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AIKALISÄ PERHE
Neealle (vas.), Altille, Tuukalle, Danielille, Jadessalle, Sannille,
Alpolle (sohvan päällä), Sannille, Nellalle ja Juskalle tunnepeikot
ovat tuttuja jo viime keväältä. Nyyhky, Säikky, Äksy ja Hymy muistuvat kuvatauluista mieleen nopeasti. Tyttöjen sylissä myös päiväkotilaisten itse tekemät tunnepeikot.

Helkkilässä
leikkikalut
lomailevat
kerran viikossa
Uotilassa tunnetaitoja vaalitaan
osana päiväkodin arkea.
Leluvapaana päivänä lasten
mielikuvitus saa lentää.
>> Rauma
ELINA LAMMELA, LÄNSI-SUOMI

Helkkilän päiväkodissa jäävät tiistaisin aina lelut kaappiin. Leluton päivä ei kuitenkaan tarkoita
lapsille leikitöntä päivää, päinvastoin.
Leluvapaana päivänä mielikuvitus saa todella lentää, kun ruokia askarrellaan ravintolaan tai
pihalta etsitään kotileikkeihin tarvittava materiaali.
Menetelmä on yksi osa Papilio-hanketta, jonka tarkoituksena kehittää varhaiskasvatuksessa
olevien lasten tunnetaitoja päiväkotiarkeen sulautuen. Hankkeen
nimi tarkoittaa perhosta, ja sen
taustalla on ajatus, että jokainen
lapsi tarvitsee siivet päästäkseen
lentoon omassa kehityksessään.
Jokaiselle sopivaksi

Uotilassa sijaitseva Helkkilän päiväkoti lähti mukaan ohjelmaan
viime vuoden syksyllä.
Saksalaisen Heidrun Mayerin kehittämät menetelmät ovat
käytössä vasta muutamassa suomalaisessa päiväkodissa. Saksassa sen sijaan niitä hyödynnetään
kaikissa osavaltioissa, ja näyttö
muun muassa käytösongelmien
ennaltaehkäisyssä on ollut tutkitusti tehokasta.
Hankkeen ajatus perustuu kolmeen menetelmään, jotka on sijoitettu kaikki päiväkotien normaaliin arkeen. Lastentarhanopettaja Marika Savilan mukaan jokainen päiväkoti soveltaa
menetelmiä omiin käytäntöihin-

sä sopiviksi.
– Meillä menetelmät eivät noudata liian tarkkaa linjaa, vaan
muokkautuvat päiväkodin omaan
arkeen ja toimintaan sopivaksi,
hän kertoo.

”Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen
opettelu ovat jopa
tärkeämpiä esiopetuksessa kuin kirjainten tai
numeroiden opettelu.”

miksi valitsi juuri tietyn tunnepeikon ja mistä tunne voisi johtua, Savila kertoo.
Savilan mukaan aikuiset olivat alkuun pohdiskelleet, miksi
tunnetaitojen opettelussa käytetään pelottavaksikin miellettyä peikkoa.
– Sitten ymmärsimme itsekin,
että kun tunteitaan käsittelee, ne
eivät ole enää peikkoja.
Peikkoihin tutustutaan aina yhteen kerrallaan useamman viikon ajan. Savilan mukaan lapset
odottivat innolla aina seuraavan
peikon tuloa.
– Myös vanhemmat ovat kertoneet lasten puhuvan enem-

män kotona tunteisiin liittyvistä asioista.
Peukku pystyyn kaverille

Kolmantena menetelmänä käytetty Minun, sinun, meidän -peli
perustuu yhteisöllisyyteen ja sosiaalisten sääntöjen opetteluun
leikin ja pelin muodossa. Ajatuksena on harjoitella arkisia käytöstapoja ja askareita, kuten haarukan ja veitsen käyttöä tai jonottamista.
– Peliä pelataan pienryhmissä
esimeriksi viisi minuuttia kerrallaan. Kavereille peukutetaan, että hienosti menee ja autetaan, jos
tarpeen. Lopuksi keskustellaan,

miten peli oli lasten mielestä sujunut ja jos ei ollut, miten voisi kavereita auttaa myös onnistumaan.
Lapsille porkkanana pelissä toimivat helmet, joita kerätään jokaisen ryhmän omaan tauluun.
– Viisi helmeä kerännyt ryhmä sai päättää palkinnosta kuten kivasta tekemisestä, esimerkiksi puistoretkestä, johon kaikki pääsevät osallistumaan, Savila sanoo.
Mitä tänään leikittäisiin?

Helkkilässä kaikki menetelmät
käytiin läpi jo viime syksyn ja kevään aikana. Syksyllä aloitettiin

LASTENTARHANOPETTAJA
MARIKA SAVILA

Eroon tunnepeikoista

Leluvapaan päivän lisäksi ohjelmaan kuuluvat myös Paula ja tunnepeikot -tarina sekä Minun, sinun ja meidän -peli.
Paula ja tunnepeikot -tarinaan
kuuluu neljä eri perustunnetiloja ilmentävää peikkoa, Nyyhky,
Säikky, Äksy ja Hymy. Peikkoihin tutustutaan muun muassa tarinan ja leikin muodossa opetellen tunnistamaan ja nimeämään
tunteita.
– Joka päivä, kun lapset tulevat hoitoon, he käyvät merkkaamassa oikean tunnepeikon kuvan
kohdalle, millainen on oma tunnetila tänään, ja samalla jutellaan aikuisen tai kaverin kanssa

Helkkilän päiväkodin esikoululaiset Altti (vas.), Tuukka ja Daniel ovat rakentaneet leluvapaana päivänä oravanpesän, johon pojat pääsevät helposti piiloutumaan.
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jälleen alusta.
– Emme ota kaikki menetelmiä
kerralla. Otamme aina seuraavan
menetelmän mukaan, kun ensin
on totuteltu edelliseen. Ajatuksena on, että ne vähitellen jäävät
kaikki osaksi päiväkodin arkea.
Hanketta on nyt takana vuoden päivät, ja Savila uskoo siitä
olleen hyötyä myös raumalaispäiväkodissa.
– Eniten tästä on apua niille,
joille on käyttäytymisen haasteita. Esimerkiksi leikkitaidot ovat
lisääntyneet.
Savila kertoo esimerkiksi leluvapaan päivän synnyttäneen
vaihtelua leikkeihin, kun tekeminen ei ole sidoksissa leluihin.
Tämä on näkynyt varsinkin poikien kohdalla.
Myös lasten ryhmäytyminen
on hänen mukaansa erilaista ja
leikeissä syntyy uusia porukoita.
– Lapset ovat tykänneet kovasti.
Joidenkin lasten kohdalla on ollut haastetta, että on tylsää. Tällöin aikuisen ihmisen läsnäolo ja
ohjaaminen korostuvat.

– Isommat lapset ymmärtävät
hyvin, jos esimerkiksi pienemmät saavatkin leikkiä leluilla leluvapaana päivänä.
Hanke haastaa myös henkilökunnan, sillä menetelmien noudattaminen vaatii sitoutumista.
– Yksi haaste on yleinen kiire.
Lapset aistivat, jos aikuinen on
levoton. Tärkeää olisi, että olisi
ainakin yksi päivä, että voi jättää liput, laput ja kännykät pois
ja keskittyä vain oleman lasten
kanssa.
Savila kuitenkin iloitsee, että
tunnetaidot on viimein huomioitu myös esiopetuksen opetussuunnitelmassa.
– Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen opettelu ovat jopa tärkeämpiä esiopetuksessa kuin kirjainten tai numeroiden opettelu,
koska huonot sosioemotionaaliset taidot voivat monesti olla oppimisen tiellä, vaikka muut taidot
olisivatkin hyvät, hän muistuttaa.

Liput, laput ja kännykät pois

Helkkilässä vilistää päivittäin
reilut 40 lasta. Puolet heistä käy
esiopetuksessa, ja toinen ryhmä
koostuu 3–5-vuotiaista.
Savilan mukaan ohjelmaan perustuvat menetelmät soveltuvat
parhaiten yli kolmevuotiaille lapsille. Pienimpien kohdalla päiväkodissa onkin käytössä joustavat
säännöt. Myös kielelliset haasteet
tai kulttuurierot vaativat välillä
sovittelua.

”Meillä menetelmät
eivät noudata liian
tarkkaa linjaa, vaan
muokkautuvat päiväkodin omaan arkeen ja
toimintaan sopivaksi.”

