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Nyyhky, Äksy, Säikky ja Hymy
sanoittavat tunteita
▼ Satulinna ja
Kalannin päiväkoti
saivat Papiliosertifikaatin
UUSIKAUPUNKI
Pirkko Varjo
Suomen ensimmäiset Papilioohjelmaan perehtyneet päiväkodit on sertifioitu. Sertifikaatin saivat Satulinna, Kalannin
päiväkoti ja Helkkilän päiväkoti
Raumalta. Muut kaksi päiväkotia ovat Jyväskylästä.
Saksasta lähtöisin olevalla
Papilio-ohjelmalla pyritään
vahvistamaan lasten tunnetaitoja ja tukemaan sosiaalisesti
vastuullista käyttäytymistä.
Saksassa ohjelmaa on käytetty
vuodesta 2010 ja sen piirissä
on ollut noin 130 000 lasta. Papilion on todettu vähentävän
käytösongelmia ja jopa parantavan lasten koulumenestystä.
Päiväkodeissa ohjelmaa toteutetaan tunnepeikkojen, lelujen vapaapäivien ja Minunsinun-meidän -pelin avulla.
Tunnepeikot eli Nyyhky, Äksy,
Säikky ja Hymy ovat nukketeatterissa luotuja ilmeikkäitä hahmoja, joiden avulla lapset oppivat tunnistamaan omia tunteitaan. Tunnistamiseen ei tarvita
edes sanoja, sillä lapset voivat
aamulla kiinnittää oman valokuvansa sen peikkohahmon
viereen, joka parhaiten vastaa
lapsen sen hetkistä tunnetilaa.
Myöhemmin asiaa voidaan käsitellä ryhmässä ja näin lapset
saavat kokemusta paitsi omien
tunteidensa tunnistamisessa ja
käsittelyssä, myös kosketuksen
toisen ihmisen tunteiden ymmärtämiseen.
Lelujen vapaapäivä opettaa
lapsille houkutusten vastustamista sekä antaa vapauden
keksiä leikkejä itse ja yhdessä
toisten kanssa.
– Pidämme kerran viikossa
lelut poissa näkyvistä. Lapset
ovat suhtautuneet siihen tosi
hyvin. He käyttävät mielikuvitustaan ja askartelevat vaikka

Satulinnan päiväkoti, Kalannin päiväkoti ja Helkkilän päiväkoti Raumalta saivat Papilio-sertifikaatin
Wallilassa pidetyssä tilaisuudessa lauantaina. Saksan Papilio-toiminnasta vastaava Heidi Scheer
(edessä vas.) jakoi sertifikaatit yhdessä Iiris Björnbergin kanssa. Satulinnasta tilaisuudessa olivat
Tanja Raumonen, Taija Lammi, Taina Pusa, Nina Seppänen, Tuula Säkkinen, Leena Kallonen, Leena
Ruusola, Jenni Räisänen, Sari Nurmela, Minna Hotanen, Päivi Valmunen ja Minna Salin.
paperista pallon, jota voivat
heitellä, lastentarhanopettaja
Leena Ruusola Satulinnasta
kertoo.
Minun-sinun-meidän -peli
opettaa sosiaalisia sääntöjä.
Peliä pelataan ryhmissä ja aiheena voi olla esimerkiksi ruokarauha tai toisten kuunteleminen.
PAPILIO ON OLLUT suomalaisten pilottipäiväkotien käytössä reilun vuoden. Satulinnassa lastentarhanopettajana
työskentelevä Minna Salin on
jo huomannut vaikutuksia.
– Lapset leikkivät isommissa
ryhmissä ja osaavat leikkiä
myös ilman leluja, hän sanoo.
Tunnetaitojen ja sosiaalisten sääntöjen opettelu on
kuulunut päiväkotien arkeen
jo ennen Papilion tuloa. Nyt
työ on saanut uusia työkaluja

ja tehty näkyvämmäksi. Ohjelmaa tehdään tutuksi myös lasten vanhemmille. On tärkeää
huomata, että kaikki tunteet
ovat sallittuja ja että toisten
tunteita pitää kunnioittaa eikä
niitä saa vähätellä.
– Lasten ei todellakaan tarvitse aina olla pelkästään reippaita, Satulinnan lastenhoitaja
Päivi Valmunen huomauttaa.
Ohjelman toi Suomeen Papilio-kouluttaja Iiris Björnberg. Taustayhdistyksenä toimii Lapset ensin ry ja tieteellisenä yhteistyökumppanina
Jyväskylän yliopisto. Rahoitus
tulee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä yksityiseltä
tukijalta. Ohjelmaa levitetään
koko Suomeen ja tähän mennessä muun muassa Jämsän
kaupunki on päättänyt kouluttaa koko päiväkotihenkilöstönsä Papilion käyttöön.
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Kalannin päiväkodista Papilioon ovat perehtyneet Tuula Stoor, Irina Taipalus-Suominen, Minna
Suikki, Marjaana Vahvanen, Kirsi Hellstén, Tarja Elo ja Mari Hjerppe. Kuvassa myös Saksan Papilio-toiminnasta vastaava Heidi Scheer (kolmas oik.) Kuvasta puuttuu Marja-Leena Kurki.

