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1

Johdanto

Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Mannerheimin lastensuojeluliiton Joensuun paikallisyhdistyksen perhekahviloihin. Työn tuotoksena syntyi vinkkikirjanen, jonka tarkoituksena on olla perhekahviloiden työntekijöille vinkkinä erilaisista leikeistä, joita perhekahviloissa voi toteuttaa. Vinkkikirjanen pohjautuu
perhekahviloiden kävijöiden toiveisiin ja ajatuksiin perhekahviloiden toiminnan
sisällöstä.

Perhekahvilat ovat suosittuja lapsiperheiden kohtaamispaikkoja, jotka ovat
avoinna kaikille. MLL tuottaa lapsiperheille palvelua, jota pidetään yhtenä ennaltaehkäisevän perhetyön muotona. Tässä opinnäytetyössä käsitellään myös leikin merkitystä lapsen kanssa työskenneltäessä. Teoreettinen tieto antaa tukea
leikin merkitykselle osana perhekahviloiden toimintaa sekä miten aikuinen voi
ohjata lapsen leikkiä.

Keskeiset käsitteet työssäni ovat leikki, perheiden kanssa tehtävä työ ja toiminnan kehittäminen. Perheiden kanssa tehtävä työ on ennaltaehkäisevää. Yhteisen toiminnan järjestäminen tukee vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta. Perheiden kanssa tehtävä työ on myös arjen tukemista. Kävijöiden osallistaminen on tapa sitouttaa kävijöitä sekä lisätä heidän tunnettaan pystyä vaikuttamaan heille tärkeään toimintaan.

Opinnäytetyö alkoi tiedonkeruulla perhekahviloiden kävijöiltä toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Tiedonkeruun pohjalta perhekahviloiden työntekijät valitsivat vinkkikirjasen aihealueen. Seuraavaksi alkoi vinkkikirjasen kokoaminen
kävijöiltä saatujen toiveiden sekä teoreettisen tiedon pohjalta. Vinkkikirjasen ensimmäisen version valmistuttua perhekahviloiden työntekijöiltä pyydettiin palautetta. Työntekijöiden palautteen pohjalta vinkkikirjaseen tehtiin muutoksia ja
lisäyksiä. Tämän jälkeen valmis vinkkikirjanen ja sen kokoamisen aikana syntynyt materiaali annettiin MLL:n Joensuun paikallisyhdistyksen käyttöön.

6

2

Opinnäytetyön tietoperusta

2.1

Mannerheimin lastensuojeluliiton

Joensuun

paikallisyhdistyksen

perhekahvilat

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö,
jolla on 565 paikallisyhdistystä ympäri Suomen. MLL:n päätehtävä on edistää
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Valtakunnallisesti Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan yhtenä päämääränä on, että lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014a.)

Perhekahvilat ovat Mannerheimin lastensuojeluliiton yksi toimintamuoto. Perhekahviloiden ajatuksena on, että vanhemmilla on mahdollisuus tutustua paikkakunnan muihin, samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset saisivat ikäistään seuraa. Perhekahviloissa jutellaan, syödään pientä evästä, leikitään, askarrellaan, kuunnellaan satuja tai kuullaan asiantuntijoiden vierailujen
teeman mukaisia alustuksia. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014a.)

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Joensuun yhdistys on perustettu vuonna
1921. Joensuussa perhekahvilatoimintaa on ollut 1990-luvun alusta. Ne ovat
olleet hyvin suosittuja ja pidettyjä toimintamuotoja. Mannerheimin lastensuojeluliiton Joensuun paikallisyhdistyksellä on neljä perhekahvilaa ympäri kaupunkia:
Noljakassa, Karsikossa, Hukanhaudalla ja keskustassa. Perhekahvilat ovat
avoinna kerran viikossa kello 9.00–12.00 välisen ajan. Perhekahviloissa työskentelee kaksi työntekijää, ja he kiertävät jokaisessa Joensuun alueen toimipaikassa pitämässä perhekahvilaa. Perhekahvilat ovat kaikille avoimia kohtaamispaikkoja. Perhekahviloiden toiminta-ajatuksena on, että lapset ja aikuiset tapaavat toisiaan ja toimivat yhdessä. Kahviloissa kohtaavat eri sukupolvet ja kulttuurit ja ne ovat poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia. Tervetulleita perhekahvioihin ovat lapset, äidit, isät, isovanhemmat ja muut lapselle läheiset aikuiset. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014b.)
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Toimintaympäristönä perhekahvilat ovat monimuotoisia. Kävijöitä on keskimäärin 10–15 aikuista ja parikymmentä lasta. Perhekahviloissa käyvät lapset ovat
iältään 0–7-vuotiaita. Tämä tekee ohjelman suunnittelusta haasteellista, koska
lapset ovat hyvin eri-ikäisiä ja näin ollen taidoiltaan eritasoisia. Perhekahviloiden
yhteiset toimintatuokiot ovat pääasiassa lyhyitä, 10–15 minuuttia. Perheet tulevat ja lähtevät kahvilalta eri aikoina, joten yhteisen ohjelmatuokion pitäminen on
haasteellista. Perhekahviloiden periaatteen mukaan perhekahviloissa annetaan
aikaa lasten tehdä sitä, mikä on heille tärkeintä eli leikkiä. Aikuisille taas annetaan aikaa vaihtaa kuulumisia toisten vanhempien kanssa. (Perhekahviloiden
työntekijät 2014.)

2.2 Perhekahvilat ennaltaehkäisevänä perhetyönä

Mannerheimin lastensuojeluliitto on kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan
palveluja tuottava järjestö. Sosiaali- ja terveyshuollossa järjestöillä on merkittävä rooli. Mannerheimin lastensuojeluliitto on yksi valtakunnallisesti paikkansa
vakiinnuttaneita lapsiperheiden palveluita tarjoava järjestöistä (Vilén, Hansen,
Janhunen, Kytöpuu, Salo, Seppänen, Seppänen & Tapio 2010, 33.) Palveluntuottajajärjestöiden tehtävä on tuottaa voittoa tavoittelematta palveluja määritellylle kohderyhmälle. Järjestöt pystyvät kehittämään toimintaansa nopeasti vastaamaan muuttuvaan palvelutarpeeseen. Järjestöt ovat erityinen kunnallisen
perhetyön yhteistyökumppani ja voimavara myös vapaaehtoistoiminnan ja vaikuttamistyön kautta. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2012,
65–66.)

Monet järjestöt, Mannerheimin lastensuojeluliitto mukaan lukien, organisoivat
avointa ryhmätoimintaa yhteistyössä kuntien kanssa. Avoin ryhmätoiminta tukee
yhteisöllisyyttä, auttaa ihmisiä luomaan uusia verkostoja arjen tueksi ja aktivoi
lähtemään kotoa vertaistuen piiriin. Vastavuoroisuus, vuorovaikutteisuus ja
mahdollisuus oppia muilta ja jakaa asioita samanlaisessa elämäntilanteessa
elävien kanssa muodostavat avoimen ryhmätoiminnan ytimen. (Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos 2014.)
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Perhekahvilat ovat yksi avoimen ryhmätoiminnan muoto, joissa toiminta on
avointa kaikille, kun taas suljetuissa ryhmissä ryhmä on koottu tietyn kohderyhmän jäsenistä. Perheryhmä toimii usein kodinomaisessa ympäristössä, jossa
lapsille voidaan järjestää vapaata leikkiä, yhteisiä askartelu-, laulu- ja leikkituokioita, ulkoilua ja ruokailua. Perinteisesti perhetyössä tuetaan yhtä perhettä.
Perheryhmätoiminnassa järjestetään ohjelmaa ja työskentelyä perheelle ja lapsille. Tällöin keskeinen työmenetelmä on vertaistukitoiminta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.)

Ennaltaehkäisevän perhetyön tavoitteena on ylläpitää perheen hyvinvointia ja
ennalta ehkäistä lyhytaikaisissa elämän muutostilanteissa liittyviä riskejä. Tehtävänä on tukea perhettä arjessa ja auttaa perhettä löytämään omat voimavaransa. Työskentelyssä painopiste on varhaisessa tukemisessa sekä tuessa.
Ennaltaehkäisevän perhetyön sisällössä korostuvat arjessa auttaminen, ohjaaminen ja neuvominen, keskusteluapu, toiminnalliset ja taidelähtöiset menetelmät sekä vertaisryhmät. (Järvinen ym. 2012, 72–73.)

Perhekahviloissa toteutuu ryhmätoiminnan periaatteita sekä on ennaltaehkäisevää perhetyötä. Mannerheimin lastensuojeluliiton Perhetyön uudet portaat projektin loppuraportissa käsitellään ryhmämuotoisen perhetyön vaikutuksia sekä on koottu ryhmämuotoisen perhetyön etuja. Projektin tavoitteena oli perheiden parempi itsenäinen selviytyminen arjessa, mikä vähentää perheiden tarvetta kotona tehtävään perhetyöhön. (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri
2008, 1.)

Projektin aikana toteutettiin perhetupajaksoja, joiden aikana vanhemmat toimivat paljon lastensa kanssa ja heidän rinnallaan. Vanhemmat kertoivatkin perhetupajakson osoittaneen, mitä kaikkea pienten lasten kanssa voi tehdä ja että
lasten kanssa yhdessä puuhailu voi olla mukavaa. Vanhemmat ovat alkaneet
enemmän touhuta yhdessä lastensa kanssa ja ottaa heitä mukaan eri toimintoihin. Eräs äiti kertoi, että aikaisemmin hän oli käynyt mielellään yksin kaupungilla
asioillaan mutta perhetuvalla käyntien jälkeen hän oli alkanut ottaa myös lapsensa mukaan. (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri 2008, 11.)
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Projektiraportin lopuksi on koottu ryhmämuotoisen perhetyön etuja. Kun ryhmän
aikana perheen luottamus kasvaa työntekijöitä ja muita osallistujia kohtaan, äiti
uskaltaa kertoa arkeen liittyvistä pulmista ja haasteista, joista hän ei ole aikaisemmin puhunut kenenkään kanssa. On huomattu, että usein auttaa myös se,
että asioista voi puhua ja jakaa ajatuksia muiden aikuisten kanssa, jolloin ei
välttämättä tarvita ulkopuolista apua. Ryhmässä toimimisesta on vertaistuen ja
mallista oppimisen kautta hyötyä arjessa toimimiseen. Osallistujat oppivat ruoanlaittoa ja saavat ilmaisen ruoan, he oppivat liikkumaan lapsensa kanssa, perhe saa ystäviä ja yksinäisyys vähenee. Tuttu suljettu ryhmä tuo myös turvallisuutta. Lisäksi on laskennallisesti todettu, että ryhmämuotoinen perhetyö on
noin puolet halvempaa kuin kotona tehtävä perhetyö. (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri 2008, 37.)

2.3 Leikin merkitys

Lapsen omaehtoinen leikki on ensisijaisen tärkeää lapsen henkiselle kehitykselle. Leikissä opitut taidot ovat tärkeitä myös aikuiselle. Leikki auttaa luomaan ja
kuvittelemaan, neuvottelemaan ja ymmärtämään toista ihmistä. Leikin kautta
ihminen rakentaa itseään ja käsittelee ympäröivää maailmaa. Leikki on tärkeää
omana itsenään. Sillä on itseisarvo, joka ei riipu siitä, mitä leikki opettaa tai kasvattaa. Ohjattu leikki voi esimerkiksi pyrkiä kehittämään lasten ongelmanratkaisukykyjä tai sosiaalisia taitoja. (Vehkalahti & Urho 2013, 9.)

Teoksessa Elämysten poluilla (Karppinen, Puurunen & Ruokonen 2000) käsitellään myös leikin merkitystä lapsen kehityksen ja kasvun tukena sekä aikuisen
roolia leikissä. Teos on kokonaisuudessaan lasten kehityksen, kasvatuksen ja
taidepedagogiikan asiantuntijoiden laatima artikkelikokoelma kaikille lasten opetus- ja kasvatustyöstä vastaaville.

Leikki tarjoaa mahdollisuuden tutustua lapsen sisäiseen maailmaan ja hänen
käsityksiinsä omasta itsestään. Leikin avulla lapsi voi kokeilla erilaisia ratkaisuja
ongelmiinsa ja löytää uusia tapoja integroida asioita. Jotta leikki voisi tukea lapsen psyykkistä kehitystä, sen on voitava olla hänen oma luomuksensa. Liian
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voimakas ulkopuolinen puuttuminen ja ohjaus hävittävät leikin spontaaniuden.
(Sinkkonen 2000, 19.)

Leikin avulla lapsi ilmaisee kokemuksiaan ja kommunikoi niitä toisille. Leikki sitoo menneisyyden nykyhetkeen ja kertoo myös tulevaisuuden mahdollisuuksista. Leikissä on monenlaisia tunnetiloja. Mielihyvän lisäksi lapset voivat käyttää
leikkiä käsitelläkseen surun tunteita, konflikteja ja traumoja ja oppiakseen tulemaan toimeen näiden tuntemuksien kanssa. (Sinkkonen 2000, 19.)

Leikkivälineiden merkitys korostuu nuorimpien lasten leikeissä, koska heidän
ajattelunsa on konkreettista ja esinesidonnaista. Pienten lasten leikit noudattelevat saatavana olevien leikkivälineiden vihjeitä. Tutut, oikeita esineitä jäljittelevät pienoisesineet ja leikkivälineet synnyttävät jäljitteleviä, kuvitteluleikkiin johtavia toimintoja. Useiden samanlaisten esineiden kokoelmat johtavat lapset lajittelemaan ja järjestelemään. Ei-esittävät esineet, esimerkiksi kankaat ja narut,
houkuttelevat tutkimaan esineiden ominaisuuksia ja muokkaamaan materiaalista uusia leikkivälineitä. Suurikokoiset leikkivälineet, esimerkiksi liukumäki, kannustavat lapsia organisoimaan sosiaalisia leikkejä, joissa leikkitoveri on leikkivälinettä tärkeämpi. (Kalliala 2000, 34.)

2.4 Aikuisen rooli leikkien ohjaajana

Lapsille voi ja saa tarjota ideoita ja virikkeitä leikkiin. Leikkiympäristön järjestäminen, aikuisen kanssa leikkiminen ja erilaiset kokemukset rikastuttavat leikkiä
ja kasvattavat lapsen kuvittelukykyä. Lapsi poimii ideoita, lähtökohtia ja virikkeitä leikkiinsä kaikkialta ympäriltään. Televisio-ohjelmat, naapurustossa nähdyt
tapahtumat, uutiset, kauppareissu tai kaverin jutut voivat olla leikin lähtökohtia.
(Vehkalahti & Urho 2013, 47.)

Kaikki tekeminen aikuisen kanssa on virikkeellistä. Yksinkertainenkin tekeminen
voi antaa ituja ja ideoita. Tehokas virikkeellisyys ei ole välttämätöntä, koska jo
ruuanlaitto yhdessä, pyöräretki tai tarinoiden kertominen ovat merkityksellisiä,
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kunhan aikuinen keskittyy kuuntelemaan lasta ja toimimaan hänen kanssaan.
(Vehkalahti & Urho 2013, 48.)

Leikki on vuorovaikutuksellista, johon vaaditaan taito leikkiä yhdessä. Viime
vuosina on puhuttu lapsuuden pedagogisoistumisesta. Suurin osa lapsen ajasta
on ohjattua, aikuisen kanssa tai ohjatussa toiminnassa. Lasten oma, keskinäinen leikki on kuitenkin erittäin merkittävä tekijä lapsen sosiaalisten taitojen, luovuuden, empatian ja itsetuntemuksen kehittymisessä. (Vehkalahti & Urho 2013,
83.)

Aikuinen voi ohjatussa leikissä auttaa lapsia kehittämään taitoja, joita lapset
voivat käyttää yhteisessä, omaehtoisessa leikissä. Aikuinen ohjaaja tukee ryhmähengen kehittymistä ja luo turvallista leikki-ilmapiiriä. Aikuinen voi kannustaa
ja auttaa lapsiryhmää tutustumaan toisiinsa ja hyväksymään ryhmän jäsenet
osana ryhmää. Ohjattujen leikkien avulla voidaan tukea ryhmän keskinäistä
luottamusta ja hyvää henkeä sekä auttaa lapsia näkemään toistensa hyviä puolia ja taitoja. Näin yksittäisen lapsen on helpompi löytää ryhmästä ystäviä ja lapset oppivat taitoja, joita he voivat hyödyntää myös omaehtoisissa leikeissään.
(Vehkalahti & Urho 2013, 83–84.)

Leikin tunnistamisessa leikkiviestin ymmärtäminen on tärkeää, jotta ymmärtää
milloin on kyse leikistä ja milloin ei-leikistä. Leikkisignaali voi olla sanaton tai
sanallinen. ”Tää olis” ja ”se olis” aloittavat monen kuvitteluleikin. Myös ilmeet ja
eleet viestivät. Aikuisen hymyyn vastaava pieni lapsi alkaa jo ymmärtää milloin
on kyse huvittavasta leikistä. Leikin havainnointi on avain leikin ymmärtämiseen, arvostamiseen ja rikastuttamiseen. Leikki heijastelee lapsen emotionaalista vointia, kokemusmaailman ja kiinnostuksen kohteita sekä oppimiaan taitoja. (Kalliala 2000, 29–33.)

Aikuinen voi edistää lapsen kuvittelukyvyn kehittymistä kysellen, nimeten, lisäten, näyttäen ja vastaten. Aikuinen voi omalla esimerkillään tuoda uutta sisältöä
lasten leikkiin. On kuitenkin huolehdittava, että leikki pysyy lapsen omana ja lisäainekset liittyvät lapsen hallitsemaan leikkiteemaan. Tosin joskus leikin kannattelemiseen riittää, että aikuinen istuu levollisena lähellä. Näin ollen leikki jat-
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kuu pidempään ja leikkirauha on taattu. Kun aikuinen tietää mitä teemoja lapset
leikissään käsittelevät, leikkejä voi stimuloida kertomalla aihepiiriin liittyviä tarinoita, näyttämällä kuvia ja laulamalla lauluja. Aikuisen tehtävä on myös huolehtia lapsille turvallisesta leikkipaikasta, joka houkuttelee ja rohkaisee lapsia leikkimään. Aikuisen tehtävä on huolehtia leikkijöiden tarvitsemasta ajasta, tilasta ja
leikin välineistä. (Kalliala 2000, 29–33.)

2.5 Leikin muodot

Tässä kappaleessa käydään läpi vinkkikirjasessa käytettyjä leikkejä teoreettisesta näkökulmasta. Erilaisissa lähdeteoksissa leikkien käsitteet ovat hieman
eri nimillä, vaikka tarkoittavat sisällöllisesti samaa asiaa. Huomioitavaa on, että
leikit muuttuvat lapsen iän ja kehityksen myötä.

Tutustumisleikkien tavoitteena on rohkaista ja innostaa lapsia vuorovaikutukseen toistensa kanssa sekä tutustuttaa heitä toisiinsa. Myös aikuisen ja lapsen
välistä vuorovaikutusta ja yhteyksiä on pyritty vahvistamaan. Tutustumisleikeissä lapsilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa, mutta samalla tavoitteena on, että
jokainen lapsi alkaa leikkien myötä tuntea myös itsensä paremmin. Tutustumisleikit ovat ajankohtaisia, kun ryhmä aloittaa toimintansa. Leikkien avulla selviää
kuka kukin on ja samalla paljon muutakin ryhmäläisistä. Lapset alkavat muissakin leikeissä ja tehtävissä hakeutua toistensa seuraan, toverisuhteita syntyy ja
ne saavat vahvistusta ajan mittaan. (Helenius & Lummelahti 2013, 169.)

Laululeikeissä lapset liikkuvat ja toimivat laulun sanojen sisällön mukaan sekä
esittävät rooleja. Laulut ja musiikki kiinnostavat lapsia. He kuuntelevat ja tuottavat musiikkia mielellään, mutta tarvitsevat myös aikuisen innostamista ja mahdollisuuksien järjestämistä. Melodiat ja laulut opitaan nopeasti, rytmit, soittimien
käyttö ja musiikin yhdistäminen liikkumiseen ovat hyvin luontaisia lapsille. (Helenius & Lummelahti 2013, 175–176.)

Aistiharjoitusleikkeihin kuuluu eri aistien käyttäminen. Sokkoleikeissä on tarkoitus toimia, tuntea, tunnistaa ja löytää kohde ilma näköaistin tuottamia havainto-
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ja. Sokko joutuu käyttämään muita aistejaan: kuuntelee, tunnustelee, haistaa ja
jopa maistaa. Piilo ja -etsimisleikeissä käytetään kaikkia aisteja ja voidaan vielä
kysellä tai saada muita vihjeitä. Leikit vaativat keskittymään, arvailemaan ja ratkaisemaan. (Helenius & Lummelahti 2013, 195.)

Mielikuvitusleikeissä otetaan rooleja. Lapsella on halu tehdä jotakin, mikä kuitenkin on mahdoton toteuttaa todellisuudessa. Roolileikeissä kehittyy mielikuvitus, oman toiminnan hallinta ja suunnittelu. sekä koko persoonallisuus muovautuu ja ilmaisu kehittyy. Roolinoton vahvistaminen, hyväksynnän osoitus ja tarvittava tekninen tuki ovat ohjaavan aikuisen tehtäviä mielikuvitus ja roolileikeissä.
(Helenius & Lummelahti 2013, 87–105.) Kuvitteluleikkien edellytyksenä on vapaa improvisointi. Sen viehätys perustuu roolin ottamiseen, siihen, että on leikisti joku ja leikkijä jäljittelee todellisen elämän sääntöjä ja käytäntöjä. (Kalliala
2000, 28–29.)

Hoksaamisleikeissä tarvitaan tarkkaavaisuutta ja muistia. Leikeissä keskitytään
tehtävään, tehdään tarkkoja havaintoja ja toimitaan saatujen vihjeiden mukaan.
Pienet erot nähdyssä, kuuluussa ja muuten saadussa tiedossa otetaan huomioon ja toimitaan niiden mukaan. Oivaltavat havainnot ja nopea reagointi auttavat leikin sujumista miellyttävästi ja palkitsevasti. (Helenius & Lummelahti 2013,
200.)

Vauvojen kanssa leikittäessä yhteinen kosketus ja sylittely korostuvat. Tuuditukset, leikkilaulut, lorut, körötykset ja sormileikit ovat leikkejä, joissa toiminnallisesti toteutetaan sanallisesti lapselle pikku tarina. Pienten sylileikkien aika on jo
ennen kuin lapsi oppii puhumaan ja liikkumaan. Ryömimisen ja konttaamisen
aloittanut lapsi kiinnostuu ennen kaikkea ympäristönsä tutkimisesta. Pienistä
kontaktileikeistä pitävät edelleen paljon vanhemmatkin lapset. Leikit toimivat
viihdykkeenä ja mieluisana todisteena aikuisen kiinnostuksesta. (Helenius &
Lummelahti 2013, 62–63.)

Käsinukkejen käyttö on arkisin nukketeatterin muoto. Nukketeatteri on esittävää, keskustelevaa ja leikkivää. Nukketeatterissa sekä aikuiset ja lapset toimivat teatterin esittäjinä ja katselijoina, samoin keskustelijoina. Nukketeatterissa
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voi olla kertoja, joka vie satua eteenpäin. Kertoja aloittaa ja päättää esityksen.
Käsinukke voi olla joskus tärkeä viestin tuoja, esittelijä tai iloinen yllätys. Aikuinen ottaa käsinuken esille ja esittää lapsille asioita nuken suulla. Nukke voi
esimerkiksi selostaa lapsille päivän tärkeitä tapahtumia. Käsinuket ovat mieluisia lapsille. Usein lasten oma nukketeatterileikki alkaa siten, että lapset tulevat
nukkeineen esitysikkunaan, mutta eivät keksikään mitään sanottavaa. Vähitellen he esittävät jotakin vierekkäin, ja vasta myöhemmin nuket alkavat näytellä
yhdessä ja kommunikoida keskenään. (Helenius & Lummelahti 2013, 132–133.)

2.6 Aiheesta tehdyt opinnäytetyöt, tutkimukset ja hankkeet

Opinnäytetyöprosessin aikana MLL julkaisi keväällä 2014 tehdyn valtakunnallisen kyselyn, jossa selvitettiin perhekahvilakävijöiden kokemuksia ja syitä käydä
perhekahvilassa. Edellisen kerran kysely on toteutettu vuonna 2011.

Kyselyn tavoitteena oli kuulla perheitä ja kerätä tietoa perhekahvilaan osallistumisen vaikutuksista perheisiin. Kyselyn perusteella sekä perhekahvilassa kävijät että perhekahvilaohjaajat ovat kokeneet toiminnan vahvistaneen heidän hyvinvointiaan. Muiden vanhempien kanssa keskusteleminen auttaa jaksamaan
arjessa paremmin. Monille lapsille perhekahvilat ovat tarjonneet ympäristön,
jossa voi kohdata muita lapsia ja aikuisia, saada leikkikavereita ja harjoitella
ryhmässä olemisen taitoja. Monet vanhemmista toivovat perhekahviloihin lapsille suunnattua ohjelmaa ja yhteistä tekemistä. On tärkeää, että perhekahvilakävijät ovat mukana myös toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Perhekahvilan ohjaajalla on tässä keskeinen rooli. Kyselyyn vastanneista perhekahvilakävijöistä moni mainitsi, että heillä olisi halutessaan mahdollisuus vaikuttaa perhekahvilan toimintaan ja osallistua sen järjestelyihin. (Viljanen & Helenius 2014.)

Suuri osa kyselyyn vastanneista kertoi, että perhekahvilaan on alun perin tultu,
koska on haluttu lapselle seuraa, kohdata samassa elämäntilanteessa olevia ja
saada itselle seuraa. Tärkein syy palata perhekahvilaan ovat toiset kävijät. Näiden lisäksi lapsiin liittyvät syyt vaikuttivat olevan lähes yhtä tärkeitä tekijöitä:
monet kertoivat lapsen viihtyvän perhekahvilassa, ja siellä olevan lapselle te-
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kemistä ja leikkikavereita. Kolmas merkittävä tekijä palata perhekahvilaan on
sen mukava tunnelma ja rento ilmapiiri. Perhekahviloiden tunnelmaa tai ilmapiiriä kuvailtiin myös sanoilla välitön, hyvä, hauska, avoin, leppoisa, ystävällinen,
iloinen ja helppo mennä. Myös ystävällinen vastaanotto, mukavat ohjaajat ja ohjaajien miellyttävä toiminta mainittiin. Lisäksi perhekahvila tuo vaihtelua arkeen
rytmittää viikkoa ja mahdollistaa lähdön pois ”kotinurkista”. (Viljanen & Helenius
2014.)

Vastaavasti vuoden 2011 perhekahvilakyselyssä kävijät toivoivat perhekahviloiden tarjoavan enemmän ohjattua toimintaa lapsille. Nyt ohjaajilta kysyttiin, mitä
ohjattua toimintaa lapsille (tai lapsille ja vanhemmille) on järjestetty. Eniten on
järjestetty kädentöihin ja musiikkihetkiin liittyvää toimintaa. Muita esimerkkejä
toiminnasta ovat retket, liikuntahetket, yhteisleikit, satuhetket, leipominen, teatteri tai nukketeatteri ja muu toiminta, kuten teemajuhlat, tapahtumat, naamiaiset, satu-, vauva-, tai lapsihieronta, värikylpy, puistoilu tai lelujen vaihto. Vapaa
keskustelu ja ohjattu toiminta lapsille arvioitiin tärkeimmäksi ohjelmaksi perhekahvilassa. Tuote-esittelyjä, teemakeskusteluja pidettiin vähiten tärkeinä. (Viljanen & Helenius 2014.)

Kävijöiden kehittämisehdotuksissa toivottiin ohjattua toimintaa lasten vuoksi,
joissain vastauksissa myös tutustumisen ja keskusteluihin mukaan pääsemisen
edistämiseksi. Muutamat vastaajat toivoivat enemmän asiantuntija-alustuksia.
Osa myös kommentoi, ettei kaipaa ohjattuja keskusteluja tai valmisteltuja teemoja, koska vapaa keskustelu toimii. Kuitenkin uutena kävijänä keskusteluihin
mukaan pääseminen koettiin vaikeana. Ohjaajien aktiivinen ohjausote nähtiin
tärkeänä, jotta kaikki pääsisivät keskusteluun mukaan. (Viljanen & Helenius
2014.)

Perhekahvilat ovat suosittuja opinnäytetöiden toimeksiantajia. Monissa opinnäytetöissä on selvitetty perhekahviloiden merkitystä kävijöille. Perhekahviloille tehtyihin opinnäytetöihin tutustuessani löysin myös muutamia mielenkiintoisia teemoja omaan opinnäytetyöhöni liittyen.
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Karelia-ammattikorkeakoulussa Aili Laukkanen on tehnyt opinnäytetyön, jossa
hän on haastatellut 14 perhekahvilassa käynyttä äitiä. Tutkimuksen tavoitteena
on ollut selvittää äitien mielipiteitä ja kokemuksia perhekahvilatoiminnasta.
Laukkasen opinnäytetyön haastattelujen tuloksina on, että perhekahvilat koetaan matalan kynnyksen paikkoina, jonne on helppo tulla. Kävijöiden mielestä
on tärkeää, että nähdä toisia ihmisiä. Siellä aikuiset ja lapset tapaavat muita
ikäisiään. Perhekahviloissa ohjaajat ovat paikalla ja pitävät silmällä lapsia. Erityisesti kotona lasten kanssa oleville vanhemmille perhekahvilat ovat paikkoja,
joissa voi käydä lasten kanssa kodin ulkopuolella. (Laukkanen 2013.)

Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat ovat tehneet opinnäytetyön, jossa perhekahvila toimintaa on kehitetty innostavan taidetoiminnan
avulla. Kempeleen paikallisyhdistyksen perhekahvilassa opinnäytetyön tekijät
järjestivät viiden toimintakerran kokonaisuuden, jonka tavoitteena oli innostaa
vanhempia ja lapsia toimimaan yhdessä ja saada ideoita arkeen. Toimintatuokioissa oli hyödynnetty monia eri taidemuotoja, kuten tanssia, sanataidetta, maalaamista ja lauluja. Tuokioiden aihealueet olivat oma kuva, kodin askeleet, meidän arki ja perheelle tärkeät ihmiset. Tuokiossa käytiin läpi perheiden arkea ja
siihen liittyviä aiheita. Viimeisellä kerralla pidettiin taidenäyttely, jossa olivat esillä kaikki perheiden tekemät taideteokset. (Hanninen & Kuoppala 2012.)

Vanhempien mielestä oli mukavaa tulla valmiiksi järjestettyyn toimintaan, johon
he saivat osallistua yhdessä lastensa kanssa. Yhteistyökumppani koki järjestetyn toiminnan työlääksi ja runsaasti etukäteisvalmisteluja vaativaksi. Parasta
vanhempien mielestä oli se, että he saivat ideoita kotona toimimiseen. Toimintatuokioista perheet saivat mukaansa runoja ja toimintaohjeita. Kotiin vietäviä materiaaleja pidettiin hyvinä, ja vanhempien mukaan niistä oli saatu konkreettista
apua kotona. (Hanninen & Kuoppala 2012.)
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3

Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä

Opinnäytetyön tarkoituksena on perhekahviloiden toiminnan kehittäminen. Sekä
perhekahviloiden työntekijät että paikallisyhdistyksen hallitus toivoivat uusia
ideoita perhekahvilan toimintaan. Paikallisyhdistys osallistuu mahdollisiin prosessin aikana tarvittavien askartelumateriaalien kustannuksiin sekä opiskelijalla
on käytössään yhdistyksen jo olemassa olevat materiaalit (Liite 1.) Opinnäytetyössäni kerään perhekahviloiden kävijöiltä toiveita ja ajatuksia, joiden pohjalta
kokoan vinkkikirjasen perhekahviloiden toiminnan sisällöstä. Opinnäyteyön tuotoksena syntyy vinkkikirjanen, jota perhekahviloiden työntekijät voivat hyödyntää toiminnan suunnittelussa.

Opinnäytetyön tehtävänä on toiminnan kehittäminen, jossa kävijät osallistuvat
tiedontuotantoon. Perhekahvilan työntekijät ovat asiantuntijan roolissa, koska
vinkkikirjasen tarkoitus on tukea heidän työtään. Joensuun perhekahviloissa
työntekijät ovat tukityöllistettyjä, joten työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Vinkkikirjanen sisältää esimerkkejä ja ehdotuksia perhekahviloiden toiminnan sisällöstä.

4

Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat

4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö

Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. Opinnäytetyön tulisi olla työelämälähtöinen,
käytännönläheinen, tutkimuksellisella asenteella toteutettu ja riittävällä tasolla
alan tietojen ja taitojen hallintaa osoittava. Tavoitteena on ammatillisuuden ja
ammatillisten teorioiden yhdistäminen sekä pitkäjänteisen opinnäytetyöprosessin läpivieminen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10.) Toiminnallisen opinnäytetyön tietoperusta ja teoreettinen viitekehys toimivat tarkastelunäkökulmana, mi-
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kä kertoo miten aihetta käsitellään ja millä perustein tehdään valintoja. (Vilkka &
Airaksinen 2003, 41).

Toiminnallisissa opinnäytetöissä tutkimuksellinen selvitys kuuluu idean tai tuotteen toteutustapaan. Toteutustapa tarkoittaa keinoja, joilla hankitaan materiaali
tuotoksen sisällöksi sekä keinoja, joilla tuotos toteutetaan. Tiedonkeräämisen
tavat ovat samoja kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. Toiminnallisessa
opinnäytetyössä tietoja ei aina analysoida yhtä tarkasti kuin tutkimuksellisessa.
(Vilkka & Airaksinen 2003, 56–58.) Toiminnallisen opinnäytetyön raportti on
teksti, josta selviää mitä, miksi ja miten on tehnyt, millainen työprosessi on ollut
sekä millaisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin olet tullut ja miten arvioit sitä. (Vilkka &
Airaksinen 2003, 65.)

Toiminnallisissa opinnäytetöissä laadullinen tutkimusasenne palvelee myös tilanteessa, jossa tavoitteena on toteuttaa kohderyhmän näkemyksiin nojautuva
idea. Laadullinen tutkimusmenetelmä on toimiva opinnäytetyö prosessin toteuttamisessa, kun tavoitteena on ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Lähtökohtana on, että tutkija haluaa ymmärtää, millaiset uskomukset, halu, ihanteet
ja käsitykset ihmisten toiminnan taustalla vaikuttavat. Kerätyn aineiston tulee
kuvata riittävästi ongelmaa, jota on lähdetty selvityksellä ratkaisemaan. (Vilkka
& Airaksinen 2003, 63–64.)

4.2 Tiedonkeruun menetelmät

Aineistonhankintatapoja opinnäytetyössäni ovat keskustelut, havainnointi, opinnäytetyöpäiväkirja, toiminnalliset menetelmät ja sadutus. Koska työn tarkoituksena on myös perhekahvilatoiminnan kehittäminen, käytän myös toiminnan kehittämisen menetelmiä, joista tarkemmin luvussa 4.3. MLL:n hallituksen puheenjohtajan kanssa sovimme, että tässä opinnäytetyössä riittää suullinen tutkimuslupa, koska tietoja kysytään yleisellä tasolla, eikä ketään esimerkiksi
haastatella henkilökohtaisesti. Tiedonkeruuta toteuttaessa on tärkeää kertoa
kuka olen, mitä teen ja mihin tietoja käytetään.
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Toimintatutkijan tärkeimpiä tiedonkeruun menetelmiä ovat osallistava havainnointi, tutkimuspäiväkirja ja haastattelu. Aineistoja ovat myös muu toiminnan
aikana tuotettu kirjallinen materiaali. Tutkimuspäiväkirjaan tutkija tallentaa havaintonsa toiminnasta, tunnelmia, vaikutelmia, palautetta ja kysymyksiä. Aika
ajoin toimintatutkijan voi olla tarpeen haastatella osallistujia. Haastattelu antaa
mahdollisuuden selventää ja syventää kenttätyön aikana syntyneitä havaintoja.
Suorilla kysymyksillä tutkija voi hakea vastauksia tutkimusongelmaansa. Avoimessa haastattelussa keskusteltava ilmiö on määritelty ja haastattelija etenee
haastateltavan ehdoilla syventäen vastauksia ja rakentamalla haastattelua vastausten pohjalta. (Huovinen & Rovio 2007, 106–110.)

Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan aineiston keruutapaa, jossa tutkija
osallistuu tutkimansa yhteisön toimintaan. Havainnointi on hyvin subjektiivinen
tiedonkeruumenetelmä. Havainnointi kuvaa aika hyvin arkielämänkin monivivahteisuutta ja tulkintojen runsautta. Usein tutkijan rooli havainnointitilanteessa
on kahtalainen. Joskus tutkija osallistuu yksilönä aitoihin luonnollisiin tilanteisiin,
joskus taas tutkija tekee ulkopuolisena henkilönä havaintoja. Osallistuvassa havainnoinnissa vuorovaikutus tapahtuu varsin pitkälle havainnoitavien henkilöiden ehdoilla. Tutkijan pitäisi vaikuttaa mahdollisimman vähän tutkimansa yhteisön elämään ja tapahtumien kulkuun. Havainnointiin tulee pyytää havainnoitavien lupa. Havainnointitilanteessa tutkija voi antaa tutkimustilanteen ohjata kiinteästi havaintojaan ja kysymyksiään, eli mennä tilanteen mukaan. (Eskola &
Suoranta 1998, 99–104.)

Toiminnalliset menetelmät ovat harjoituksia, jotka liittyvät toimintaan ja tekemiseen. Toiminnalliset menetelmät aktivoivat yksilön tai ryhmän oppimista ja toimintaa. Toiminta on myös fyysisen tekemisen kautta muodostuvaa ajatuksellista toimintaa. Toiminnallisten menetelmien avulla on mahdollista rakentaa ja
vahvistaa yhteishenkeä sekä luoda hyvää työskentelyilmapiiriä. (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 30.) Toiminnallisia menetelmiä ovat muun muassa
draama, kuvallinen ilmaisu, videot, kerronta, kirjoittaminen, tanssi, musiikki ja
niiden erilaiset yhdistelmät. Ne toimivat itseilmaisun ja tarinan kerronnan välineinä. Toiminnallisten menetelmien avulla on mahdollista kuvata omia kokemuksia, tutustua tunteisiin ja rakentaa omaa persoonaansa sekä identiteettiän-
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sä. Ilmaisullinen prosessi antaa tekijälleen mahdollisuuden itsetunnon sekä itsetuntemuksen lisäämiseen, vuorovaikutuksen rikastamiseen sekä voimaantumisen kokemukseen. (Ruusunen 2005, 54.)

Sadutus on menetelmä, jossa lasta pyydetään kertomaan satu tai tarina. Lapsen kertoessa satua, aikuinen samalla kirjoittaa sen ylös paperille. Lopuksi aikuinen lukee sadun ääneen ja kysyy haluaako lapsi vielä korjata jotain vai onko
satu valmis. Lapsi saa mahdollisuuden kertoa omin sanoin ajatuksiaan. Lapsi
luo itse kertomuksensa, pääsee ilmaisemaan omia kokemuksiaan, tunteitaan ja
pelkojaan omalla tavallaan. Hän oppii arvostamaan sanomaansa ja rohkaistuu
käyttämään kieltä. Samalla aikuinen oppii tuntemaan lapsen maailmaa, tietoja
ja taitoja. Kasvattaja voi käyttää sadutuksen avulla saatuja ”vihjeitä” toiminnan
suunnitteluun ja kehittämiseen sekä arviointiin. (Hakamo 2011, 61.)

4.3 Toiminnan kehittäminen

Kehittämistoiminta on ennen kaikkea sosiaalinen prosessi. Se edellyttää ihmisten aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta. Asiakkaiden, työntekijöiden ja
sidosryhmien osallistumisesta on monenlaista hyötyä kehittämistoiminnassa.
Tällä tavoin varmistetaan eri tahojen tarpeiden ja intressien mahdollisimman
hyvä huomioiminen. Yhteistyökumppaneiden osallistumisen kautta lisätään sitoutumista kehittämiseen. Ne, joita asia koskee, ovat myös oikeutettuja osallistumaan kehittämistyöhön. Kehittäjä työskentelee, kerää tietoa ja analysoi sitä
refleksiivisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. (Toikko & Rantanen 2009,
89–91.)

Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan näkökulmat ovat tiedontuotanto, toimijoiden osallistuminen ja kehittämisprosessi. Kehittäminen etenee toiminnan perustelusta ja organisoinnista varsinaiseen toteutukseen ja edelleen arviointiin. Kehittämisprosessin kulkua joudutaan koko ajan korjaamaan ja suuntaamaan uudelleen. Kehittämistoiminta rakentuu useiden eri toimijoiden sitoutumisen ja aktiivisen osallistumisen varassa. Kehittämisessä sovitellaan eri näkemyksiä ja
muodostetaan yhteistä ymmärrystä. Tiedontuotannolla ja tutkimuksella tuetaan
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kehittämistoimintaa. Tutkimustiedon, tutkimusmenetelmien ja tutkimusasetelmien hyödyntäminen sekä kehittämiseen liittyvien ilmiöiden käsitteellistäminen
auttavat kehittämistoiminnan toteuttamista. Arviointitiedon avulla arvioidaan kehittämistoiminnan onnistumista ja vaikutuksia. (Toikko & Rantanen 2009, 10–
11.)

Kehittämisprosessin aikana tuotettu tiedon tehtävä on tukea kehittämisprosessia. Tiedonkeruu tapahtuu prosessimaisesti kehittämistoiminnan eri vaiheissa.
Tiedon tuottamisella voidaan tavoitella toimijoiden omaa oppimista ja oman toiminnan kehittämistä. Asiantuntijan toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja kokemus tietoon, joita sovelletaan tilannekohtaisesti reflektoiden. Tiedon tuottaminen
ja toiminnan suuntaaminen liittyvät tiiviisti toisiinsa. Kehittämisprosessi on jatkuvasti muuttuvaa ja uusia ideoita ja näkökulmia syntyy. Käytännön kehittämistoiminnan aikana voi tulla ennakoimattomia tilanteita, jolloin tietoa tarvitaan toiminnan uudelleensuuntaamiseen. Tiedontuotannolla pyritään tukemaan myös
tulosten siirrettävyyttä. Kehittämistyön aikainen yhteistyö edesauttaa tiedon levittämistä ja siirrettävyyttä. (Toikko & Rantanen 2009, 113–115.)

5

Opinnäytetyön prosessin kuvaus

Vinkkikirjasen kokoamiseen vaikuttivat kolme tahoa. Vinkkikirjasen kokoaja,
toiminnan kehittäjä kysyi toiveita perhekahviloiden kävijöiltä eli palvelun käyttäjiltä toiminnallisin menetelmin. Kävijöiden toiveiden pohjalta perhekahviloiden
työntekijät valitsivat aihealueen, johon eniten toivoivat uusia ideoita. Perhekahviloiden kävijöiden toiveiden, tiedon keruun ja teoreettisen tiedon pohjalta vinkkikirjasen kokoaja kokosi vinkkikirjaseksi leikkejä, jotka sopivat perhekahvilaympäristöön. (Liite 2.)

Prosessina vinkkikirjasen kokoaminen alkoi opinnäytetyön suunnitelmasta, jossa opinnäytetyön määriteltiin aihealue ja toimintatavat. Seuraavaksi toteutettiin
tiedonkeruu perhekahviloiden kävijöiltä. Tiedonkeruun pohjalta perhekahviloiden työntekijät valitsivat vinkkikirjasen aihealueen. Seuraavaksi alkoi vinkkikir-
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jasen kokoaminen kävijöiltä saatujen toiveiden sekä teoreettisen tiedon pohjalta. Vinkkikirjasen ensimmäisen version valmistuttua perhekahviloiden työntekijöiltä pyydettiin palautetta. Työntekijöiden palautteen pohjalta vinkkikirjaseen
tehtiin muutoksia ja lisäyksiä. Tämän jälkeen valmis vinkkikirjanen ja sen kokoamisen aikana syntynyt materiaali annettiin MLL:n Joensuun paikallisyhdistyksen käyttöön. (Liite 3.)

5.1 Tiedonkeruun toteuttaminen

Kävin tutustumiskäynnillä yhdessä Joensuun perhekahviloista tammikuussa
2014. Tavoitteenani oli saada käytännön kokemus siitä, mitä toiminta sisältää ja
millaisia kävijät ovat. Käyntini aikana havainnoin toimintaa sekä keskustelin
työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Jokaisella kerralla on tarjolla välipalaa
pientä maksua vastaan. Lisäksi on tarjolla erilaisia leluja, joilla saa leikkiä. Jokaisella viikolla on myös teema, jonka mukaista ohjelmaa on tarjolla. Teemoina
voivat olla lorut, sadut, pelit, leikit ja askartelut. Tutustumisvierailuni aikana teemana oli askartelu.

Osallistuvalla havainnoinnilla sain käytännön kokemuksen perhekahvilaympäristöstä. Monet lapsista vaikuttivat olevan tottuneita perhekahvila kävijöitä. He
löysivät tekemisen ja kivat lelut. Tilassa oli rauhallinen tunnelma, jossa lapset
saivat leikkiä ja vanhemmat jutella keskenään. Keskusteluissa kävi ilmi, että
samat kävijät käyvät oikeastaan joka kerta. Monet vanhemmista ovat kotona
lastensa kanssa. Monet kertoivat perhekahvilan olevan paikka, jossa käydä kodin ulkopuolella ja jossa tapaa muita lapsia ja vanhempia. Lapset tykkäävät
käydä leikkimässä vähän erilaisilla leluilla kuin kotona. Kun kerroin, että ajatukseni on kehitellä jotain toimintaa perhekahvilaympäristöön, sain vanhemmilta
hyviä ajatuksia toimintaa ajatellen. Puheenaiheeksi nousivat esimerkiksi yhteiset aloitukset ja lopetukset, seikkailuradat, liikunnallinen ohjelma, ohjeistettu askartelu ja uudet lelut.

Tutustumisvierailuni jälkeen kävin Joensuun MLL:n paikallisyhdistyksen hallituksen kokouksessa esittelemässä ideaani. Perhekahviloiden toimintaan ote-
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taan hyvin mielellään vastaan uusia ideoita. Keskusteluissa puhuttiin myös luovien menetelmien käytöstä. Lisäksi keskustelussa tuli ilmi eri kahviloiden tilat ja
niiden mahdollisuudet. Keskustan tila on paras askartelua varten, Karsikossa on
tilavat sisätilat ja Noljakassa hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet. Keskusta on ainoa paikoista, jossa ei ole tiloja ulkona tapahtuvaan toimintaa. Toimeksiantajana MLL Joensuun paikallisyhdistys kustantaa materiaalit, joita toiminnassa tarvitaan.

Kevään 2014 aikana toteutin perhekahviloissa toimintatuokioita, joiden aikana
keräsin ideoita toimintatuokioihin vinkkikirjasta varten. Toimintatuokioiden suunnittelussa hyödynsin toiminnallisia ja luovia menetelmiä. Jokainen vanhempi ja
lapsi saivat yhdessä miettiä, mikä on heille mieluisin yhteinen tekeminen Perhekahviloissa. Yhdessä tekemisen ja toimimisen kautta tavoitteena oli löytää aihealueet vinkkikirjasta varten. Toimintatuokioiden aikana saatujen ideoiden pohjalta aloin suunnitella vinkkikirjasta. Vinkkikirjasta kootessani käytin hyödyksi erilaisia tietolähteitä toiminnoista ja harjoituksista.

Perhekahviloissa

oli

jo

edellisenä

viikkona

ollut

vieraita

Karelia-

ammattikorkeakoulusta. Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa ovat tehneet opinnäytetyönään 0-5-vuotiaiden lasten tasapainonkehitys ja sen tukeminen leikkien ja
harjoitteiden avulla (Rantajääskö & Tissari 2014). Opiskelijat olivat ohjanneet
perhekahviloissa jumppatuokioita, joissa oli heidän opinnäytetyössään käsiteltyjä leikkejä ja harjoitteita. Jumppatuokiot olivat olleet sekä lapsille että vanhemmille erittäin suosittuja ja mieluisia.

Tiedonkeruun toteutin toiminnallisella menetelmällä. Vierailin kevään 2014 aikana jokaisessa Joensuun perhekahvilassa ja samalla keräsin kävijöiden toiveita ja ajatuksia perhekahviloiden toiminnasta. Lähetin alkukeväästä perhekahviloille kirjeen, jotta kävijöille on jo ennakkoon tiedotettu, mitä keväällä perhekahviloissa tapahtuu (Liite 4). Tiedonkeruu toteutettiin tiedonkeruupuihin. (Kuva 1.)
Valitsin toiminnallisen tiedonkeruumenetelmän, askartelun, koska se innostaisi
lapsia tekemään sekä lapset ja vanhemmat voivat tehdä yhdessä.
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Kuva 1 Tiedonkeruupuut

Jokaisen kerran aluksi esittelin itseni ja kerroin opinnäytetyöni tavoitteista. Korostin, että toiveet ja ajatukset kerätään nimettöminä ja osallistuminen on vapaaehtoista. Opinnäytetyöni tavoitteena on kerätä toiveita ja ajatuksia, joiden
pohjalta kokoan materiaalipakettia perhekahviloiden toiminnan sisällöstä. Menin
perhekahvilalle noin puolta tuntia perhekahvilan aukeamista, jotta sain rauhassa
valmistella toimintaa. Joka kerralla minulla oli nimikyltti, jossa luki nimeni ja
ammattikorkeakoulun logo, jotta oli selkeästi näkyvillä kuka olen. Valmistelin
toimintani siten, että asettelin materiaalit pöydälle esille. Varaamani materiaalit
olivat erillään perhekahvilan askartelupöydästä, jotta toimintani erottui perhekahvilan muusta tavanomaisesta toiminnasta. Laitoin myös kartonkipuut seinälle valmiiksi, jotta ne olivat koko ajan näkyvillä. Sovin ennakkoon työntekijöiden
kanssa, että toteutan minun osioni muun tavanomaisen toiminnan ohessa.

Tein käyntikerroille toimintasuunnitelman, jossa pohdin millä tavalla ohjaan ja
toimin perhekahviloissa. Käyntikerroilla halusin saada tietoa seuraaviin kysy-
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myksiin: ”Mikä on kivointa tekemistä perhekahvilassa?”, ”Millaista toimintaa toivoisin perhekahvilaan?” ja ”Mitä olisi kiva tehdä perhekahvilassa?” ja ” Mitä taitoja kävijöillä on?” Nämä toiveet koottiin toivepuuhun, johon jokainen lapsi ja
aikuinen saivat yhdessä esittää toiveensa perhekahvilatoiminnasta. Toiveet kirjattiin ylös vihreästä kartongista leikatuille paloille, jotka lopuksi leikattiin lehden
muotoon. ”Toivelehdet” kiinnitettiin ruskeasta kartongista leikatun puun oksille.
Sama puu kiersi jokaisessa perhekahvilassa, joten toiveet olivat kaikkien näkyvillä. (Liite 5.)
Toiseen puuhun, ”taitopuuhun”, jokainen lapsi ja aikuinen saivat yhdessä miettiä
omia taitojaan. Keltaisille kartongin paloille piirrettiin oma käden kuva, joka leikattiin ääriviivoja myöten. Leikattuihin käsiin kirjattiin ylös tekijän taitoja. Taitopuun tavoitteena oli selvittää mitä taitoja ryhmässä on ja millaisia ryhmäläiset
ovat. (Liite 5.)

Saduttamisen avulla pyrin saamaan lisätietoa siitä, mitä ajatuksia perhekahvilat
kävijöissä herättävät. Samalla testasin yhteisen hetken toteuttamista perhekahvilassa. Pyysin halukkaita lapsia yhteiseen tuokioon ja kävimme piiriin istumaan.
Minulla oli mukana kiiltävä violetti kassi, jonka sisällä oli käsinukke. Kassi kiersi
vuorotellen jokaisella piirissä olijalla. Jotta osallistujien kiinnostus heräsi, ensimmäisellä kierroksella jokainen sai vuorotellen tunnustella, mitä kassissa kenties on. Seuraavalla kierroksella käsinukke otetaan kassista ulos. Jokainen
osallistuja sai vuorotellen käsinuken käteensä ja sai kertoa pätkän tarinaa, joka
alkoi: ”Eräänä päivänä Onni-Orava/ Leppis-Leppäkerttu lähti perhekahvilaan
siellä hän, teki mitä?” Osallistujia oli sen verran vähän, että teimme kaksi kierrosta. Valmis tarina luettiin lopuksi ääneen kokonaisuudessaan. (Liite 5.)

5.2 Tiedonkeruun toteutuksen kuvaus

Ensimmäisessä perhekahvilassa, josta aloitin tiedonkeruun, vaikutti aluksi, että
kävijöitä ei tule, mutta pikkuhiljaa kävijöitä alkoi saapua paikalle. Jo heti aluksi
huomasin, että suunnitelmani yhteisestä tuokiosta ei toimi. Päätin ohjata muutamille kävijöille kerrallaan ja esitellä toimintaani useampaan kertaan, sitä mu-
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kaa kun kävijöitä saapuu. Näin ollen myös ensimmäiset tulijat pääsivät heti toimeen, kuten ensimmäisenä perhekahvilan tullut pieni tyttö, joka oli hyvin kiinnostunut siitä, mitä perhekahvilassa voi tänään tehdä. Havaitsin, että perhekahviloiden kävijäkunta on enimmäkseen vauvaperheitä. Eli lapsien äänen kuuluviin tuominen ja osallistaminen on haastavaa. Lisäksi kävi ilmi, että monille äideille perhekahvila on enemmänkin paikka, johon tullaan tapaamaan kavereita
kuin, että siellä tehtäisiin jotakin.

Tiedonkeruun toinen paikka oli keskustan läheisyydessä sijaitseva kaupungin
osa. Täällä huomioin, että vuodenaika ja säätila vaikuttavat paljon kävijämäärään. Kevättalvella vieraillessani kävijöitä oli reilusti kymmenkunta vanhempaa
lapsiensa kanssa, kun nyt sateisena kevätaamuna kävijöitä oli vain kolme äitiä
ja neljä lasta. Lapset vaikuttivat tottuneilta perhekahvilakävijöiltä. He löysivät
heti tutut lelut, joilla alettiin leikkiä ja leluilla leikkiminen taisi olla se mieluisin tekeminen.

Toisessa perhekahvilassa lapset olivat niin pieniä, ettei saduttaminen täällä onnistu. Samalla huomasin, että vanhempien kanssa toimiseen ja heidän innostamiseensa vaaditaan erilaista otetta ja tyyliä kuin lasten. Tässä kohtaa jouduin
vielä pohtimaan, mikä olisi keino näin pienten lasten toiminnallisuuden lisäämiseksi. Huomasin, että lapsien on tärkeää päästä heti tekemään, koska innostus tehdä alkaa heti, eikä ohjeiden antamisen jälkeen. Toisaalta vanhempien
innostus vaikuttaa lapsiin. Pohdin halusiko kaikki vanhemmat antaa palautetta
ja osallistua toimintaan. Tunnelma tässä perhekahvilassa oli rauhallinen ja miellyttävä, missä lapset saivat aamutuimaan vielä hieman unenpöpperöisenä leikkiä ja vanhemmat saivat vaihtaa kuulumisia. Täällä keskustelujen lomassa kävi
ilmi, että Joensuun keskustaan vuoden 2013 alusta avattu Perheentalo on uutena paikkana vienyt hieman kävijöitä perhekahviloista.

Seuraavaksi menin kolmanteen perhekahvilaan, joka on syksystä 2013 asti uutena paikkana kaupungin reunamilla ja hakee vielä paikkaansa alueella. Tämä
näkyi: vierailupäivänäni koko aukioloaikana ei käynyt yhtään kävijää. Toisaalta
myöhäinen ajankohta ennen kesää saattoi myös vaikuttaa, ettei kävijöitä ole
niin paljon kuin esimerkiksi syksyisin, kun aloitetaan uusia harrastuksia jne.
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Myös sijainti saattaa vaikuttaa: tilat olivat kaupunginosan reunamilla kauempana asumiskeskittymästä.

Neljäntenä kävin kaupungin toisella laidalla sijaitsevassa perhekahvilassa. Sen
kerrottiin olevan paikoista kävijämäärältään suosituin ja sen näkyi: sadepäivästä
huolimatta kävijöitä oli paljon. Täällä kävijät vaikuttivat olevan hyvin aktiivisia.
Lisäksi monet olivat tuttuja keskenään. Aktiivisuus näkyi siinäkin, että täältä sain
myös kehittämistoiveita, eli halu kehittää toimintaa näkyi. Täällä myös saduttaminen toimi. Toisaalta lapset olivat melko pieniä, joten satu syntyi enimmäkseen
äitien näkökulmasta. Äidit lähtivät hyvin mukaan kertomaan satua ja satuhetki
niiltä osin onnistui. (Liite 8.)

Neljännen perhekahvilakäynnin jälkeen päätin, että teen vielä uuden käynnin
ensimmäiseen perhekahvilaan, jotta saisin vielä muutamia lisää kävijöiden toiveita, koska yhdessä perhekahvilassa ei ollut vierailupäivänäni kävijöitä ollenkaan. Tämä oli onnistunut valinta, koska perhekahvilalla oli kävijöitä, jotka eivät
edellisellä kerralla olleet. Lisäksi eräs äideistä, joka ei viime kerralla osallistunut,
pääsi nyt osallistumaan.

Tällä kertaa kävijöinä oli vähän isompia lapsia, joten saduttaminenkin onnistui.
Lapset kertoivat innoissaan satua. Äidit olivat mukana tuokiossa, mutta eivät
halunneet kertoa tarinaa. Ohjaajana olisin voinut enemmän innostaa heitäkin
mukaan osallistumaan ja kertomaan satua. (Liite 8.)

5.3 Tiedonkeruun tulokset ja niiden tarkastelu

Osallistujia tiedonkeruuseen oli yhteensä 22 vanhempaa ja 25 lasta (Liite 6).
Toivepuuhun tuli yhteensä 17 lehteä ja taitopuuhun 16 kättä. Kokosin palautepuiden tiedot listoiksi ja merkitsin jokaisen kohdalle merkin, jos se oli useamman kuin kerran mainittu. Tiedonkeruun tulokset jaottelin eri aihealueisiin, jotka
nousivat esille: liikunta, musiikki, leikki, pelit, syöminen, askartelua ja kädentaidot sekä sadut.
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Toiveissa suosituin oli leikkiminen/vapaaleikki. Saman verran (11kpl) ääniä sai
askartelu/piirtäminen/värittäminen/maalaaminen. Myös jumppaaminen ja liikkuminen olivat kolmen suosituimman toiveen joukossa seitsemällä äänellä. Laulaminen, soittaminen, pelaaminen, leipominen ja satu/teatterihetket mainittiin
yhtä monta kertaa. Yhteiset leikit, laululeikit mainittiin myös. (Liite 6.)

Mielenkiintoista on, että toivepuussa suosituimmat olivat ne toiminnot, jotka ovat
perhekahviloiden perustoimintaa. Joka kerralla on esillä erilaisia leluja ja pelejä,
jotka ovat vapaasti kävijöiden käytössä. Lisäksi joka viikolla on teema, esimerkiksi askartelu tai satuhetki, joka on sama jokaisessa perhekahvilassa sillä viikolla.

Toivepuun merkinnöissä oli myös kriittistä pohdintaa perhekahviloista. Ohjaajilta
toivottiin aktiivisempaa otetta ohjaamiseen, läsnä olemiseen ja lapsien ja vanhempien kohtaamiseen. Toivottiin, että ohjaajat esittelisivät toimintaa, erityisesti
uusille kävijöille. Välipaloihin toivottiin vaihtelua, se voitaisiin esimerkiksi tehdä
yhdessä. Toivottiin myös pohdintaa siitä, keitä perhekahviloiden tulee palvella.
Toimintaan toivottiin lisää intoa ja innovatiivisuutta, koska tilat ja käyttäjät ovat
olemassa.

Perhekahviloiden kävijät ovat taitopuun merkintöjen mukaan taitavimpia laulamaan (9 ääntä). Toiseksi eniten taitoa on piirtämisessä, askartelussa ja värittämisessä. Kolmanneksi taitavimpia perhekahviloiden kävijät ovat leikkimään.
Lautapelien pelaaminen, hyppiminen, soittaminen, syöminen, kiipeily, lelujen
raivaaminen, urheilu, kirjoittaminen/laskeminen ja ruuanlaitto mainittiin myös
useampia kertoja. (Liite 6.)

5.4 Hallituksen ja työntekijöiden ajatuksia tiedonkeruun tuloksista

Vinkkikirjasen kokoamisen aloitin esittelemällä tiedonkeruun tuloksia MLL:n hallitukselle ja perhekahviloiden työntekijöille. Esittelin tiedonkeruun tulokset MLL:n
paikallisyhdistyksen hallitukselle sekä työntekijöille. Halusin kuulla, mitä ajatuksia heille tiedonkeruun tuloksista heräsi. Halusin myös selvittää mikä olisi aihe-
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alue tai teema, johon erityisesti kaivattiin uusia ideoita. Lisäksi keskustelujen
yhteydessä voitiin pohtia sitä, mikä on mahdollista toteuttaa ja mikä ei.

Hallituksen kokouksessa kertasin lyhyesti opinnäytetyöni sisältöä, koska paikalla oli henkilöitä, jotka eivät olleet aiemmin kuulleet opinnäytetyöstäni. Lisäksi
yhdistyksen puheenjohtaja oli vaihtunut. Keskustellessa kävi ilmi, että toiveissa
oli useita niitä asioita, joita perhekahviloissa on vuosien mittaan toteutettu. Hallituksen jäsenet olivat sitä mieltä, että on parempi keskittyä yhteen tai muutamaan aihealueeseen kuin kaikkiin. Hallituksen mielestä tärkeintä oli kuulla työntekijöiden mielipide, mihin aihealueeseen he kaipaavat eniten uusia ideoita.

Työntekijät olivat innolla kuulemassa, mitä toiveita kävijöiltä oli tullut. Palaute
herätti paljon keskustelua Perhekahviloiden toiminnan sisällöstä ja sen toteuttamiseen liittyvistä haasteista. Myös työntekijöiden kanssa keskustellessa, kävi
ilmi, että monet toiveista olivat sellaisia, joita on vuosien mittaan toteutettu perhekahviloissa. Keskustelun päätteeksi työntekijät kokivat, että leikit voisivat olla
aihealue, johon he toivoisivat lisää uusia ideoita.

Työntekijöiden mielestä toiminnassa on erityisen tärkeää huomioida, että toiminta ei voi olla kovin vauhdikasta, eikä meno saa yltyä liian riemukkaaksi riehumiseksi, koska perhekahviloiden tilat ovat melko ahtaat ja paikalla on myös
pieniä vauvoja, jotka täytyy huomioida. Paljon ääntä aiheuttava toiminta, esimerkiksi soittaminen, koettiin huonoksi, koska pienissä tiloissa ei ole muiden
mukava olla, jos meno on liian äänekästä.

Toimivammaksi koettiin toimintatuokiot, joiden aikana tehdään ohjatusti ryhmänä. Toisaalta työntekijöillä pitää olla erilaista pientä toimintaa varastossa, jota
voidaan tehdä lapsen kanssa tilanteen tarvittaessa. Kasvatuksellisia aihealueita
työntekijät eivät kokeneet kuuluvan heidän työnkuvaansa. He myös kertoivat,
että saattaa olla kokoontumiskertoja, jolloin ketään ei kiinnosta lähteä toimintaan mukaan.

Koettiin myös, että useimmille kävijöille itse toiminta ja toiminnan sisältö ei ole
tärkeintä vaan se, että ollaan ja jutellaan. Monille äideille perhekahvila on hen-
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gähdyshetki, jolloin saa hetken juoda kahvia rauhassa sillä aikaa, kun ohjaaja
vahtii lasta. Lapsien kohtaamiseen liittyy haasteista, koska uudet ohjaajat eivät
vielä tunne lapsia ja vanhempia. Perhekahviloissa on myös huomioitava erilaiset perheet, joita perhekahviloissa kohdataan.

Lelujen vaihtoa perhekahviloiden välillä on tehty. Uusia leluja ei voida usein
hankkia paikallisyhdistyksen rahoituksen vähäisyyden takia. Keittopäiviä ja
herkkuhetkiä on toteutettu. Välipalojen tekeminen yhdessä koettiin haastavaksi,
koska kävijät tulevat eriaikoihin. Myöskään joka kerta ei voi tarjota herkkuja,
koska monet vanhemmat eivät halua lastensa aina syövän herkkuja.

5.5 Vinkkikirjasen kokoaminen

Tiedonkeruun ja keskustelujen pohjalta sain vinkkejä ja ideoita vinkkikirjasta kokoamista varten. Vinkkikirjasta kootessani huomasin, että erilaisia oppaita ja
materiaalipaketteja erilaisista harjoituksista ja leikeistä on erittäin paljon. Tämän
vinkkikirjasen kohdalla tärkeää oli pohtia, minkälaiset harjoitukset sopivat juuri
perhekahvilaympäristöön ja sen kävijäkunnalle. Toiminnassa on huomioitava
myös eri-ikäiset kävijät sekä, että toiminnan voi toteuttaa myös yhden lapsen
kanssa. Toisaalta harjoitukset tulisi olla sellaisia, että niitä on helppo ohjata työkokemuksesta huolimatta. Halusin saada vinkkikirjasesta helposti luettavan, josta voi nopeastikin napata leikin tarpeen tullen. Kun olin koonnut erilaisia perhekahvilaympäristöön sopia leikkejä, jaottelin ne aihealueisiin. Itse vinkkikirjasen
kokosin Word-ohjelman kuvatyökaluja ja muotoiluja hyödyntäen. Vinkkikirjasen
kanteen lisäsin tiedonkeruun tuloksena saduttamalla syntyneet sadut, joista käy
ilmi perhekahviloiden kävijöiden ajatuksia perhekahvioista.

Vinkkikirjasen alkuun kokosin vinkkejä yhteisen tuokion aloittamiseen ja aikuisen roolista leikin ohjaamisessa. Leikkihetkeä suunnitellessa on hyvä muistaa,
että luova leikki on ensin ideoitava, rakennettava ja sitten vasta päästään oikeaan leikkiin ja lopuksi leikkipaikan poiskorjaukseen menee aikaa. Leikin ohjaajalla tulee olla käsitys leikin eri ikäkausista, leikin eri muotojen merkityksestä tai

31

leikin pedagogisista mahdollisuuksista. (Helenius & Lummelahti 2013, 221–
222).

Vinkkikirjaseen valitsin pikkuleikkejä, joissa aikuinen ohjaaja voi olla mukana ja
olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Samalla aikuinen tukee lapsen kehitystä. Pikkuleikkeistä voi koota toimintatuokioita tai valita jonkun, kun lapsi kaipaa
tekemistä ja huomiota. Eri aihealueiden alkuun lisäsin lyhyen selityksen leikkimuodon merkityksestä.

Pikkuleikeillä on merkitystä pienen lapsen kehitykseen. Pikkuleikkien toistuva
säännönmukaisuus mahdollistaa lapselle tilanteen ennakoinnin. Näissä leikeissä rakennetaan toiminnallisesti aikuisen ja leikittäjän kanssa yhteisen toiminnan
tai yhteisen huomion kohdetta. Kun aikuinen tekee leikin aloitteen, mutta ottaa
lapsen pienetkin viestit huomioon, lapsesta tulee vuorovaikutuksen aktiivinen
osapuoli. Pieniin kontaktileikkeihin sisältyvät puheen kehittymisen ennakkoehdot, jotka avaavat lapselle tietä kieleen (katseen vaihto, vuorottelu, aloitteiden
teko, kielen ja toiminnan yhtäaikaisesti ilmenevät merkitykset). Lapsi virittyy
henkisesti, kokee elävänsä. Leikkiin liittyy monesti lapsen oma nimikin. Näin yhteiset leikit aikuisen kanssa tukevat alkavaa identiteetin muodostumista. (Helenius & Lummelahti 2013, 64–65.)

Pienten lasten kanssa leikki toteutuu aluksi yhteisenä toimintana aikuisen kanssa. Aikuinen luo kielen ja toiminnan avulla kuvitteellisen tilanteen. Leikin välineet luovat lapselle välittävän kosketuksen maailman ilmiöihin. (Helenius &
Lummelahti 2013, 61–62.) Pienten leikkien erityinen motivaatio on lapsen ja
vanhemman yhteisessä kohtaamisessa. Sylileikeissä saadaan hyvä alku mieluisalle yhdessäololle. Oman vanhemman kanssa koetut kosketukset ruumiillistuvat lapsen kehon muistiin. Se, että aikuinen nimeää lapsen huomion ja kiinnostuksen kohteita, auttaa pientä ihmistä luokittelemaan ympäristönsä kohteita,
muodostamaan kategorioita. (Helenius & Lummelahti 2013, 65.)

32

6

Vinkkikirjasen esittely

Vinkkikirjasessa on 19 sivua. Vinkkikirjanen sisältää 35 leikkiä, jotka jaoteltu
mielikuvitus-, aistiharjoitus-, hoksaamis-, vuorovaikutus- ja tutustumis- ja laululeikkeihin sekä vauvojen kanssa sopiviin leikkeihin. Vinkkikirjasen alussa on
huomioita leikkituokion aloitukseen ja aikuisen roolista leikkien ohjaajana. Vinkkikirjasen lopuksi on lueteltu vinkkikirjasessa käytetyt lähteet sekä lisämateriaalia, joihin tekijä tutustui vinkkikirjasen kokoamisen yhteydessä. Lisäksi liitteenä
on kaksi esimerkkisatua satujumppaan sekä kävijöiden toiveet keväältä 2014.
Toiveita voi jatkossa hyödyntää perhekahvilan toiminnan suunnittelussa. Vihkosen ensimmäisillä sivuilla on tiedonkeruussa tuotetut saduttamalla tuotetut sadut esimerkeiksi saduista sekä joissa näkyy kävijöiden mietteitä perhekahvilatoiminnasta.

Vinkkikirjasen leikkien valinnassa otin huomioon seuraavia asioita. Mielikuvitusleikkejä voi leikkiä yhden lapsen kanssa tai ryhmässä. Niissä korostuu aikuisen
rooli leikin ohjaamisessa. Hoksaamisleikit ja aistiharjoitusleikit ovat rauhallista
tekemistä, jossa opitaan ja ihmetellään. Huomioin vinkkikirjasessa erikseen
vauvoillekin sopivia leikkejä, koska perhekahviloissa käy paljon äitejä vauvojensa kanssa. Laululeikkeihin valitsin perinteisten ja tuttujen laululeikkien lisäksi
uudempia. Pyrin valitsemaan hieman erityyppisiä leikkejä, joissa lapset leikkivät
itse, yhdessä vanhempansa kanssa tai lapset saavat itse myös keksiä liikettä
leikkiin. Perinteiset laululeikit ovat myös muistinvirkistykseksi monista muista
laululeikeistä, joita moni on itse lapsena leikkinyt. Tutustumis- ja vuorovaikutusleikkejä tarvitaan, vaikka perhekahvilassa ei tarvita ryhmäytymiseen liittyviä
leikkejä. On kuitenkin hyvä, että kävijät tutustuvat toisiinsa jollain tavalla. Vinkkikirjaseen valitsemissani leikeissä oli tärkeää, että niissä toimitaan yhdessä ja
kuunnellaan muita.

Vinkkikirjanen sisältää erilaisia leikkejä, jotka sopivat perhekahvilaympäristöön.
Vinkkikirjasen leikit on pyritty valitsemaan siten, että niitä pystyy soveltaen käyttämään eri-ikäisten lasten kanssa. Mielikuvitusleikkien tarkoitus on päästää
leikkijät kehittelemään leikkiä eteenpäin. Mielikuvitusleikeissä ei kilpailla eikä
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niissä voi leikkiä oikein tai väärin. Mielikuvitusleikit rikastuttavat lapsen sisäistä
kuvittelukykyä. Lapset saavat yhdessä aikuisen kanssa leikkiä ja samalla aikuinen tukee lapsen kuvittelukykyä. Vuorovaikutus- ja tutustumisleikit toimivat erityisesti syksyllä, kun perhekahvilat aloittavat toimintansa ja on paljon uusia kävijöitä. Leikkien avulla tuetaan ja edistetään kävijöiden tutustumista toisiinsa. Laululeikit ovat yhteisiä tuokioita varten, joissa lapset ja aikuiset laulavat ja leikkivät
yhdessä. Hoksaamisleikit ovat ajanvietettä, eikä tilaa usein tarvita paljoa. Hoksaamisleikit kehittävät nokkeluutta, tarkkuutta ja huomiokykyä. Aistiharjoitukset
ovat keskittymistä vaativaa ja rauhallista tekemistä, joissa koetaan, kokeillaan ja
ihmetellään. Vauvojen kanssa leikittäessä yhteinen kosketus ja sylittely korostuvat. Leikit toimivat viihdykkeenä ja mieluisana todisteena aikuisen kiinnostuksesta.

6.1 Vinkkikirjanen suhteessa teoriaan

Työn alkupuolella on käsitelty leikin merkitystä ja aikuisen roolia teoreettisesta
näkökulmasta. Lasten oikeutta leikkiin on perusteltu myös Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien julistuksessa, joka on jo vuodelta 1959. Julistuksen
periaatteessa numero seitsemän sanotaan: Lapsella tulee olla riittävät mahdollisuudet leikkiin ja virkistykseen, jotka olisi ohjattava palvelemaan samoja päämääriä kuin koulutuskin. Koulutus edistää lapsen yleissivistystä ja suo jokaiselle
yhtäläisen mahdollisuuden kehittää kykyjään, yksilöllistä arvostelukykyään sekä
moraalista ja sosiaalista vastuuntuntoaan tullakseen hyödylliseksi yhteiskunnan
jäseneksi. (Unicef 2014.)

Leikillä on kasvatukselliset ja sosiaaliset tarkoituksensa. Kaikki kyvyt ja taidot,
myös henkiset, kehittyvät samalla tavalla käytössä ja sitkeän harjoittelun tuloksena. Leikin kehitys vaatii aikuisen osallistumista yhteiseen toimintaan lapsen
kanssa. Erityisesti kehitysaskeleelta toiselle siirryttäessä lapsi tarvitsee varttuneempia. Jopa ristiriidat voivat olla tärkeitä, koska niiden myötä lapsi alkaa pohtia omaa toimintaansa. Aikuisen toiminnan ja puheen jäljittelyllä on valtava merkitys puhumaan oppimisen sekä oman toiminnan tavoitteellisen kehittämisen
kannalta. (Helenius 2004, 14–20.)
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Leikin tulos on huvi ja yhteinen ilo. Lasten käyttämät säännöt leikeissä eivät ole
epämääräisiä vaan tarkoituksenmukaisia valintoja, jotta liekin jännitys ja uuden
kokemisen ilo säilyisivät ja leikki jatkuisi. Leikin sääntöjä muuttamalla lapset
voivat kohdentaa yhteistoimintaansa sopivaksi, keskinäisen erilaisuuden ja sen
hetkisen mielenkiinnon mukaan. Leikki on luonteva tapa olla yhdessä. Leikki
liittää erilaiset ihmiset sovitun tarinan mukaan osallistumaan jännittävän juonen
kehittelyyn. Leikin tiimellyksessä vieraus hälvenee ja yhteisymmärrys sen vaiheissa syvenee. Leikissä on vuorotteluperiaate, tasa-arvoinen vuoropuhelu.
Leikissä kaikki on mahdollista. Leikisti voi rajattomasti vaihtaa näkökulmia ja
kokeilla vaihtoehtoja. Leikin suurin hyöty on yhdessä tekemisessä ja yhteisen
halutun toiminnan aikaansaamisessa. Leikki yhdistää mielikuvituksen ja tiedon,
tunteen ja järjen, suunnittelun ja toiminnan, kokemuksen ja havainnon, yrityksen
ja erehdyksen, naurun ja vakavuuden. (Riihelä 2004, 24–37.)

7

Pohdinta

7.1 Vinkkikirjasen arviointi

Toiminnallisessa tutkimuksessa arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Tulkinta on tutkijan, tutkimusaineiston ja teorian välinen vuoropuhelun tulos. Tutkimuksen luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, koska arvioinnin kohteena on tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. (Vilkka & Airaksinen
2003, 63.)

Vinkkikirjasen ensimmäisen version valmistuttua pyysin palautetta työntekijöiltä.
Halusin kuulla heidän mielipiteensä siitä, voiko vinkkikirjaseen kokoamiani leikkejä toteuttaa perhekahvilassa ja sopivatko ne perhekahvilaympäristöön. Lisäksi halusin kuulla, saivatko he uusia ideoita omaan työhönsä ja olisiko jotain mitä
he vielä kaipaisivat vinkkikirjaseen. Lisäksi halusin kommentteja vinkkikirjasen
ulkoasusta.
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Työntekijät olivat kovin innoissaan vinkkikirjasesta, koska ohjelman suunnittelu
on osa heidän työtään ja uusia ideoita tarvitsee aina. Perhekahvilaan oli myös
tullut uusi työntekijä, joten sain vinkkikirjasesta palautetta myös uuden työntekijän näkökulmasta. Työntekijöiden mielestä vinkkikirjanen on ulkoasultaan selkeä, mielenkiintoinen ja eri aihealueet on eritelty hyvin. Leikkien koettiin sopivan
perhekahvilaympäristöön. Leikeissä oli työntekijöille tuttuja, mutta myös uusia
leikkejä. Leikeissä oli hyvin myös huomioitu myös nuorimmat perhekahviloiden
kävijät. Leikkivinkit saivat miettimään, miten niitä voisi toteuttaa ja hyödyntää
perhekahviloissa. Vinkkikirjaseen kaivattiin vinkkejä käsinukkejen käyttöön, satujen esittämiseen ja laululeikkejä vauvojen kanssa. Työntekijät odottavat innolla, että saavat valmiin vinkkikirjasen käyttöönsä.

Vinkkikirjasen kokoamisen lähtökohtia olivat uusien ideoiden tuominen sekä
perhekahvilatoiminnan kehittäminen. Työn lähtökohtana oli uusien ideoiden
tuominen perhekahvilan toimintaan. Tässä onnistuin mielestäni hyvin. Olen tyytyväinen vinkkikirjasen ulkoasuun. Mielestäni ulkoasu toimii, koska leikit ovat
erillisissä kuvioissa, joten ne on helppo hahmottaa. Jaottelu eri teemoihin auttaa
valitsemaan leikkiä. Vinkkikirjasen loppuun kokosin lisämateriaalia, johon tutustuin vinkkikirjasen kokoamisen aikana. Nämä koin hyviksi tietolähteiksi, joista
löytyy lisää aiheeseen sopivia leikkejä.

Toiminnan kehittämisen näkökulmasta tämä kehittämistyö oli sosiaalinen prosessi, kuten Toikko ja Rantanen (2009, 89–91) kirjoittavat. Asiakkaat ja työntekijät osallistuivat tiedontuotantoon (Liite 7). Perhekahvilan työntekijät olivat asiantuntijan roolissa, koska heidän työtään kehitettiin. Itse toiminnan kehittäjänä
sain osallistuvan havainnoinnin kautta käytännön kokemuksen perhekahvilaympäristöstä. Tutkimuspäiväkirja toimi työni aikana aineiston talletuspaikkana ja
jäsensin havaintojani ja ajatuksiani sen avulla kuten Huovinen ja Rovio (2007,
106–108) kirjoittavat toimintatutkimuksesta. Vinkkikirjasessa on pyritty huomioimaan kävijöiden toive yhteisestä toiminnasta perhekahviloissa. Tämän opinnäytetyön myötä perhekahviloiden merkitys todentui, kuten aiemmissa tutkimuksissa ja opinnäytetöissä on todettu. MLL:n vuonna 2014 julkaiseman kyselyn tulokset tukevat opinnäytetyössäni keräämiäni kävijöiden toiveita perhekahvilan sisällöstä.
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7.2 Oma ammatillinen kasvu ja oppimiskokemukset

Tein opinnäytetyöni osana sosionomin opintojani Mannerheimin lastensuojeluliiton Joensuun paikallisyhdistykselle. Tiedonkeruun toteutin kevään 2014 aikana
ja raportin kirjoittamisen ja vinkkikirjasen kokoamisen toteutin kesän ja syksyn
2014 aikana. Prosessi opinnäytetyön suunnitelmasta valmiiksi tuotokseksi oli
vaihderikas. Perhekahviloiden kävijöiden toiveiden kokoamisen ja vinkkikirjasen
teeman päättämisen jälkeen uppouduin leikkien maailmaan, joka vei mennessään ja innosti.

Halusin tehdä opinnäytetyön, josta on minulle itselleni hyötyä tulevaisuuden
työssäni. Vinkkikirjanen on myös lisä omaan ammatilliseen työkalupakkiini. Asiakkaiden kanssa tehtävä työ ja heille järjestettävä toiminta ovat itselleni merkityksellisiä. Sosionomiopintojeni aikana olen ollut koko ajan kiinnostunut ihmisten yhteisestä tekemisestä ja osallisuudesta. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä näiden asioiden parissa. Koen, että sosionomin osaamista on juuri
toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen. Aiemmin olen työskennellyt lasten ja aikuisten kanssa käden taitojen ohjaajan tehtävissä. Tulevaisuudessa minua kiinnostaa työskentely esimerkiksi järjestöissä, joten päätin tehdä opinnäytetyöni
johonkin järjestöön.

Tässä opinnäytetyössä halusin hyödyntää oppimaani kehittämistyöstä ja asiakaslähtöisyydestä. Jotta toiminta on asiakkaiden näköistä ja heille suunnattua,
asiakkaat tulee ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun. Tämän työn kautta pääsin kehittäjän rooliin suunnittelemaan ja pohtimaan toiminnan sisältöä. Perhekahviloiden työntekijät ovat palkkatukityöllistettyjä, joten työntekijät vaihtuvat
vuoden pestin jälkeen. Tästä syystä näkisin, että vinkkikirjasen olisi hyvä olla
osa työntekijöiden perehdytyskansiota. Toive uusista ideoita työhönsä tuli perhekahviloiden työntekijöiltä. Vinkkikirjaseen on koottu kokoelma erilaisista leikeistä, siitä minkälaista toimintaa perhekahviloissa voisi toteuttaa. Uskoisin
vinkkikirjasesta siis olevan hyötyä uudelle työntekijälle.

Tämän opinnäytetyön aikana opiskelin, mitä perheiden kanssa tehtävään työ ja
mitä erityisesti perhekahvila työ on. Kun asiakasryhmä on vanhempia ja lapsia
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vauvaikäisestä esikoululaisiin, huomioitavia asioita on paljon. Perhekahvilat
haasteellinen paikka toteuttaa leikkituokioita, koska kävijät tulevat ja lähtevät eri
aikoina. Tässä työssä pyrin itse myös asettumaan perhekahvilan ohjaajan rooliin: miten itse toteuttaisin ja millä perusteilla lähtisin suunnittelemaan ja toteuttamaan perhekahvilatoimintaa.

Tiedonkeruun toteuttamisesta opin miten rohkeasti palautetta tulee pyytää ja
ottaa tilanteessa johtajan rooli. Vaikka olin edellisellä viikolla käynyt perhekahvilassa jo etukäteen tutustumassa tiloihin ja minulla oli toimintasuunnitelma, ensimmäisen toimintakerran jännitys tuntui omassa ohjaamisessani. Hieman myös
jännitti miten ideani toimii ja miten saan kävijät innostumaan mukaan osallistumaan. Vierailuviikkoni viimeisellä kerralla tunsin miten itse olin vapautuneempi
ja vuorovaikutus kävijöiden kanssa sujui huomattavasti luontevammin kuin ensimmäisellä kerralla.

Opinnäytetyö tehtiin itsenäisenä työskentelynä yhteistyössä toimeksiantajan
kanssa. Prosessin aikana huomasin, että välillä olisin kaivannut työparin tukea.
Työparityöskentelyn hyödyksi olen huomannut, että on hyvä jakaa vastuuta ja
suunnitella toteutusta. Työparin kanssa voi jakaa ideoita ja näin saa eri näkökulmia työskentelyn toteuttamisen eri vaiheissa. Toisaalta yksin työskennellessä
sain tehdä omannäköisen työn ja johtaa prosessia.

Näin prosessin loppuvaiheessa huomaan, että alkuvaiheessa olisi pitänyt vielä
enemmän ja tarkemmin selvittää työni tarkoitusta ja toimintatapoja. Työssä käytettyjen menetelmien tarkempi valinta olisi antanut prosessiin ja raporttiin jämäkkyyttä. Tämä olisi helpottanut aikatauluttamista ja työskentelyä. Jouduin
monta kertaa työn aikana pohtimaan työni merkitystä, varsinkin kun perhekahviloiden merkitystä on selvitetty monessa opinnäytetyössä ja myös MLL itse tekee
kyselyjä. ”Kaikki uudet ideat ovat tervetulleita” on aika laaja lähtökohta kehittämistyölle. Toisaalta prosessin aikana oli hieno huomata, miten aihe kehittyi. Havainnointi, ideointi ja tiedonkeruu yhdessä kokosivat ja tarkensivat työn tarkoitusta ja veivät kohti lopputulosta.
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Prosessin aikana työn aikatauluttaminen pitkälle aikavälille tuntui haasteelliselta, koska oli vaikea arvioida miten paljon mihinkin vaiheeseen menee aikaa.
Toisaalta esimerkiksi tauko kesän ajan oli prosessin kannalta hyvä, koska aihe
sai hautua ja syntyi uusia oivalluksia ja näkökulmia. Palautuspäivämäärät ja lukupiirin tapaamiset rytmittivät ja veivät prosessia eteenpäin.

Opinnäytetyössäni on mielenkiintoinen aihealue, joka osoittautui laajaksi. Tässä
työssä perehdyin leikkeihin, niiden merkitykseen ja ohjaamiseen. Toimin asiakaslähtöisesti ja käytin ammattitaitoani kehittäjänä, sosiaalialan osaajana.
Opinnäytetyön tekemisen prosessin aikana jouduin koko ajan rajaamaan aihetta
ja pohtimaan mikä tieto on tarpeellista opinnäytetyöni kannalta. Huomasin, että
hyvin helposti aihe lähtee rönsyilemään ja laajenemaan, kun teoriatiedon ja tiedonhaun yhteydessä löytyi lisää mielenkiintoisia aiheeseen liittyviä aiheita. Mietin olisiko vinkkikirjaseen ollut tarpeellista lisätä enemmän teoreettista pohjaa
leikkien merkityksestä.

7.3 Luotettavuus ja eettisyys

Toiminnallisessa opinnäytetyössä prosessin kuvaus on osoitus työn luotettavuudesta. Raportissa olen kuvannut opinnäytetyön eri vaiheet mahdollisimman
tarkasti. Toiminnan kehittäjänä pyrin toimimaan eettisesti. Tiedonkeruun toteutettiin nimettömänä sekä siihen osallistuminen oli vapaaehtoista. Tiedonkeruun
tuloksia läpikäydessäni kävin huolellisesti läpi tiedonkeruupuiden sisällön ja
varmistin, ettei yksikään lehti kadonnut.

Työntekijät olivat asiantuntijoina perhekahvilatyöstä. Heiltä sain paljon tietoa miten ja mitä toimintaa he näkisivät, että perhekahvilaympäristössä voi toteuttaa.
Esimerkiksi lapsien kanssa järjestettävässä toiminnassa on huomioitava turvallisuus, joten käytettävät materiaalit ja toiminnan tilat tulevat olla valittuna sen
mukaan.

Opinnäytetyöprosessin aikana olin yhteydessä toimeksiantajaan ja perhekahviloiden työntekijöihin ja pidin heidät ajan tasalla työni etenemisestä. Yhteistyö
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työntekijöiden kanssa toimi hyvin. Käytin heidän asiantuntemustaan työn eri
vaiheissa ja he tekivät mielellään yhteistyötä. Kehittäjän roolissa minun tuli pohtia miten ilmaisen myös negatiivisen palautteen toiminnasta.

Kehittämistyö vaatii yhteistyötä. Yhteistyössä erilaisten näkemyksien yhdistäminen vaatii toimintaa ja pohdintaa. Opinnäytetyön aikana sain perustella itselleni
ja toimeksiantajalle opinnäytetyöni merkitystä ja tavoitteita. Työn prosessimaisuus näkyi. Työ kehittyi prosessin aikana ja syntyi uusia ideoita. Tiedonkeruu
tuki tuotoksen valmistumista. Leikin merkityksen teoreettinen tarkastelu antoi
perusteluja toiminnalle ja itse leikkimiselle. Perhekahviloiden toiminnan ennaltaehkäisevä merkitys hahmottui teoreettisen taustan ja tiedonkeruun tuloksena.

7.4 Jatkokehittelyideat

Vinkkikirjasta voivat hyödyntää työntekijät erilaisten toimintatuokioiden suunnittelussa. Toimintavinkit on pyritty kokoamaan siten, että ne ovat sovellettavissa.
Perhekahviloiden toiminta on jatkuvasti muuttuvaa, kävijät ja työntekijät vaihtuvat. Perhekahviloiden toiminta on aina tekijöidensä näköistä. Opinnäytetyöprosessin aikana tarve perhekahvilatoiminnan kehittämiselle tuli esille. Lisäksi työntekijät kaipaavat työhönsä uusia ideoita ja tukea. Tämän opinnäytetyön aikana
todentui se, mikä MLL:n toteuttamissa perhekahvilakyselyissä ja muissa teoriatiedoissa nousi esille, perhekahvilat ovat kävijöille mieluisia paikkoja ja suosittuja paikkoja. Nyt perhekahviloissa on vinkkikirjanen leikeistä, joita toiminnan
suunnittelussa voidaan hyödyntää. Lisäksi näkyi, että perhekahviloihin kaivataan uusia ideoita ja työntekijät ottavat mielellään vastaan. Järjestöjen toiminnassa opiskelijat tuovat lisänsä työhön, koska pääasiassa MLL:n toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Tässä opinnäytetyössä keskityttiin perhekahvilaympäristöön sopivien leikkien
valintaan ja sen merkitykseen. Tulevaisuudessa vinkkikirjasen leikkien testaaminen käytännössä ja käyttäjäkokemuksien kerääminen vahvistaisivat leikkien
toimivuutta ja merkitystä perhekahviloissa. Vinkkikirjasen ja opinnäytetyön teoreettisen osuuden ympärille voisi järjestää koulutuksia, joissa leikkejä ja leikkien
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merkitystä käydään syvällisemmin lävitse Yhteiset tapaamiset muiden järjestöjen perhekahviloiden työntekijöiden kanssa tai yhteiset koulutuspäivät voisivat
olla jatkokehittelyn kohteita. Koulutuksissa olisi mahdollista vaihtaa toimivaksi
todettuja toimintoja sekä käytäntöjä perhekahviloiden työntekijöiden kesken.
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Opinnäytetyön toimeksiantosopimus
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Toiminnan kehittämiseen osallistuvat
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Opinnäytetyön prosessin kuvaus
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Saatekirje perhekahviloihin

HEI!

Olen kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Karelia-ammattikorkeakoulusta.
Teen opinnäytetyöni Mannerheimin lastensuojeluliiton Joensuun perhekahviloihin.

Tarkoitukseni on suunnitella materiaalipakettia
suuntaa antavaksi perhekahviloiden toiminnan sisällöstä.
Toukokuuna 2014 aikana tulen vierailemaan perhekahviloissa ja keräämässä kävijöiden toiveita
toiminnasta.

keväisin terveisin Heini Kauppinen
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Tiedonkeruun toimintasuunnitelma

Perhekahvila toiminta
9.5.2014 perhekahvila 1 klo 9-12
12.5.2014 perhekahvila 2 klo 9-12
13.5.2014 perhekahvila 3 klo 9-12
15.5.2014 perhekahvila 4 klo 9-12
(16.5.2014 perhekahvila 1 klo 9-12)
Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet:
Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija ja teen opinnäytetyötäni. Kerään tietoa ja toiveita, joiden pohjalta
kokoan materiaalipakettia suuntaa antavaksi perhekahviloiden toiminnan sisällöksi. Toiveet kerätään nimettöminä ja
osallistuminen on vapaaehtoista. Opinnäytetyö julkaistaan Theseus.fi -sivustolla. Tulokset jäävät MLL:n Joensuun
paikallisyhdistyksen käyttöön.
Mitä haluan tietää:
Mikä on kivointa tekemistä perhekahvilassa?
Millaista toimintaa toivoisin perhekahvilaan?
Mitä olisi kiva tehdä perhekahvilassa?
TOIVEPUU

-

Jokainen lapsi ja aikuinen saavat yhdessä esittää toiveensa perhekahvilatoiminnasta. Toiveet kirjataan
ylös vihreästä kartongista leikatuille paloille, jotka lopuksi leikataan lehden muotoon. Pöydillä on myös kuvia
erilaisesta toiminnasta esimerkeiksi toiminnasta. Jokainen saa kiinnittää ”Toivelehden” ruskeasta kartongista
leikatun puun oksille. Sama puu kiertää jokaisessa perhekahvilassa, joten toiveet ovat kaikkien näkyvillä.

TAITOPUU

-

Jokainen lapsi ja aikuinen saavat yhdessä miettiä omia taitojaan. Keltaisille kartongin paloille
piirretään oma käden kuva, joka leikataan ääriviivoja myöten. Leikattuihin käsiin kirjataan ylös tekijän taitoja.
Taitopuun tavoitteena on selvittää mitä taitoja ryhmässä on ja millaisia ryhmäläiset ovat.

SADUTUS:

-

Käydään piiriin istumaan. Minulla on mukana kiiltävään violetti kassi, jonka sisällä on käsinukke.

-

Ensimmäisellä kierroksella jokainen saa vuorotellen tunnustella mitä kenties kassissa on. Seuraavalla
kierroksella käsinukke otetaan kassista ulos

-

Jokainen osallistuja saa vuorotellen käsinuken käteensä ja saa kertoa tarinaa, joka alkaa: ”Eräänä
päivänä Onni-Orava/ Leppis-Leppäkerttu lähti perhekahvilaan siellä hän….” Mitä teki?...

-

Lopuksi tarina luetaan ääneen.
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Toiminnassa tarvittavat materiaalit:



Kartonkeja: ruskea, vihreä, keltainen



piirustuspaperia



värikynät, tussit



sinitarraa tai teippiä



saksia: tavallisia ja kuviosaksia



ohjaajalle nimikyltti



käsinukke/orava



kassi käsinukelle
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KÄVIJÖIDEN TOIVEET KEVÄT 2014
Nämä toiveet on kerätty toukokuussa 2014 perhekahviloiden kävijöiltä. Toiveissa on kysytty millaista toimintaa toivoisit perhekahvilaan ja taidoissa missä asioissa olet hyvä. Tiedonkeruuseen osallistui yhteensä 22 vanhempaa ja 25 lasta.
Toiveet (suluissa merkitty monta kertaa sama asia on mainittu)
MUSIIKKI

LIIKUNTA

LEIKKI

PELIT

SYÖMINEN

ASKARTELU

SADUT

MUUT

laulaa (5)
soittaa(3)
musisointijuttuja
musiikin soittaminen

jumpata/liikkua(7)
retkeillä(2)
liikuntajuttuja
tanssi

leikkiä (vapaata
leikkiä) (11)
laululeikkejä(2)
musiikin
soittaminen
yhteisiä leikkejä

pelata(4)
pelata
lautapelejä(2)

leipoa(3)
herkutella
syödä keksiä
keittopäivä
ruokaillaan

askarella/piirtää/värittää/maalata (11)
valokuvata(2)

satutuokioita/satuhetkiä/teatteria(3)
näytelmiä käsinukeilla

jutella(2)
aktiivista
yhteistä
tekemistä

Taidot (suluissa merkitty monta kertaa sama asia on mainittu)
MUSIIKKI

LIIKUNTA

LEIKKI

PELIT

SYÖMINEN

ASKARTELU

SADUT

MUUT

laulaminen (9)
soittamaan (3)
musisointi
kitaransoitto

hyppimään (4)
kiipeämään/roikkuminen
(2)
urheilu/pyöräily (2)
pomppiminen (2)
juoksemaan (2)
kuperkeikkailu
jumppaamaan
pepputanssia
tanssiminen
illistelemään
hymyilemään
päristellä
hamsterina oleminen
käärmeleikki
autolla ajo
onkia

leikkimään (5)
järjestelemään/raivaamaan
lelut (2)
autoilla leikkimään(2)
ruuanlaittoleikit

tekemään
palapelejä (4)
pelaamaan
pelejä(3)

syömään(3)
leipominen/ruuanlaitto(2)

piirtäminen/askartelu/värittäminen(8)
vesiväreillä maalaus
leikkaamaan saksilla
maalaamaan

kuuntelemaan
satuja
lukea satuja

kirjoittaminen/laskeminen(2)
nauraa(2)
iloitsemaan
tehdä puutarhahommia
sosiaaliset taidot
halu oppia uutta
tavata ystäviä osaa
hoitaa pikkuveljeä
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Kiitoskirje perhekahviloihin

HEI!
Kiitos kaikille perhekahviloiden kävijöille, jotka kerroitte
toiveitanne perhekahviloiden sisällöstä toukokuussa 2014!
Toiveidenne pohjalta kokosin perhekahviloiden työntekijöille vinkkivihkosen erilaisista leikeistä, jotka sopivat perhekahvilaympäristöön.
Toivepuut on toimitettu MLL:n Joensuun paikallisyhdistykselle, joita he voivat tulevaisuudessa hyödyntää toiminnan
suunnittelussa.
terveisin sosionomiopiskelija Heini Kauppinen Kareliaammattikorkeakoulusta
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Leppis-Leppäkerttu lähti Perhekahvilaan,
siellä hän...
meni koiran kanssa kävelylle.
söi jätskiä.
Sen jälkeen sitä vähän pelotti.
Sitten Leppis lenteli.
Sitten se mietti, eikä tiennyt mitä mietti.
Leppis söi, leikki ja askarteli Perhekahvilassa.
Se söi uudestaan jätskiä.
Söi herkkuvoileipiä ja
leikki leluilla.
Se löysi monta kaveria.
(tehty saduttamalla perhekahvilassa 16.5.2014)

VINKKIKIRJANEN
PERHEKAHVILOIHIN
Leikkejä
Heini Kauppinen
Karelia-ammattikorkeakoulu
Lokakuu 2014
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Tämä vinkkikirjanen on koottu Mannerheimin lastensuojeluliiton Joensuun paikallisyhdistyksen
Perhekahviloiden kävijöiden toiveiden pohjalta. Toiveet on kerätty toukokuussa 2014.
Tämän vinkkikirjasen tarkoitus on antaa vinkkejä ja esimerkkejä Teille perhekahviloiden
työntekijöille leikeistä, joita voi perhekahvilassa kävijöiden kanssa leikkiä.
Vinkkikirjasen suunnittelu ja toteutus on ollut Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijan
opinnäytetyö.
terveisin Heini Kauppinen
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SISÄLTÖ
Leikkien ohjaajalle…………………..…4
Mielikuvitusleikit………………………5
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Esimerkkejä satujumppaan…................17
Kävijöiden toiveet……………………..19

Eräänä päivänä Onni-Orava lähti
Perhekahvilaan, siellä hän...
leikki toisten lasten kanssa ja pelasi
lautapelejä.
Onni-Oravan äiti jutteli muiden äitien
kanssa ja viihdytti jälkikasvuaan napaten
pähkinän jos toisenkin suuhunsa.
Onni askarteli muiden lasten kanssa tai
siihen ainakin olisi mahdollisuus.
Onni-Oravasta kivointa perhekahvilassa oli
syöminen.
(tehty saduttamalla perhekahvilassa
13.5.2014)
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LEIKKIEN OHJAAJALLE
Tässä muutamia vinkkejä leikkien ohjaajalle ja huomioita aikuisen roolista leikin ohjaamisessa.

Vinkkejä leikkituokion ohjaajalle
Leikin nimen kertominen on tärkeä osa leikkiä.
Leikinvetäjänä aikuisen kannattaa valita semmoisia leikkejä, joista itse pitää, koska
aikuisen innostus välittyy muille.
Leikinvetäjä virittää leikin alkuun, seuraa leikin kulkua ja rikastuttaa leikkiä
parhaansa mukaan.
Leikkejä tulee soveltaa leikkijöiden iän ja ryhmän koon mukaan.
Leikin alussa kokoonnutaan yhteen ja kerrotaan leikin säännöt.
Leikin päätteeksi on hyvä tehdä jotain rauhallista, joka on merkki siitä, että leikki
päättyy. Jos leikissä tehdään jotain vuorotellen, merkki leikin päättymisestä voi olla
esimerkiksi ”tämä on toiseksi viimeinen kerta”.
Lähde: Mäkinen 2006.

Aikuisen rooli leikin ohjaamisessa
Kun aikuinen on itse osallisena leikissä, lasten keskittyminen helpottuu.
Aikuinen kertoo leikin säännöt ja leikissä tarvittavat säännöt omaksutaan toistuvissa
kokemuksissa.
Aikuisen tehtävä on tukea lasten aloitteita ja sopivan tilaisuuden tullen innostaa
roolinottoon.
Aikuinen on rakentamassa leikin jatkumoa ja lasten yhtenäisyyttä.
Aikuinen voi tukea lasten välisten myönteisten suhteiden muodostumista.
Aikuinen suunnittelee leikkihetken ja järjestelee leikkitilan ja tarvittavat välineet.
Lähde: Helenius & Lummelahti 2013.
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MIELIKUVITUSLEIKIT
Mielikuvitusleikit rikastuttavat lapsen sisäistä kuvittelukykyä. Niissä annetaan tilaa vapaalle ja
välittömälle oivallukselle, keksimiselle ja muuntelulle.

Satujumppa

Aikuinen lukee tarinan lasten esittäessä
tarinaa. Kannattaa lukea tarpeeksi hitaasti,
jotta lapsille tulee toistoja mahdollisimman
paljon. Aikuisen esimerkki voi olla joillekin
tarpeen.(liitteenä kaksi esimerkkitarinaa)
Lähde: Kasvatus. Wikispaces 2014.

Saduttaminen
Kaksin tai ryhmässä, jolloin jokainen ryhmän jäsen saa kertoa sovitun pituisen
pätkän tarinaa. Ryhmäsadutuksessa on hyvä käyttää esimerkiksi jotain esinettä joka
kiertää merkkinä siitä kenen vuoro on kertoa. Saduttaja pyytää sadun kertojaa
kertomaan sadun. Satu kirjataan juuri niin kuin se kerrotaan. Lopuksi tarinan luetaan
ääneen ja kertoja voi muuttaa tai korjata sitä mikäli haluaa.
Lähde: Hakamo 2011.

Aarteenetsintä
Erilaiset aarteenetsinnät ovat jännittäviä leikkejä. Aikuinen voi piilottaa aarteen
ja tehdä siitä kartan lapsille tai vaihtoehtoisesti lapsiryhmät voivat piilottaa
aarteet toisilleen.
Aarteen luo voi johdattaa kartta tai muunlainen vihje. Valokuvasuunnistuksessa
kullekin etapille johdattaa siitä otettu valokuva. Etapilta toiselle voi johdattaa
myös jälkien, esineiden tai vaikka leivänmurujen ketju.
Lähde: Vehkalahti & Urho 2013.
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Junaleikki
Tuolit järjestetään junan muotoon ja päätetään yhdessä minne
matkustetaan. Jokainen saa junalipun, matkatavaran ja astuu
junaan. Matkalla ihaillaan maisemia, leimataan matkalippuja.
Perillä paikalliset eläimet voivat tulla tervehtimään matkaajia
ja kertomaan paikasta. Kotimatkalla kerrataan mitä matkalla
koettiin ja nähtiin. Matkalla otetaan kenties valokuvia.

Matkustusleikit
Matka on draamaleikkinä yksinkertainen ja toimiva. Matkalle
varustaudutaan, ollaan matkalla ja saavutaan perille.
Kotiinpaluu toimii leikin lopetuksena.

Lentävä matto
Lentävällä matolla leikin ohjaaja lennättää leikkijät
taikasanojen siivittämänä määränpäähän. Perillä katsellaan
nähtävyyksiä tai löydetään aarteita. Matkakohteen voi päättää
leikin ohjaaja tai matkustajat voivat esittää toiveita.

Lähde: Vehkalahti & Urho 2013.
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AISTIHARJOITUSLEIKIT
Aistiharjoitukset rauhoittavat ja tukevat keskittymistä. Aistien avaaminen harjoitteiden avulla auttaa
myös kokemaan ja vastaanottamaan kokemuksia.

Kuunnellaan ääniä
Leikkijät istuvat tai makaavat lattialla hiljaa ja
keskittyvät kuuntelemaan ympäristön ääniä.
Huoneen sisältä kuuluu hengitystä, rapinaa, kellon
tikitystä jne. ja ulkoa oven kolahdus, hissin ääni,
auton surinaa, lasten huutoja pihalta, lintujen
viserrystä jne. Lopuksi voidaan keskustella, millaisia
ääniä kukin kuuli.

Kuunnellaan värejä
Kuunnellaan musiikkia ja keskustellaan minkä
näköiseltä musiikki kuullosta, minkä väristä se oli

Tunnusteluleikit
Kuljetaan pareittain tilassa, toisella on silmät
sidottuina ja kokeillaan miltä tapetti tuntuu,
sohvatyyny tai lelu. Toisessa versiossa käytetään
pahvilaatikoita, joissa on kyljessä reikä, johon käsi
mahtuu sisään. Laatikoissa on erilaisia tunnusteltavia
aineita: pumpulia, heinää, riisiä, ruusun terälehtiä
jne.
Haistellaan kuvia
Pienissä purkeissa on erilaisia hajuja: mausteita,
hajuvesiä, ja tuoksuöljyjä. Leikkijät saavat haistella
purkkeja ja kertoa, millaisia mielikuvia hajut
herättävät.

Lähde: Vehkalahti & Urho 2013.
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Arkeologileikki
Esine rikotaan pienemmiksi palasiksi ja piilotetaan
tilaan, josta leikkijät etsivät palat, jotka leikin
lopuksi kootaan yhteen.

Äänitarina
Tutkitaan erilaisia tapoja muodostaa ääntä. Leikkijät
saavat päättää miltä jokin ääni kuulostaa.
Minkälainen hahmo liikkuisi niin, että kuuluisi
tällainen ääni? Pikkuhiljaa paikoista ja henkilöistä
luodaan yhteinen tarina.

Keksitään kummia
Leikkijöille annetaan erilaisia esineitä, joille
keksitään käyttötarkoituksia.

Viidakkomaailma
Tehdään yhdessä pahville tai vanerilevylle tai
kankaalle esimerkiksi viidakkomaailma, johon voi
myöhemmin jatkaa, lisätä osia ja käyttää leikeissä.

Lähde: Vehkalahti & Urho 2013.
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HOKSAAMISLEIKIT
Hoksaamisleikit ovat erinomaista ajanvietettä. Tilaa ei usein tarvita paljoa. Hoksaamisleikit
kehittävät nokkeluutta, tarkkuutta, huomiokykyä ja sananäppäryyttä.

Muistilaatikko
Leikinvetäjä laittaa pahvilaatikkoon esineitä tai
leluja, jotka ovat lapsille tuttuja. Mukana voi olla
esimerkiksi astioita, työkaluja ja koriste-esineitä.
Lapset saavat katsella laatikkoa kymmenen
sekuntia, minkä jälkeen laatikko peitetään
liinalla. Nyt leikin vetäjä alkaa kysellä lapsilta
laatikon sisältöä tähän tapaan: ”Oliko laatikossa
nukke? ”Oliko laatikossa kattila?, Oliko
laatikossa puhelin? Viisi-kuusi vuotiailta voi
kysellä myös esineiden lukumääriä.

Taikaämpärit
Leikinvetäjä asettaa ämpärit
vieretysten ja panee niistä yhden alle
pallon. Nyt hän kehottaa lapsia
seuraamaan tarkasti, kun hän siirtelee
ämpärien paikkoja. Kun hän on
siirtänyt niitä viisi, kuusi kertaa, lapset
saavat päätellä, minkä ämpärin alla
pallo on.

Tietokilpailu
Minkäkokoinen? Mieti kumpi on isompi
Kissa vai hevonen
Lapsi vai aikuinen
Muurahaiskarhu vai muurahainen
Vauva vai tuttipullo
Joulukuusenkoristepallo vai jalkapallo
Pensaskerttu vai leppäkerttu
Kirkko vai leikkimökki
Nojatuoli vai jakkara
Rannekello vai seinäkello
Lähde: Mäkinen 2006.

9

Liite 8 10(19)

Muistatko piilot
Tarvitaan 10 erilaista pikkuesinettä
Leikinvetäjä kätkee pikkuesineet huoneeseen,
esimerkiksi yhden pöytäliinan alle, toisen maton
alle, kolmannen sohvan nurkkaan…Lapset saavat
vuorotellen käydä huoneessa katsomassa, mikä
esine on missäkin piilossa. Kun kaikki lapset ovat
tutkineet huoneen, leikinvetäjä tenttaa heidän
muistiaan tähän tapaan: ”mikä esine oli liinan alla?
Mitä löytyi maton alta? Kuka pilkisti kukkaruukun
takaa?

Kenkäarvoitus
Tarvitaan suuri pussi, erilaisia
jalkineita
Leikinvetäjä kerää mahdollisimman
monenlaisia jalkineita pussiin. Hän
nostaa yhden jalkineen kerrallaan
näkyviin ja kyselee lapsilta, kenelle se
kuuluu, mihin vuodenaikaan sitä
käytetään, näyttääkö se vanhalta vai
uudelta…

Lintu nokkii
Tarvitaan: kuivattuja herneitä,
kertakäyttömukeja, pyykkipoikia
Leikkijät saavat olla lintuja, joista jokaiselle
leikinjohtaja jakaa pyykkipojan ja mukin.
Sitten johtaja ripottelee maahan kourallisen
herneitä. Kun hän antaa merkin, linnut
alkavat noukkia herneitä pyykkipojalla
mukiinsa. Aikaa keräämiseen annetaan
vaikka muutama minuutti. Eniten herneitä
kerännyt on voittaja.

Lähde: Mäkinen 2006.
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VUOROVAIKUTUS- JA
TUTUSTUMISLEIKIT
Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikkien tarkoituksena on saada ryhmän jäsenet tutustumaan
toisiinsa. Leikit sulattavat jään ja kohottavat tunnelmaa.

Tutustu minuun
Tätä leikkiä voidaan käyttää sekä nimien oppimiseen että
tutustumiseen. Leikkijät istuvat ympyrässä. Leikinohjaaja antaa
pienen esineen, esimerkiksi avaimenrenkaan, kiertää ihmiseltä
toiselle, kunnes hän sanoo "stop". Se, jonka kädessä avaimenrengas
on, kertoo nimensä ja jotain itsestään, esimerkiksi
mieliharrastuksensa. Voidaan sopia aihe, josta esineen saanut kertoo,
tai annetaan leikkijöiden kertoa mistä he haluavat. Leikkiä jatketaan
kunnes kaikki ovat saaneet vuoron.

Ryhmien muodostaminen
Leikinohjaaja laatii kullekin leikkijälle pahvikuvion ja kiinnittää
kuviot leikkijöiden selkään. Samoja kuvioita on kolme tai neljä
ryhmän koon mukaan. Leikin alussa kaikki seisovat piirissä
kuviot selkään kiinnitettynä eikä kukaan tiedä omaa kuviotaan.
Alkumerkin jälkeen kukin leikkijä lähtee etsimään niitä, joilla
on sama kuvio selässään kuin itsellä. Ryhmän etsimisessä ei saa
käyttää puhetta. Kun ryhmät ovat koossa, niille voidaan antaa
jokin tutustumista edistävä keskustelunaihe.

Ukkonen
Yksi leikkijöistä on "ukkosen tekijä". Hän alkaa tuottaa hiljaista
sateen ropinan ääntä esim. hieromalla käsiään yhteen. Muut
matkivat. Vähän ajan kuluttua sade voimistuu ja käsiä taputetaan
yhteen. Muut yhtyvät taputuksiin. Näin ukkonen voimistuu, kunnes
salamoi ja jyrisee kovaa. Kun ukkonen menee pois, vähennetään
äänet taas hiljaisemmaksi, kunnes aurinko taas paistaa.

Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2014a.
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Piirretty juoru
Leikkijät asettuvat yhteen tai useampaan jonoon. Takimmainen
piirtää sormellaan edessä olevan selkään jonkin kuvion kuten
sydämen, kolmion tai tähden. Kuvion saanut piirtää sen edessään
seisovan selkään ja niin edelleen. Lopuksi kuvan lähettänyt ja
viimeksi saanut piirtävät kuvat taululle. Minkälaisena viesti tuli
perille?
Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2014b.

Aaltoilu
Leikkijät muodostavat piirin. Leikinohjaaja kääntyy oikealle 90
astetta niin, että hän seisoo oikealla puolella olevaa leikkijää kohti.
Seuraava leikkijä hänen vasemmalla puolellaan kääntyy myös 90
astetta ja katsoo leikinohjaajaan päin. Samoin kolmas leikkijä jne.
Kaikki piirissä olevat tekevät saman. Heti kun leikinohjaaja
huomaa, että liike on kulkenut piirin ympäri, hän aloittaa uuden
liikkeen, esimerkiksi nostaa käden ylös. "Suuri aalto" toteutuu taas.
Kun leikinohjaaja taas huomaa liikkeen kulkeneen piirin ympäri,
hän alkaa uuden liikkeen (nojaa, kumartuu tms.).
Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2014b.

Yhteiskone
Seistään piirissä ja odotetaan, että on ihan hiljaista.
Joku menee keskelle ja aloittaa yhden konemaisen
toiminnan. Siihen saa liittyä ääntä. Kone kasvaa osa
kerrallaan, jolloin jokainen vuorollaan
liittyy mukaan yhteiskoneeseen. Rytmin
kuunteleminen on tärkeää. Aloittanut ”osa” lopettaa
ensin ja sitten vuorotellen jokainen hitaasti hiljentäen
pysäyttää toiminnan. Leikissä ei puhuta. Lopuksi
taputetaan kaikille.
Lähde: Mäkinen 2006.
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VAUVOJEN KANSSA
Vauvojen kanssa leikittäessä yhteinen kosketus ja sylittely korostuvat. Leikit toimivat viihdykkeenä
ja mieluisana todisteena aikuisen kiinnostuksesta.

Käsinukeilla
Käsinuket ovat monipuolisia leikkivälineitä. Käsinukkeja voi
käyttää satujen kerronnassa ja laululeikkeissä. Käsinukke voi olla
joskus tärkeä viestin tuoja, esittelijä tai iloinen yllätys.
Käsinukkejen avulla toteutetut nukketeatteriesitykset kehittävät
lapsen luovuutta ja mielikuvitusta sekä tempaavat mukaansa niin
tekijät kuin katsojat.
Lähde: Helenius & Lummelahti 2013.

Siipileikki
Vautsi vautsin variksen siivin x2 (vie lapsen kädet ristiin rinnalle
ja auki sivulle hitaasti)
Sipiti säpiti sirkkusen siivin x2 (peukalot kämmenissä nostetaan
lapsen käsiä ylös ja alas vuorotellen)
Kiertäen kaartaen haukan siivin x2 (vie lapsen kädet sivukautta
ylös korviin asti alustaa pitkin ja tuo alas vartalon viereen)
Korkealle kotkan siivin x2(tartu lapsen nilkoista kiinni ja vie
jalkoja koukkuun vuorotellen)
Lähde: Perkiö & Huovi 2002.

Kasvohieronta
Hiero lapsen päätä sormenpäillä pienin liikkein. Toista jokaista
liikettä muutaman kerran. Samaan tapaan voi tehdä sormi- tai
jalkahieronnan. Isommat lapset voivat tehdä hieronnan myös
vanhemmalle.
Silitä lapsen otsaa sormenpäillä, keskeltä otsaa kohti ohimoita.
Vie etusormet nenänvartta alas ja sitten poskien ylitse. Sivele
peukaloilla ylähuulen ja alahuulen ääriviiva. Hiero pienillä
pyörivillä liikkeillä korvien lehdet ja korvien taustat, samoin
leukaluun alue. Silitä lopuksi rauhallisesti koko kämmenellä
lapsen päätä.
Lähde: Perkiö & Huovi 2002.
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LAULULEIKKEJÄ
Laululeikeissä yhdistyy riimittely, liike ja yhteinen tekeminen. Ne vaikuttavat lapsen kielelliseen ja
sosiaaliseen kehitykseen.

Pyörät ne pyörivät ympäri
Pyörät ne pyörivät ympäri, ympäri ja ympäri,
pyörät ne pyörivät ympäri. (pyöritetään sivuilla käsiä
kuin pyöriä)
koko päivän. (taputetaan käsiä yhteen)
Pyyhkijät pyyhkivät viuh, viuh, viuh. (heilutetaan kättä
edessä kuin pyyhkijää)
Torvi se töötötti tööt, tööt, tööt. (painetaan kädellä
leikkitorvea edessä tai omaa nenää)
Ihmiset ajella hytkytti, hytkytti ja hytkytti. (istutaan ja
hytkytään)
Lähde: Perkiö & Huovi 2006

3 pientä ankkaa
Kolme pientä ankkaa lähti leikkimään, (keikutellaan
kättä, jossa kolme sormea pystyssä)
vuorten taakse kauas pois. (tehdään käsillä
terävähuippuinen vuori, pois-sanan kohdalla
huiskaistaan käsiä samaan suuntaan)
Äiti-ankka sanoi kvaak, kvaak, kvaak, (kädellä
tehdään ankan nokka, joka vaakkuu)
mutta vain kaksi ankkaa tuli takaisin. (keikutellaan
kättä, jossa kaksi sormea pystyssä)

Metrolla mummolaan
Limpsin lampsin jalkapatikalla, patikalla joo,
(lapsi sylissä, lampsitaan lapsen jaloilla)
köröttelen, köröttelen kymppi ratikalla,
ratikalla joo,
(körötellään nostelemalla omia jalkoja,)
painan nappia, soitan kelloa, tällä pysäkillä pois,
(soitetaan kelloa nykimällä kevyesti lapsen
korvaa, painetaan lasta nenästä ja nostetaan
lapsen käsi poisjäännin merkiksi)
liukuportaita metroon ja metrolla mummolaan!
(lopuksi nostetaan lapsi polville ja liu'utetaan
sääriä pitkin maahan, lopuksi körötellään vielä
sylissä.)

jne... ankat vähenevät ja lopussa rynnistää isäankka
paikalle sanoen suurella, kuuluvalla äänellä
(molemmat kädet nokkana) KVAAK - ja niin kaikki
kolme pientä ankkaa tuli takaisin
Lähde: Perkiö & Huovi 2006

Lähde: Perkiö & Huovi 2002.
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Värileikki
Väriarvoituksia
1. Leskenlehti, aurinko,
värin arvasitko jo?
Leskenlehti, aurinko,
värin arvasitko jo?
Se on keltainen, se on keltainen,
se väri on keltainen.
Se on keltainen, se on keltainen,
se väri on keltainen.

Kenellä on päällä jotain (väri),
Kenellä on päällä jotain (väri),
sen on vuoro (tekeminen), jollon jotain (väri), jotain
(väri)
(keksitään väri ja tekeminen)
"Kenellä on päällä jotain punaista,
kenellä on päällä jotain punaista,
sen on vuoro pomppia, jollon jotain punaista,
jotain punaista."

2. Ruohon tupsu, koivun lehti,
kesän väri puuhun ehti.
Se on vihreä..
3. Taivaan merta, mustikkaa,
sitä et voi unohtaa.
Se on sininen..
4. Mansikassa kuononpää,
enkä kerro enempää.
Se on punainen...
5. Hiiren turkki, villasukka,
hahtuvainen mummon tukka.
Se on harmaa...
6. Pyöreä ja varsin fiini,
ulkomainen appelsiini.
Se on oranssi...
7. Korpinsulka, hiili, noki,
värin arvaathan jo toki!
Se on musta...

Loppulaulu
Suljen ihanan soittorasian, (kupin muotoisesti laitetaan
toinen käsi toisen päälle)
kierrän lauluni kippuraan. (pyöritetään käsi kuin
uitaisiin kissaa)
Muiston mukavan taskuun taputan siihen saakka kun
tavataan. (taputetaan molemmilla käsillä housujen
taskuja)
Kiitän, kumarran, niiaan, vilkutan, (leikitään sanojen
mukaisesti)
pian taas yhdessä lauletaan.
(tai esim. jumpataan)!"

8. Lumilintu, pilvilammas,
lelukarhun kulmahammas.
Se on valkoinen...

Lähde: Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen &
Mäkinen 1991.

15

Liite 8 16(19)

VINKKIKIRJASEN LÄHTEET
Hakamo, M-L. 2011. Puhekuplia. Lapsen puheen ja kielellisen tietoisuuden kehittäminen. Helsinki:
Lasten Keskus.
Helenius, A. & Lummelahti, L. 2013. Leikin käsikirja. Juva: PS-kustannus.
Hongisto-Åberg, M., Lindeberg-Piiroinen, A. & Mäkinen, L. 1991. Hip hoi, musisoi! Espoo: Fazer
musiikki Oy.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2014a. Tutustumis,- vuorovaikutus- ja nimileikit.
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/lasten_leikit/
Mannerheimin lastensuojeluliitto. 2014b. Rauhoittavat leikit ja lopetusleikit.
http://www.mll.fi/nuortennetti/tukarit/leikkiasema/rauhoittavat_leikit_ja_lopetusle/
Kasvatus. Wikispaces. 2014. Vinkkejä kasvattijille! http://kasvatus.wikispaces.com/Satujumppa
Mäkinen, P.2006. Hippasille. Leikkejä ja pelejä pienille. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
Perkiö, S. & Huovi, H. 2002. Vauvan vaaka. Lauluja ja leikkejä vauvaperheille. Helsinki:
Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Perkiö, S. & Huovi, H. (toim.) 2006. Tammen kultainen laulukirja. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö
Tammi.
Vehkalahti, R. & Urho, T. 2013. Leikki on totta! Näkökulmia vapaan leikin tukemiseen. Helsinki:
Lasten Keskus.

LISÄMATERIAALIA
Joensuun seutukirjaston toimipisteistä on lainattavissa Muistelulaukkuja.
Laukku sisältää entisaikojen leikkeihin ja leluihin liittyvää materiaalia: tekstejä, leluja, kuvia,
kirjoja ja lehtiä. Laukku tarjoaa mahdollisuuden virkistää omia leikkimuistoja. Muistelulaukku:
[Esine]. leikit: wanhoja lasten leikkejä ja leluja.
Kauppinen, H. 2014. Vinkkikirjanen perhekahviloiden työntekijöille. Opinnäytetyö
kokonaisuudessaan löytyy sivustolta Theseus.fi
Laululeikkien kohdalla myös lastenlaululevyjä voi hyödyntää!
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Esimerkkejä satujumppaan

NALLEN TALVIPÄIVÄ
Ulkona oli kova pakkanen. Nalle nukkui pesässään, kunnes kuuli lintujen laulavan. Nallelle tuli
kylmä ja se tärisi noustessaan ylös. Se hieroi unisia silmiään ja lähti aamukävelylle. Nalle hyppeli
eteenpäin ja nautti lumesta.
Sitten nalle aloitti aamujumpan. Aluksi hän kurkotti niin korkealle kuin pystyi ja sen jälkeen meni
alas maahan niin pieneksi kuin pääsi. Nalle hyppi viisi x-hyppyä. Tämän jälkeen se pyöritti käsiään
ympäri monta kertaa. Lopuksi se vielä venytteli haukotellen.
Aamujumpan jälkeen nalle lähti kävelylle. Välillä se konkkasi oikealla jalalla ja sen jälkeen
vasemmalla. Nalle kulki hyvin mutkaista tietä ja kääntyi monta kertaa mennen välillä ympyrääkin.
Sitten nalle hieroi mahaansa huomaten, että sillä oli nälkä. nalle sai ajatuksen ja hyppäsi tasajalkaa
ilmaan: ”menen pyytämään kassi-karhulta hunajaa!” Nalle lähti juoksemaan väistellen välillä eteen
tulevia puun oksia. Matka oli pitkä ja nalle alkoi väsyä. Niinpä se keksi, että voisi oikaista
pensasaidan läpi. Nalle meni maahan ja ryömi aidan alitse.
Noustuaan ylös nalle putsasi itsensä lumesta ja jatkoi matkaa. Nyt hän näki jo Kassi-Karhun oven.
Hän hiipi varovasti ovelle ja koputti. kassi-karhu yllättyi iloisesti ja halasi nallea.
Sitten ne söivät yhdessä maukasta hunajaa. Lopulta kassi-karhu ja nalle olivat niin täynnä
että menivät päivälevolle nähden ihania karhun unia.

Lähde: Kasvatus. Wikispaces 2014.
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PUUHA-NALLEN ”MAAILMANYMPÄRIMATKA”
Puuha-nalle nukkuu talviunta, mutta yhtäkkiä hän herää. Nalle hieroo unisia silmiään ja ihmettelee kirkasta
säätä. Aurinko paistaa taivaalla ja linnut laulavat. On tullut kesä. Puuha-nalle päättää lähteä heti etsimään
ystävänsä.
Hän nousee ylös ja venyttelee käsiä ja jalkoja niin pitkiksi kuin vain saa. Hän venyttelee ja venyttelee. Nyt
hän on venytellyt tarpeeksi. Nalle ottaa repun selkäänsä ja lähtee kävelemään.
Puuha-nalle hyppää kannon yli pitkällä loikalla. Sitten hän kiertää kaikki hänen eteensä tulevan.
Nalle muistaa myös varoa hämähäkinseittejä, joita on joka puolella. Nalle kumartelee ja kyykistelee, välillä
jopa konttaa puiden oksien alla.
Yhtäkkiä nalle kuulee käärmeen sihinää. SHHHHHHHHH. Nalle säikähtää ja lähtee juoksemaan karkuun.
HUI!! Nyt Nalle on pääsyt tarpeeksi kauas käärmeestä ja hän alkaa taas kävellä.
Lopulta nalle tulee torin laidalle ja haistaa tuoreen kalan hajun. Siinä samassa nallelle tulee kova nälkä ja hän
hieroo murisevaa mahaansa. Nalle kävelee myyjän luo iloisesti hymyillen ja pyytää kolme kalaa ja palan
leipää. Nalle ottaa vastaan myyjän antamat kalat sekä leivän ja antaa kymmenen euroa myyjälle rahaa. Nalle
laittaa kalat reppuun ja päättää etsiä mukavan paikan jossa voi syödä eväät.
Nalle huomaa että torin vieressä on laituri ja laiturissa on kiinni laiva. Koska laivaan vielä mahtuu, päättää
nalle lähteä sen kyytiin. Hän etsii laivan kannelta mukavan istumapaikan. Kun nalle on päässyt istumaan,
hän avaa repun ja ottaa sieltä yhden kalan. Sitten hän syö sen.
Laiva on sillä aikaa lähtenyt liikkeelle kun nalle on syönyt kalaansa. Nalle tuntee kuinka laiva heiluu ja
huojuu. Vaikka nalle itsekin heiluu vasemmalle ja oikealle, ei hän ole huolissaan.
Nalle päättää maata hetken laivan kannella ja katsella taivaalla lipuvia pilviä.
Mutta yhtäkkiä tuuli yltyy ja laiva heiluu aina vain enemmän ja enemmän. Nalle kierii laivan kannella
reunalta toiselle. Kierii ja kierii ja kierii ja kierii. Onneksi sade ja myrsky laantuvat pian. Mutta kuinka
ollakaan, laivan kansi on aivan märkä sateen jäljiltä. Kapteeni pyytää nallelta apua lattian kuivaamisessa.
Nalle suostuu auttamaan ja kuivaa lattiaa iloisesti. Laivan kansi on iso, mutta onneksi nalle on ahkera ja
jaksaa kuivata koko alueen.
Sillä aikaa laiva on tullut satamaan ja nallen on aika poistua laivasta. Nalle ottaa repun selkäänsä ja lähtee
kävelemään laituria pitkin. Laituri on vanha ja laho, ja siinä samassa lauta menee poikki aivan nallen jalan
alla. Nalle kaatuu. Nyt nalle yrittää päästä irti, mutta jalka on jäänyt jumiin. Hän kiskoo ja riuhtoo jalkaa,
mutta jalka ei hievahda mihinkään. Onneksi lähellä lentelevä lokki huomaa nallen hädän ja auttaa nallea. Nyt
kun jalka on taas vapaana, hypähtää nalle onnellisena ilmaan monta kertaa. Kiitokseksi nalle antaa lokille
palan leipää repustaan. Sitten matka jatkuu.
Nalle kävelee ja kävelee kunnes tulee vuoren juurelle. Koska nalle tykkää kiipeilystä, päättää hän kiivetä
vuoren huipulle. Ja niin nalle aloittaa kiipeämisen yhä ylemmäs ja ylemmäs ja ylemmäs ja ylemmäs…
Vihdoin nalle pääsee vuoren huipulle. Matkasta uupuneena hän istahtaa kivelle ja miettii mitä tekisi.
Ympärillä alkaa olla jo ihan pimeää eikä nalle näe enää kunnolla. Samassa nalle näkee pienen matkan päässä
valoa. Se on nuotio. Nalle lähtee hiipimään kohti nuotiota, sillä häntä kiinnostaa kovasti mitä nuotion luota
löytyy. Ja pian hän onkin jo perillä. Ja ketkä siellä odottavatkaan. Kaikki nallen ystävät ovat saman nuotion
äärellä!! Nalle halaa ystäviään ja istahtaa nuotion ympärille muiden kanssa. Retki on päättynyt.
On aika kertoa mitä kaikkea hän oli matkalla nähnyt.
Lähde: Kasvatus. Wikispaces 2014.

Mitä näit matkalla?
Miltä matka tuntui?
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KÄVIJÖIDEN TOIVEET KEVÄT 2014
Nämä toiveet on kerätty toukokuussa 2014 perhekahviloiden kävijöiltä. Toiveissa on kysytty millaista toimintaa toivoisit perhekahvilaan ja
taidoissa missä asioissa olet hyvä. Tiedonkeruuseen osallistui yhteensä 22 vanhempaa ja 25 lasta.
Toiveet (suluissa merkitty monta kertaa sama asia on mainittu)
MUSIIKKI

LIIKUNTA

LEIKKI

PELIT

SYÖMINEN

ASKARTELU

SADUT

MUUT

laulaa (5)
soittaa(3)
musisointijuttuja
musiikin soittaminen

jumpata/liikkua(7)
retkeillä(2)
liikuntajuttuja
tanssi

leikkiä (vapaata
leikkiä) (11)
laululeikkejä(2)
musiikin
soittaminen
yhteisiä leikkejä

pelata(4)
pelata
lautapelejä(2)

leipoa(3)
herkutella
syödä keksiä
keittopäivä
ruokaillaan

askarella/piirtää/värittää/maalata (11)
valokuvata(2)

satutuokioita/satuhetkiä/teatteria(3)
näytelmiä käsinukeilla

jutella(2)
aktiivista
yhteistä
tekemistä

Taidot (suluissa merkitty monta kertaa sama asia on mainittu)
MUSIIKKI

LIIKUNTA

LEIKKI

PELIT

SYÖMINEN

ASKARTELU

SADUT

MUUT

laulaminen (9)
soittamaan (3)
musisointi
kitaransoitto

hyppimään (4)
kiipeämään/roikkuminen
(2)
urheilu/pyöräily (2)
pomppiminen (2)
juoksemaan (2)
kuperkeikkailu
jumppaamaan
pepputanssia
tanssiminen
illistelemään
hymyilemään
päristellä
hamsterina oleminen
käärmeleikki
autolla ajo
onkia

leikkimään (5)
järjestelemään/raivaamaan
lelut (2)
autoilla leikkimään(2)
ruuanlaittoleikit

tekemään
palapelejä (4)
pelaamaan
pelejä(3)

syömään(3)
leipominen/ruuanlaitto(2)

piirtäminen/askartelu/värittäminen(8)
vesiväreillä maalaus
leikkaamaan saksilla
maalaamaan

kuuntelemaan
satuja
lukea satuja

kirjoittaminen/laskeminen(2)
nauraa(2)
iloitsemaan
tehdä puutarhahommia
sosiaaliset taidot
halu oppia uutta
tavata ystäviä osaa
hoitaa pikkuveljeä
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