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Tämä kehittämistehtävä on kirjallisuuskatsaus, jonka liitteenä on vinkkikansio varhaiskasvatusryhmälle. Kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan positiivisen pedagogiikan käsitteisiin, kuten luonteenvahvuudet ja lasten osallisuuden ja toimijuuden tukeminen.
Kehittämistehtävän tavoitteena on tutustua positiivisen pedagogiikan käyttömahdollisuuksiin erityisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Kehittämistehtävän
liitteenä oleva vinkkikansio on tehty Kekkulan päiväkodin käyttöön, ja sitä voidaan
jakaa myös koko Alavuden kaupungin varhaiskasvatuksen kentän käytettäväksi.
Kehittämistehtävässä vahvistuu käsitys, että positiivinen pedagogiikka sopii hyvin ja
on sovellettavissa myös varhaiskasvatukseen. Positiivinen pedagogiikka antaa
omalta osaltaan hyvinvointitaitoja, jotka ovat osa vahvasti jo tätä päivää ja vaikuttavat pitkälle kokonaisten sukupolvien ja kansakuntien tulevaisuuteen.
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1 JOHDANTO

Miten kasvattaa hyvinvoivia ja onnellisia lapsia? Miten huomata jokainen lapsi yksilöllisesti ja myönteisesti? Miten jaksaa työntekijänä vaativassa varhaiskasvatustyössä? Tämän kehittämistehtävämme aiheena on positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Positiivinen pedagogiikka on hyvin ajankohtainen ja tärkeä
aihe, joka puhuttaa laajasti tällä hetkellä koko kasvatuksen ja opetuksen alalla. Positiivinen pedagogiikka antaa työkaluja lasten kanssa työskentelyyn, mutta se tukee
myös työntekijän ammatillista hyvinvointia ja työssä jaksamista. Lisäksi se vaikuttaa
sekä lasten että aikuisten hyvinvointiin, koko elämään ja tulevaisuuteen.
Tämä kehittämistehtävä koostuu kahdesta osasta: kirjallisuuskatsauksesta positiiviseen pedagogiikkaan ja liitteenä (Liite 1) on vinkkikansio varhaiskasvatusryhmien
käyttöön. Kehittämistehtävämme yhteistyötahoksi valikoitui Alavudella toimiva kaupungin päiväkoti Kekkula. Päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää ja noin 48 paikkaa.
Vinkkikansiossa on valmiita toimintaideoita varhaiskasvatuksen työntekijöille lapsiryhmässä toteutettavaksi sekä ajankohtaisia ja uudehkoja kirjallisuus- ja materiaalivinkkejä positiivisesta pedagogiikasta. Vinkkikansion toimintaideat soveltuvat hyvin
noin 4–6-vuotiaille.
Toiveenamme, että vinkkikansion toimintaideoita ja ajatuksia positiivisesta pedagogiikasta olisi mahdollista hyödyntää myös pienempien lasten kanssa ja eri toimintaja oppimisympäristöissä. Toivomme, että työhömme perehtyvä ja vinkkikansion käteensä saava kasvattaja saisi käyttöönsä uusia ideoita ja näkökulmia positiivisesta
pedagogiikasta. Olisi hienoa, jos varhaiskasvatuksessakin löydettäisiin konkreettisessa toiminnassa avuksi positiivisen pedagogiikan helmet.
Positiivinen pedagogiikka painottaa vahvasti hyvien ja välittävien vuorovaikutus- ja
ihmissuhteiden merkitystä, luonteenvahvuuksien tunnistamista ja käyttöä sekä hyvän huomaamista arkisissa asioissa ja toisissa ihmisissä sekä lasten osallisuutta ja
sitoutunutta leikkiä. Tässä kehittämistehtävässämme esittelemme näitä asioita kirjallisuuskatsauksessa ja hahmottelemme suuntaviivoja positiivista pedagogiikkaa
luovalle toiminta- ja oppimisympäristölle. Mielestämme positiivisen pedagogiikan
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tuominen varhaiskasvatukseen lisää niin lasten kuin aikuistenkin hyvinvointitaitoja,
jotka ovat välttämättömiä nyt ja tulevaisuudessa.
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2 POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA

2.1 Mitä positiivinen pedagogiikka on?
Pedagogiikalla tarkoitetaan eri asioita: suppeassa merkityksessä pedagogiikalla viitataan opetus- tai kasvatustaitoon. Yleisesti pedagogiikasta puhuttaessa tarkoitetaan käsitystä siitä, miten kasvatus tai opetus tulisi järjestää. Pedagogiikalla voidaan
viitata myös johonkin kasvatukselliseen suuntaukseen, esimerkiksi Steiner-pedagogiikkaan tai tiettyyn kasvatuksen osa-alueeseen, esimerkiksi erityispedagogiikkaan.
(Tieteen termipankki 2020). Puhuttaessa varhaiskasvatuksen pedagogiikasta on
hyvä huomata, että se syntyy ja rakentuu osana laajempaa kulttuurista kontekstia
ja sen muutosten mukana.

Siten pedagogiikan määrittelyt ovat sidottuja aikaan.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikassa voi kussakin ajassa esiintyä erilaisia, jopa ristiriitaisia käsityksiä tämän pedagogiikan olemuksesta. (Karila & Lipponen 2013, 7).
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka tulee määritellyksi varhaislapsuuden julkisten
instituutioiden toiminnassa. Eri aikoina julkisille kasvatusinstituutioille asetetut tehtävät muovaavat osaltaan niissä toteutuvaa pedagogiikkaa. Tämä tarkoittaa sitä,
että eri aikoina määritellään eri tavoin se, ketkä varhaiskasvatuksen julkisissa instituutioissa työskentelevät, millainen on heidän asemansa pedagogisina toimijoina ja
millaista

koulutusta

heiltä

edellytetään.

(Karila

2013,

9).

Teoreettisen perustansa positiivinen pedagogiikka saa positiivisen psykologian tieteestä. Tieteenalana positiivinen psykologia on tuore. Positiivinen psykologia on nykymuodossaan muun muassa Martin Seligmanin työn tulosta. Positiivisen psykologian tutkimuksen ydinasioita ovat ne asiat, mitkä tekevät ihmisistä hyvinvoivia ja onnellisia. (Leskisenoja 2019, 17—18). Positiivisen psykologian tieteenala tutkimuksineen kertoo meille uudella tavalla siitä, miten voimme voida paremmin ja saavuttaa
yhtäaikaista onnellisuutta sekä hyvinvointia. Positiivisesta psykologiasta saamme
konkreettisia harjoitteita ja arkeen nivottua tietoa siitä, miten hyvinvointia ja onnellisuutta voidaan rakentaa tietoisesti. (Avola & Pentikäinen 2020, 24). Positiivinen
psykologia on kiinnostunut lisäksi muun muassa hyveistä ja luonteenvahvuuksista,
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positiivisista tunteista, myötätunnosta, sitoutumisesta, toisiin liittymisistä, merkityksellisyydestä, sisäisestä motivaatiosta, flowsta, tietoisuudesta ja läsnäolosta, onnistumisesta ja saavuttamisesta. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 24—25).
Kasvatusfilosofiana positiivinen pedagogiikka keskittyy hyvään ja on hyväntahtoinen asenne (Avola & Pentikäinen 2020, 34). Positiivisen pedagogiikan taustalla
on yhteisöllinen ja myönteinen toimintakulttuuri ja sellaisen luominen. Yhteisöllisyys, myönteisyys ja sosiaaliset suhteet tukevat lasten osallisuutta, oppimista ja hyvinvointia. Yhteisöön on mahdollista syntyä sosiaalista pääomaa ja me-henkeä. Oppimisen lähteenä toimivat myös yhteiset myönteiset kokemukset ja elämykset. Yhteisössä rakentuvat sosiaaliset suhteet ovat hyvinvoinnin voimavaroja. (Kumpulainen, ym. 2014, 228—229).
Positiivisessa pedagogiikassa kaiken toiminnan lähtökohtana on lapsi ja hänen arkensa kokonaisuutena. Lapsen kasvuympäristö on laaja kokonaisuus fyysisiä ja sosiaalisia ympäristöjä. Lapsi kuuluu erottamattomasti osaksi sosiaalisia ympäristöjään, joita ovat koti, varhaiskasvatus tai koulu sekä harrastuspaikat ja ystävät. Tavoitteena positiivisessa pedagogiikassa on ymmärtää lasta ja lapsen elämää hänen
omien ilojensa ja mielenmaisemansa näkökulmista. Lapsi on eri toimintaympäristöissään aktiivinen oman elämänsä vaikuttava subjekti. (Kumpulainen, Mikkola, Rajala, Hilppö & Lipponen 2014, 229). Tavoitteena on myös, että jokainen oppiva yksilö tulee yhä enemmän tietoiseksi omista kyvyistään, mahdollisuuksistaan ja vahvuuksistaan (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 10).
Positiivisella pedagogiikalla pyritään siihen, että yksilöt ja yhteisöt voisivat kukoistaa. Kukoistamisella on oma tarkoitus, silloin ihminen voi hyvin niin emotionaalisesti,
sosiaalisesti kuin psykologisesti ja ihmisen hyvinvointi on korkeimmillaan. Positiivisen psykologian avulla voidaan löytää suuri määrä mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien tarkoitus on ohjata ihmisiä kukoistavaan elämään. (Leskisenoja 2019,
17—18). Inhimillistä kukoistusta ei ole kyetty lisäämään korjaamalla puutteita ja lähestymällä asioita ongelmakeskeisesti (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 17.)
On hyvä huomata, että positiivinen psykologia huomioi käytäntöön sovellettuna yksilön erikoislaatuisuuden ja antaa myönteisiä toimintamalleja ja ratkaisuja kieltojen
sijasta. Myös positiivisen luonteenkasvatuksen tavoitteena on löytää jokaisesta yksilöstä paras versio itsestään. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 35).
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Positiivista pedagogiikkaa kutsutaan myös vahvuuskasvatukseksi, jossa huomioidaan lapsen osallisuus, vahvuudet ja myönteiset tunteet (Trogen 2020, 26). Positiivisessa pedagogiikassa perusajatuksena on positiiviset tunteet oppimisen ja hyvinvoinnin voimavaroina. Ajatuksena taustalla on myös se, että lapsikin pystyy vaikuttamaan omiin tunnetiloihinsa. Lasten kokonaisvaltaista oppimista ja hyvinvointia auttaa vahvasti eri tunnetilojen ja kokemusten tunnistaminen, dokumentointi ja
jakaminen. Positiivisessa pedagogiikassa on tilaa niin myönteisille kuin kielteisille tunteille sekä myös haasteellistenkin asioiden käsittelylle. (Kumpulainen, ym.
2014,229). Myönteiset tunteet auttavat kohentamaan henkistä hyvinvointia ja selviämään vaikeistakin tilanteista. Myönteisiä tunteita ovat muun muassa ilo, kiitollisuus, ystävällisyys, innokkuus ja rakkaus. (Trogen 98—99).
Positiivista pedagogiikkaa käyttävällä kasvattajalla ja yhteisöllä on tavoitteena sekä
ennaltaehkäistä, että mahdollistaa. Vahvan luonteen taitoja voidaan opettaa monipuolisesti ja antaa kasvatettaville eväitä, jotka elämän kriisien koittaessa parantavat
mielen kimmoisuutta säilyä eheänä ja toipumiskykyisenä. Kasvattava yhteisö mahdollistaa myös myönteisen vuorovaikutuksen ja ihmisenä olemisen kasvun. Tämä
kasvu on lähtökohtana kokonaisvaltaiseen yksilön ja yhteisön kukoistukseen ja antaa keskeisiä suuntaviittoja myönteiselle kehityskululle, jopa tulevaisuuteen asti.
(Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 10).
Tulevaisuudessa yhä enemmän teknologian rinnalla ja vastapainona painottuvat
vuorovaikutus, empatia, luovuus sekä monikulttuurisessa ympäristössä toimisen kyvyt. Tulevaisuuden koulutuksessa ja työelämässä teknologia on väistämättä läsnä,
mutta samalla rinnalla on mietittävä myös inhimillisiä näkökumia ja ihmisen arvoa ja
tärkeyttä. Tulevaisuuden visioita voivat olla empatia ja arkisten ongelmien ratkaisut
samalla, kun on tarve kehittää onnellisuuden ja hyvinvoinnin tukemista. Varhaiskasvatuksessa tulee suunnata tukea ottamaan huomioon lasten persoonallisuus, yksilöllisyys ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. (Kronqvist 2017, 11).
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus vuodelta 1989 edellyttää myös edistämään lapsen
hyvinvointia. Kehittämällä ympäristöä, jossa kaikilla lapsilla on mahdollisuus kehittää yksilöllisiä kykyjään turvallisessa ja lasta tukevassa verkostossa ja, jossa kaikki
lapset saavat parhaan mahdollisen alun elämälleen, hyvinvointi edistyy. Tehdyt tut-
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kimukset antavat viitteitä, että Suomessa on vielä parannettavaa lasten subjektiivisessa hyvinvoinnissa. Lapsen arvostamisesta ja sensitiivisestä kuulemisesta syntyy
hyvinvointi, joka on edellytys kasvulle, oppimiselle ja kehitykselle. (Kronqvist 2017,
11—12). Hyvinvointia voidaan opettaa ja oppia, vaikka olosuhteet eivät olisikaan
parhaat mahdolliset. Jokaisen lapsen ainoa varmasti pysyvä ulkopuolinen yhteisö
on ainakin koulu, mutta myös varhaiskasvatus koskettaa suurta joukkoa lapsia. Näin
ollen hyvinvoinnin opettamiselle ja oppimiselle tarjoutuu luontevia ympäristöjä. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 17, 28—29).

2.2 Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Varhaiskasvatuslaki määrittää, että varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja
tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus. Siinä
painottuu erityisesti pedagogiikka. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Suomessa ollaan tällä hetkellä varsin kiinnostuneita positiivisesta pedagogiikasta. Myös Varhaiskasvatuslaki ja Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) sisältävät positiivisen pedagogiikan aihealueita. Varhaiskasvatuslaissa on määritelty
useita tavoitteita, jotka ovat olennaisia myös positiivisen pedagogiikan näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi lapsen kokonaisvaltainen kasvu, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen, myönteisten oppimiskokemuksien mahdollistaminen, turvallisen varhaiskasvatusympäristön tarjoaminen, lasta kunnioittavan toimintatavan turvaaminen ja lapsen osallisuuden varmistaminen. Tavoitteellinen varhaiskasvatustyö
ja positiivinen pedagogiikka täydentävät toisiaan. (Leskisenoja 2019, 39).
Positiivinen pedagogiikka on hyvinvoinnin edistämistä. Se ei koostu ainoastaan
vahvuuspedagogiikasta, vaikka luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen
liittyvät olennaisena osana positiiviseen pedagogiikkaan. Lapsen hyvinvoinnin ja
vahvan luonteen rakentaminen on hyvä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska tällöin ongelmia on helpompi ennaltaehkäistä ja puuttua niihin. Lapsille voi opettaa hyvinvointia. Varhaiskasvatus on suotuisa elämänvaihe hyvinvoinnin opettamiselle, koska pieni lapsi on hyvin sopeutuvainen. Positiivisen pedagogii-
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kan hyvinvointiopetusta on hyvä toteuttaa, koska se vaikuttaa lasten onnellisuuteen. (Leskisenoja 2019, 42—43). Tärkeää on, että kasvattaja ja kasvatettava oppivat aitoa myönteisyyttä ja aitoa hyvien tilanteiden huomaamista. Kasvattajan tulee
käyttää oikeita vahvuussanoja niiden oikeassa yhteydessä ja todellisissa tilanteissa.
(Avola & Pentikäinen 2020, 39).
Positiivista pedagogiikkaa on varhaiskasvattajan osoittama lämmin ja huolehtivainen kasvatustapa. Tämä on tärkein tukitoimi lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
kannalta. Lapsen kohtaaminen on positiivisen pedagogiikan lähtökohta. Kaiken ikäisillä ihmisillä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Aikuisen on huolehdittava siitä, että
hän vastaa lapsen kutsuun. Varhaiskasvattajan tärkein tehtävä on pysähtyä lapsen
vierelle. Joskus lyhytkin kohtaaminen riittää. (Leskisenoja 2019, 112—114). Lapsella on oikeus positiiviseen varhaiskasvattajaan. Myös lapsen hyväksyminen ja arvostaminen omana itsenään on keskeinen asia positiivisessa pedagogiikassa. Varhaiskasvattajan on ymmärrettävä jokaisen, ainutlaatuisen lapsen persoonaa ja lapsen käytöstä silloinkin, kun lapsi toimii väärin ja ei-toivotulla tavalla. Lasta ei tule
hylätä ja jättää yksin missään tilanteessa tunteidensa kanssa. (Leskisenoja 2019,
114—115).
Kasvattajan ja lapsen itsensä mieleen rakentama positiivinen panssari suojaa
lasta vastoinkäymisissä, haasteissa ja muutostilanteissa. Tämä kehittää myös lapsen resilienssikykyä. (Leskisenoja 2019, 47). Lapsilla voi olla kehityksessään ja kasvuympäristössään sekä suojaavia tekijöitä sekä riskitekijöitä. Näillä on huomattu
olevan vaikutusta lapsen kehitykseen. Jos lapsilla on sinnikkyyttä ja lannistumattomuutta eli resilienssiä, niin tämä suojaa lapsia haitallisilta tekijöiltä. (Kronqvist 2017,
22—23). Tätä resilienssiä ei ajatella yksittäiseksi asiaksi, vaan se syntyy ja rakentuu läheisissä ihmissuhteissa: välittävien aikuisten ja lapsen välillä. Lapsen ihmissuhteet voivat toipumiskykyisinä kannatella lasta vaikeiden aikojen ylitse. (UusitaloMalmivaara & Vuorinen 2016, 42—43).
Toipumiskyky on myös opittava taito ja sitä voi harjoitella. Positiivisen pedagogiikan
kautta kasvatettavalle voidaan antaa tietoja ja taitoja, jotka voivat kasvattaa toipumiskykyä elämän haasteissa. Näitä taitoja esimerkiksi voivat olla kannustaminen
sinnikkyyteen, kyky säädellä ja tunnistaa omia tunteita, vahvuuksien tunnistaminen
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ja käyttäminen, kokemukset pystyvyydestä, kyky liittyä toisiin, ongelmanratkaisutaidot sekä myötätunto itseä kohtaan (Avola & Pentikäinen 2019, 29—30). Myös luonteenvahvuuksiin keskittyminen kasvattaa lapsiin ja nuoriin toipumiskykyä eli resilienssiä haastavien elämäntilanteiden ja stressaavien aikojen varalle. Myönteiset
tunnekokemukset ovat pohjana toipumiskyvylle ja toipumiskyky puolestaan on yksilön resurssia ja voimavaraa. Toipumiskyky on nousta jaloilleen elämän vastoinkäymisissä. Toipumiskykyinen lapsi ja nuori kohtaa vastoinkäymiset avoimesti ja
hänellä on joustavuutta muuttuvissa elämäntilanteissa. Sisäinen puhe vaikuttaa toipumiskykyyn. Vuorovaikutuksessa ihmisten välillä toipumiskyvyn on mahdollista
kasvaa: vuorovaikutuksen tulee olla hyvään keskittyvää ja sitä vahvistavaa. Tästä
positiivisesta vuorovaikutuksesta syntyvät tunnemuistot auttavat yksilöä voimaan
paremmin ja jatkossa aivot huomaavat onnistumisen kokemukset herkemmin. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 39—41).
Positiivisen pedagogiikan kautta lapsen ja

aikuisen

välinen vuorovaikutus-

suhde paranee. Positiivisen pedagogiikan opit auttavat myös kasvattajaa jaksamaan ja viihtymään tärkeässä työssään. (Leskisenoja 2019, 48). Kasvattajan on
huolehdittava omasta jaksamisestaan: se on edellytys, että kasvattaja kykenee tekemään työtään lasten kanssa. Aikuistenkin tulisi pyrkiä huomaamaan arjen ilot ja
pienetkin merkitykselliset hetket ja kohtaamiset. Hyvinvointia vahvistaa se, että on
tietoisesti läsnä ja elää hetkessä. Yhdessä koetut myönteiset tunteet parantavat
kasvattajien hyvinvointia. Myönteiset tunnekokemukset yhdessä toisten kanssa
vahvistavat hyvinvointiamme. (Avola & Pentikäinen 2020, 42 & 86). Positiivisen
psykologian isän Martin Seligmanin mukaan ihmisestä tekee onnellisemman jo se,
että hän lukee positiivisesta psykologiasta ja työskentelee positiivisen psykologian
parissa sekä käyttää sen menetelmiä hyväksi erilaisissa työtehtävissä eri ammattialoilla. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 22).
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2.3 Löydä luonteenvahvuudet varhaiskasvatuksessa
Positiivisen pedagogiikan mukaan jokaisella on luonteenvahvuuksia. Nämä täytyy
vain osata tunnistaa ja ottaa käyttöön. Luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen tuottavat merkityksellisyyden kokemuksia ihmiselle. Jo pienten lasten
toiminnassa voidaan havaita viitteitä eri vahvuuksista. Kautta aikojen lasta on haluttu kasvattaa kohti hyvää luonnetta ja tuoda esiin lapsen parhaita puolia. On huomattu, että hyvä luonne on ratkaiseva tekijä lapsen tasapainoisessa kasvussa ja
kehityksessä ja reitti hyvään ja onnelliseen elämään. (Leskisenoja 2019, 156). Keskeistä on istuttaa vahvuuskulttuurin luomiseen tarvittavaa kieltä ja sanastoa luontevaksi osaksi puhetta ja toimintaa, sillä ilman niitä vahvuusajattelu ja luonteenkasvatus eivät ole mahdollisia. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 26.)
VIA eli Values in action on käytetty luokittelumalli luonteenvahvuuksista puhuttaessa. Tämä on Petersonin ja Seligmanin luoma malli (2004) joissa on lueteltu kuusi
hyvealuetta ja 24 niihin lukeutuvaa vahvuutta. VIA luokitus haluaa määrittää hyviä
asioita ja hyvää luonnetta sekä laittaa hyveitä toimintaa ihmisen käytöksessä. Ajatuksena on, että ihminen voi hyvin toteuttaessaan hyveitä. VIA luokituksesta löytyvät hyveet ovat viisaus, rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja
henkisyys. Luonteenvahvuuksilla taas tarkoitetaan hyveiden työvälineitä, niillä hyveitä ilmennetään käytännössä. VIA luokittelun tavoitteena on löytää kattavia ja rajattuja ominaisuuksia eli luonteenvahvuuksia. (Uusitalo-Malmivaara 2014, 64—66).
Luonteenvahvuuksia ovat luovuus, uteliaisuus, arviointikyky, oppimisen ilo, näkökulmanottokyky, rohkeus/urheus, sinnikkyys, rehellisyys, innokkuus, rakkaus, ystävällisyys, sosiaalinen älykkyys, ryhmätyötaidot, reiluus, johtajuus, anteeksiantavuus, vaatimattomuus, harkitsevaisuus, itsesäätely, kauneuden arvostus, kiitollisuus, toiveikkuus, huumorintaju ja hengellisyys Petersonin ja Seligmanin mukaan ja
Uusitalo-Malmivaara ja Vuorinen lisäävät listaan vielä myötätunnon ja sisukkuuden.(Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2017, 15.)
Positiivista pedagogiikkaa käyttävän aikuisen tehtävä on opettaa lapselle myönteisiä toimintamalleja eri tilanteissa. Aikuisen tulee antaa mahdollisuuksia harjoitella
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sosiaalisia taitoja. Luonteenvahvuuksien nostaminen esiin on mahtava työväline
vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja positiivista ilmapiiriä lapsiryhmässä. Kaikilla
lapsilla on hyviä puolia ja vahvuuksia, aikuisen tehtävä on auttaa lasta ymmärtämään näitä asioita. Tämän myötä erilaisuus, arvostus, kyky kunnioittaa ja huomioida
toisia lisääntyvät ryhmässä. Aikuisilla on aina keskeinen rooli olla perillä siitä, mitä
lasten välillä tapahtuu. Aikuinen on malli lapsille, kun harjoitellaan sosiaalisia ja
emotionaalisia taitoja. Keskeistä on huomata hyvä ja sanoittaa myönteistä toimintaa. (Leskisenoja 2019, 126—128). Luonteenvahvuuksia voidaan myös opetella.
Silloin on hyvä varmistua siitä, että lapsi ymmärtää, mitä mikin luonteenvahvuus
tarkoittaa. Lapsille sanat ja niiden merkitys eivät välttämättä ole yhtä selviä kuin aikuiselle. Luonteenvahvuussanojen tullessa tutuiksi, niitä voi käyttää puheessa. Lapselle voi antaa vahvuuspalautetta eri tilanteissa. (Trogen 2020, 126—128). Tärkeää
on liittää toiminnan kehumiseen myös vahvuussanastoa (Avola & Pentikäinen 2020,
110).
Luonteenkasvatuksessa on keskeistä erottaa ihmisen persoonasta temperamentti
ja luonne. Temperamentilla tarkoitetaan yksilön persoonan pysyvää, synnynnäistä
reagointitapaa. Luonne on osa yksilön persoonallisuutta. Luonne koostuu sekä perityistä että ympäristöstä opituista tekijöistä ja luonnetta on hyvä kasvattaa. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2017,13). Hyvällä luonteella tarkoitetaan moraalisesti
arvostettua persoonallisuuden osaa, myönteisiä taitoja, jotka näyttäytyvät ihmisen
ajatuksissa, tunteissa ja käyttäytymisessä. Se muokkautuu vuoropuhelussa perimän, kokemuksen ja kasvatuksen kesken. Luonteenkasvatus on ennen kaikkea tietoista taito-opetusta. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 28—29). Luonteenkasvattamisesta hyötyvät kaikki yksilöt, lapset ja aikuiset: yhtä lailla niin arka kuin
vilkaskin lapsi hyötyy luonteenkasvattamisesta ja luonteenvahvuuksien tunnistamisesta ja harjoittelusta. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2017,13). Hyvällä kasvaa
hyvä luonne, joka edesauttaa hyvinvoinnin kasvamista (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 27.)
Luonteenvahvuudet ovat ikään kuin lihaksia yksilön toiminnassa ja käyttäytymisessä: niitä on mahdollista oppia ja opettaa ja harjoitella. Niiden avulla onnistumme
ja yllämme parhaimpaamme ja saavutamme tavoitteita. Luonteenvahvuudet täytyy
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ensin tunnistaa ja sanoittaa ja sitten niitä tulee harjoitella arjessa. Luonteenvahvuuksia on paljon ja lasten kanssa työskenneltäessä on tärkeää harjoitella esimerkiksi
sinnikkyyttä, itsesäätelyä, rohkeutta, sosiaalista älykkyyttä ja huumorintajua. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2017, 9). Luonteenvahvuuksiin tutustuminen antaa yksilölle hyvän pohjan myönteiselle itsetuntemukselle ja motivaation ohjata omaa elämää (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 31). Kasvattajan tulee muistaa, että
jokaisen lapsen vahvuudet tekevät hänestä oman yksilönsä. Kasvattajan tehtävä on
valmistaa lasta vahvuuksien hyödyntämiseen ja käyttämiseen mahdollisimman optimaalisesti ja auttaa lasta kukoistamaan omana itsenään. (Avola & Pentikäinen
2020, 109).
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3 POSITIIVISEN TOIMINTAKULTTUURIN JA
OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN

3.1 Vuorovaikutussuhteet aikuisten ja lasten välillä
Lasten toimiessa varhaiskasvatuksessa kasvattajan tulisi pyrkiä herättämään
heissä mahdollisimman paljon myönteisiä tunteita ja positiivista ajattelutapaa. Tämä
tulisi ottaa huomioon jo suunniteltaessa pedagogista toimintaa. Aikuiset ovat vastuussa myönteisen ilmapiirin rakentamisesta varhaiskasvatuksessa. Aikuinen toimii
esimerkkinä ja mallina lasten toiminnalle. Aikuisen oma hyvinvointi ja innostuneisuus heijastuvat myös lasten ja perheiden hyväksi. (Leskisenoja 2019, 71—72).
Varhaiskasvattajan tulee paneutua opettamaan lapsille tunnetaitoja. Varhaiskasvattajankin kokemat ja huomaamat tunteet antavat lapselle tietoa niiden aiheuttamista reaktioista. Lasten kanssa tulee opetella tunteiden nimeämistä. Varhaiskasvatuksen arjessa tulee monia tilanteita, joissa varhaiskasvattajat voivat tukea lasten
sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehittymistä. (Kirvesniemi, Poikolainen & Honkanen 2019, 41).
Varhaiskasvatuksen toiminnassa toteutuu vuorovaikutus lasten ja aikuisten kesken.
Toiminnalla on aina tavoite ja tarkoitus, joka vaikuttaa heidän väliseensä vuorovaikutukseen. (Helenius & Korhonen 2017, 70). Vuorovaikutus on tärkeimpiä tekijöitä
varhaiskasvatuksessa. Vuorovaikutus on läsnä koko ajan ja joka paikassa. Lasten
kanssa vuorovaikutuksessa korostuvat eleet, ilmeet ja äänensävyt vielä enemmän
kuin kielellinen vuorovaikutus ja näiden tapojen tulee tukea toinen toistaan. (Ahonen
2017b, 78—79).
Vuorovaikutussuhteen pohjana varhaiskasvatuksen arjessa on kiintymyssuhde lapsen ja vanhemman välillä. Turvalliselle kiintymyssuhteelle luodaan perusta jo ensimmäisinä

elinkuukausina

päivittäisissä vuorovaikutus- ja

hoivatilan-

teissa. (Laakso 2011, 63—64, 66). Lapsen ja aikuisen tulee saavuttaa yhteys, joka
luo turvallisen kiintymyssuhteen (Trogen 2020, 45.) Jokaisen aikuisen, kasvattajan
ja vanhemman tehtävänä on huolehtia siitä, että he luovat turvallisuuden tunteen ja
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vahvistavat vuorovaikutusta. Turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsi luottaa siihen,
että hänen tunteensa ja tarpeensa tunnistetaan. Lapsen saadessa huolenpitoa, hänelle syntyy tunne siitä, että toiset ihmiset ovat luotettavia ja että hän itse on arvokas. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 95—99).
Lapsen kasvulle ja tasapainolle on tärkeää, että hän kokee lämpimiä, myönteisiä ja
turvallisia ihmissuhteita. Tällaisten ihmissuhteiden ansiosta hän sopeutuu paremmin myös varhaiskasvatusympäristöön. Positiivisen pedagogiikan periaatteet tulevat parhaiten näkyviksi ihmissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa. Parhaimmillaan
lapsen ympärillä oleva suhdeverkosto kannattelee lasta koko hänen elämänsä ajan.
(Leskisenoja 2019, 111). Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 2018 taustalla on oppimiskäsitys, jossa ajatellaan, että hyvinvoivat lapset oppivat parhaiten
silloin, kun heillä on turvallinen olo ja he kokevat positiivisia ja myönteisiä tunteita ja
vuorovaikutussuhteita. (Opetushallitus 2018, 22).
Varhaiskasvatussuunnitelma nostaa toimintakulttuurin ytimeksi oppivana yhteisönä
toimimisen. Siinä lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan. Siinä on tilaa
erilaisille mielipiteille ja tunteille. Oppivassa yhteisössä rohkaistaan kokeilemiseen,
yrittämiseen ja sinnikkyyteen sekä tunnistetaan ja hyödynnetään vahvuuksia. (Opetushallitus 2018, 29). Lapset voivat tulla mukaan toimintaan, kun he kokevat ensin
turvallisuuden tunnetta ja rohkaistuvat ilmaisemaan itseään. Aikuisen puolestaan
tulee luottaa lapsen toimijuuteen ja siihen, että selviytyy itse niissäkin tilanteissa,
jotka tulevat spontaanisti eteen lapsiryhmän toiminnassa. (Turja 2017, 49). Myös
lapsen kokemus ryhmän ilmapiiristä tulee olla riittävän turvallinen, jotta lapsi uskaltaa olla osallinen ja tuoda omia mielipiteitään julki. (Leskisenoja 2019, 152). Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa rohkaistaan lapsia toimijuuteen ryhmän jäseninä sekä hyvään vuorovaikutukseen. Lasten vertaissuhteiden syntymistä tuetaan
ja vaalitaan ystävyyssuhteita. (Opetushallitus 2018, 30).
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3.2

Lasten leikin ja vertaissuhteiden tukeminen

Varhaiskasvatuksessa kasvattajan tulee tukea lapsen sosiaalista ja emotionaalista
kehitystä. Sosiaalis-emotionaaliset taidot ja valmiudet ovat pohjalla, että lapsi pystyy toimimaan osana ryhmää ja voimaan hyvin kokonaisvaltaisesti. Sosiaaliset ja
emotionaaliset taidot kehittyvät tiiviissä vuorovaikutuksessa kaikkien lasten kasvuympäristöjen kanssa ja kaikissa näissä kasvuympäristöissä voidaan opettaa ja harjoitella näitä taitoja. Myös lapsen yksilöllinen temperamentti vaikuttaa sosiaalisten
ja emotionaalisten taitojen kehittymiseen. Sosiaalis-emotionaaliset taidot kehittyvät
osana leikkiä (Ahonen 2017b, 87,91). On tärkeää, että varhaiskasvattaja ymmärtää
itsesäätelytaitojen merkityksen ja sen, miten nämä taidot vaikuttavat muihin arjen
taitoihin koko lapsen elämässä ja kasvuympäristöissä. Lasten itsesäätelytaitoja tulee kehittää kokonaisvaltaisesti. Kasvuympäristön tulee antaa mahdollisuuksia näiden taitojen kehittymiseen ja tunteiden ilmaisemiseen välittävissä sosiaalisissa suhteissa. (Veijalainen, Reunamo & Alijoki, 2017, 103).
Varhaiskasvatuksessa leikki on erityinen toiminnan muoto, koska lapset voivat harjoitella vuorovaikutusta, asettaa omia tavoitteita ja kasvattaa keskinäisiä suhteitaan.
(Helenius & Korhonen 2017, 71). Lapsi oppii leikkimällä paljon erilaisia taitoja ja ne
ovat suoraan yhteydessä lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kehittymiseen
kasvamiseen ja oppimiseen. (Ahonen 2017b, 91). Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma 2018 nostaa kaikkia kokemaan yhdessä tekemisen ja leikin iloa,
jossa kannustetaan luovuuteen ja omaan ilmaisuun. Leikille järjestetään monipuolisesti mahdollisuuksia. (Opetushallitus 2018, 30).
Hyvien ystävyyssuhteiden solmimiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan sosiaalisia taitoja
ja tunteiden säätelyn taitoja. Päiväkodissa lapset joutuvat neuvottelemaan osallisuudesta, kaverisuhteista ja leikkitilojen rajoista. Hyvin pitkälti lapset itse opettavat
toisilleen sosiaalisia taitoja ja miten yhdessä tulisi toimia. Tähän he tarvitsevat kuitenkin myös aikuisen vahvan tuen ja läsnäolon. (Poikkeus 2011, 80, 83). Läheisissä ystävyyssuhteissa lapsi oppii ratkaisemaan ristiriitatilanteita ja luottamaan toisiin. Lapselle tärkeisiin ihmissuhteisiin ja yhteisöön liittymisen kokemuksiin rakentuvat tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Itsesäätelytaidot kehittyvät ryhmässä, kun
lapsi joutuu jakamaan, vuorottelemaan ja noudattamaan yhteisiä sääntöjä. (Lastentarhanopettajan liitto, 2017). Ystävyyssuhteet opettavat lapselle myös kiintymyksen
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ja luottamuksen osoittamista. Ne myös suojelevat lasta jäämästä ryhmän ulkopuolelle ja kiusatuksi tulemisen kokemuksilta. (Leskisenoja 2019, 125).
Kasvattajan tulee rakentaa tietoisesti ja pitkäjänteisesti lapsiryhmän vertaissuhteita.
Tämä työ on tavoitteellista ja tietoista ponnistelua ja aikuisen vastuulla on ohjata ja
auttaa lapsia solmimaan vastavuoroisia ja myönteisiä suhteita ryhmän muihin lapsiin. Aikuisen tulee myös huolehtia siitä, että jokainen lapsi pystyy ylläpitämään vertaisverkostoaan. Edellytyksenä tälle on aikuisen jatkuvan havainnoimisen ja myötäelämisentaidot, asettuminen lapsen asemaan sekä sosiaalisten tilanteiden mallintaminen päivittäisissä toiminnoissa. Lasten sosiaalisia ja emotionaalisia valmiuksia
tulisi vahvistaa varhaiskasvatuksessa jatkuvasti, silloin ihmissuhteista muodostuu
voimavara hyvinvoinnille. Arjen tilanteet, mutta myös järjestetyt keskustelu- toimintatuokiot ovat hyviä paikkoja vahvistaa lapsen sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja.
(Leskisenoja 2019, 125—126).

3.3 Yhteistyö perheiden kanssa
Yhteistyön tekeminen perheiden kanssa kuuluu oleellisena osana varhaiskasvatuksen arkeen. Erityisenä tavoitteena positiivisen pedagogiikan näkökulmasta yhteistyössä perheiden kanssa tulee tuoda esille vanhemmille ja lapselle kehityksen ulottuvuudet ja mahdollisuudet. Keskeistä positiivisen pedagogiikan kannalta tässä yhteistyössä on, että aikuiset pyrkivät kuuntelemaan ja ymmärtämään lapsen omaa
näkökulmaa. (Kumpulainen ym. 2014, 230—231).Luottamuksellinen ilmapiiri on yhteistyössä tärkeä, jotta huoltajat ja henkilöstö voivat tehdä yhteistyötä myös haastavissa tilanteissa, kuten huolen herätessä lapsesta. Tavoitteena yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä on yhteinen sitoutuminen lapsen terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Kasvatusyhteistyötä tukevat keskinäinen kunnioitus ja tasa-arvoinen vuorovaikutus rakentavan ilmapiirin lisäksi. (Opetushallitus 2018, 34).
Huoltajien kanssa jaetaan lasten päivittäiset tapahtumat ja kokemukset. Rohkaisevat ja lapsen kehitystä myönteisesti kuvaavat viestit ovat merkittäviä. (Opetushallitus 2018, 34). On hyvä huomata, etteivät päivittäiset kohtaamiset ole vanhemmille
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taakaksi, etenkin jos lapsi tarvitsee paljon tukea jollakin kehityksensä osa-alueella.
Vanhemmille tulee sanoittaa lapsen vahvuuksia ja myönteisiä asioita, tällöin haasteiden käsitteleminenkin tuntuu helpommalta. (Ahonen 2017b, 125—126). Arkinen
kanssakäyminen on perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä yksi tärkeimmistä
areenoista. Varhaiskasvattaja voi joutua jopa kannattelemaan perheitä hankalien
elämäntilanteiden ja haasteiden yli. Varhaiskasvattajan luomat positiiviset kohtaamiset ja myönteinen ilmapiiri kannattelevat perhettä eteenpäin. (Leskisenoja 2019,
129).
Kun varhaiskasvattaja huomaa hyvää lapsessa ja tekee sitä näkyväksi vanhemmille, niin se tukee myös lapsen ja vanhemman välistä positiivista vuorovaikutusta
ja suhdetta. Yhteistyössä vanhempienkin kanssa pätee se, että kun keskitymme positiivisiin asioihin, ne tulevat jatkossa lisääntymään. (Leskisenoja 2019, 129—
131). Osallisuutta edistää myös se, että myös huoltajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. (Opetushallitus 2018, 30). Kun lapsi voi hyvin
ja häntä ympäröivät hyvinvoivat aikuiset tukevat, he tukevat lasta ja heidän vastavuoroinen suhteensa on tiivis. Hyvinvoiva lapsi lisää vanhemman hyvinvointia ja toisinpäin. (Kronqvist 2017, 16).
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3.4 Lasten osallisuus ja sitoutuminen
Varhaiskasvatuslaissa (laki 580/2018) määritellään, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan
kanssa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen kehityksen parhaaksi. Lapsikohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa on selvitettävä lapsen mielipide ja otettava se huomioon. Lapsen mielipide ja toivomukset on selvitettävä ja
otettava huomioon hänen varhaiskasvatustaan suunniteltaessa, toteutettaessa ja
arvioitaessa.
Positiivista pedagogiikkaa hyödyntäessään varhaiskasvattajan tulee luoda tilanteita,
joista lapsi innostuu ja lapsi voi sitoutua toimintaan. Näillä toimilla on myönteisiä
vaikutuksia lapsen hyvinvointiin, oppimiseen, ihmissuhteisiin ja käyttäytymiseen.
Päivän aikana lapsilla tulisi olla mahdollisuus oman toimintansa toteuttamiseen eli
osallisuuteen ja toimijuuteen. (Leskisenoja 2019, 93—94). Osallisuuden syvin merkitys on sitä, että ihmiset voivat tulla kuulluiksi ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin
niin, että he osallistuvat asioiden suunnitteluun ja päätöksen tekoon sekä ottavat
vastuuta asioiden toteutuksesta. (Turja 2017, 45).
Osallisuudessa lapset ovat aktiivisina osallistujina, joiden toimilla on vaikutusta. Toimijuudesta voidaan puhua lapsenkin kohdalla silloin, kun hän saa toiminnallaan aikaan muutoksia ja seuraamuksia. Osallisuuteen kuuluu myös lasten osallisuus päätösten tekoon, jokaiseen prosessin vaiheeseen. (Turja & Vuorisalo 2017,
42—43, 46). Lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteiset kokemukset kuulluksi
ja nähdyksi tulemisesta vahvistavat osallisuutta. (Opetushallitus 2018, 30).
Tavoitteena osallisuudessa on vahvistaa lapsen ja hänen perheensä mielipiteiden
ja toiveiden kuulemista sekä mahdollistaa heille osallistuminen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. Varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle suhde
osallisuuteen on hyvin käytännöllinen: se toteutuu, kun lapsi kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi eli lapsen aloitteisiin ja ideoihin suhtaudutaan myönteisesti ja
rohkaisevasti ja lapsi saa tehdä valintoja ja osallistua päätöksen tekoon. Vuorovaikutussuhteessa rakentuu lapsen osallisuus toisiin lapsiin ja aikuisiin. (Järvinen
& Mikkola 2015, 13,17). Keskeinen tekijä lapsen osallisuuden toteutumisessa on
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se, että hänellä on mahdollisuus kommunikoida yhteisen kielen kautta. (Leskisenoja
2019, 152). On hyvä huomata, että eri lasten kohdalla osallisuuden mahdollistaminen tarkoittaa eri asioita. Jokaisen lapsen kohdalla osallisuuden edellytyksiä pitää
tarkastella ja tukea yksilöllisesti. (Turja & Vuorisalo, 2017, 54).
Saamalla kokemuksia osallisuudesta, synnyttää se kaikissa ihmisissä erilaisia
myönteisiä tunteita, kuten yhteenkuuluvuutta, hyväksytyksi tulemista sekä iloa ja ylpeyttä niin omasta kuin ryhmän yhteisestä osaamisesta ja haasteista selviämisestä. Dokumentoimalla yhteisiä projekteja voidaan tietoisesti vahvistaa ryhmässä
osallisuutta ja myönteistä ilmapiiriä. (Turja &Vuorisalo 2017, 50). Dokumentoimalla
lasten ja ryhmän mielenkiinnon toimintaa, voidaan myös palata muistelemaan ryhmän myönteisiä osallisuuden hetkiä. (Leskisenoja 2019,154—155.)
Lev Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen käsite ja Mihaly Csikszentmihalyn flowkäsite liittyvät läheisesti sitoutumiseen. Lapsen kykyjen tullessa haastetuksi riittävästi, syntyy silloin sitouttavin ja nautinnollisin tilanne. Liian helppo tekeminen aiheuttaa tylsistymistä ja vastaavasti liian suuri haaste lapsen kykyihin nähden aiheuttaa lapselle ahdistusta. Flow-tilassa lapsen taidot ja tehtävän haasteellisuus ovat
tasapainossa ja lapsi kokee valtavaa toiminnan imua ja yksilö on onnellisimmillaan.
Tämän vuoksi flown tavoitteleminen on merkittävä asia hyvinvoinnin kannalta. (Leskisenoja 2019, 96—97). Myös luonteenvahvuudet ovat flow-tilassa vahvasti käytössä. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 32.) Luonteenvahvuuksia voidaan
käyttää ikään kuin apuna flow-tilaan pääsemiseksi. Erityisesti lapset ovat taitavia
uppoutumaan helposti mielekkääseen puuhaan, jossa ajantaju katoaa. (Trogen
2020, 131—132).

3.5 Keskity hyvään - kasvata hyvää!
Positiivisessa pedagogiikassa taustaoletuksena on, että jokaisen lapsen vahvuudet
pyritään löytämään ja tunnistamaan. Lapsen on mahdollista löytää vahvuuksiaan
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa hänelle tärkeiden ihmisten kanssa oman arjen
toimintaympäristöissä. Vahvuudet ovat lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin taustate-
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kijöinä. Kun lapsen vahvuudet ohjaavat pedagogista toimintaa, edistää se kunnioittavan ja positiivisen vuorovaikutuksen rakentamista kasvatusyhteisössä. (Kumpulainen ym.2014, 230.) Luonteenvahvuuksia voidaan harjoitella ja kehittää. Varhaiskasvatuksessa käytännöllinen tapa vaalia luonteenvahvuuksia on huomata lapsen
positiivinen toiminta välittömästi ja antaa siitä hyvä palaute. Tästä käytetään nimitystä rikastettu palaute. Se kertoo, mikä vahvuus oli kyseessä ja selittää mikä lapsen
toiminnassa oli vahvuuteen viittaavaa käyttäytymistä ja lisäksi kiittää lasta. Se mihin
keskitymme, tulee kasvamaan lasten toiminnassa. (Leskisenoja 2019, 157, 159).
Varhaiskasvatuksessakin lasta suojelee myönteinen asenne. Tämä voi tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että kasvattaja on positiivinen ja vahvistaa lapsen myönteistä minä
-puhetta: minä osaa, minä opin, olen taitava. Lapsille on tärkeää, että heille tärkeitä
asioita muistetaan ja huomioidaan, kuten syntymäpäivät, lomat sekä käytetään huumoria ja kuunnellaan lasta aktiivisesti. Varhaiskasvatuksessakin lapsi tarvitsee sellaisen aikuisen apua, joka huomaa hänet ja hänen tunteensa ja auttaa säätelemään
tunteita. (Kronqvist 2017, 23). Myös Ahosen (2017a, 78) mukaan empatialla on suuri
merkitys lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvattajan tulee
vastata lapsen erilaisiin tunteisiin ja tarpeisiin empaattisesti ja lämpimästi. Trogenin
(2020,187) mukaan myönteisten tunteiden vahvistaminen auttaa lapsia toimimaan
paremmin sosiaalisissa suhteissaan. Positiivisen kasvatuksen harjoitteleminen yhdellä kasvatuksen osa-alueella johtaa vähitellen vahvistamaan myös muita osa-alueita ja tuottaa hyvinvointia. Varhaiskasvattajan kannattaa huomata hyvää aktiivisesti, koska tällöin on todennäköistä, että lapsen ei-toivottu käyttäytyminen vähenee
ja yhteistyö paranee.
Varhaiskasvattajan on hyvä huomata, pitää mielessä sekä huolehtia sekä lapsen
että omista tarpeistaan yhtä aikaa. On hyvä pyrkiä sekä aikuisen ja lapsen tarpeiden
tasapainoon. Kasvattaja tarvitsee myös itse hyvinvointitaitoja ja voi opetella niitä
yhdessä lapsen kanssa. Seuraamalla hyvinvoivan aikuisen esimerkkiä lapsi oppii
parhaiten. (Trogen 2020, 185-186).
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4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTTAMINEN

4.1 Kirjallisuuskatsaus ja vinkkikansio
Kehittämistehtävämme koostuu kahdesta osasta: tehtävän teoriaosuus on kirjallisuuskatsaus positiivisesta pedagogiikasta. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi
aiheeseen liittyvää aiempaa tieteellistä kirjallisuutta analyyttisesti ja arvioiden. Siinä
aiemmat teoreettiset kehikot keskustelevat keskenään. (Jyväskylän yliopisto, 2020).
Kirjallisuuskatsauksen tekeminen opettaa paljon käsiteltävästä aiheesta ja lähdetiedon referoinnista eli viittauskäytänteistä. Kirjallisuuskatsauksen toimittaminen tarjoaa laajat mahdollisuudet opiskelijalle oppia: siinä opiskelija suodattaa aiemmista
tärkeistä tutkimuksista pääasiat ja esittelee muille seulomansa oleellisen tiedon.
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 259).
Varhaiskasvatuksen täydentävissä opinnoissa, opintojaksolla Varhaiskasvatuksen
pedagogiikka ryhmätyötehtävänämme oli lukupiiri. Lukupiirissä Sannalla oli luettavana Eliisa Leskisenojan kirjoittama kirja (2019) Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Sanna esitteli toisille lukemansa kirjan ja sisällön. Aihe oli Sannan mielestä mielenkiintoinen, mukaansa tempaava ja ajankohtainen ja jo lukuvaiheessa aihe sai aikaan hyvän mielen. Sanna esitteli kirjan innostavasti ja kattavasti, jolloin myös Jaana kiinnostui aiheesta enemmänkin. Tästä
saimme ajatuksen tehdä kehittämistehtävän yhdessä ja tutustua positiivisen pedagogiikkaan paremmin sekä luoda ja esitellä varhaiskasvatusympäristöön sopivia
vinkkejä ja työtapoja.
Ensimmäisessä vaiheessa helmikuussa 2020 teimme aiheestamme ja kehittämistehtävästämme alustavan suunnitelman. Palautimme sen ohjaavalle opettajalle,
jonka jälkeen aloimme miettimään tarkemmin vinkkikansion sisältöä. Mietimme kehittämistehtäväämme sopivaa yhteistyötahopäiväkotia ja otimme yhteyttä Kekkulan
päiväkodin johtajaan Alavudella. Ajatuksenamme oli tehdä päiväkodin käyttöön soveltuva vinkkivihkonen, jota varhaiskasvattajat voivat hyödyntää työssään helposti
lapsiryhmässä ja omaan ammatilliseen työtapaansa soveltaen. Tämän jälkeen aloi-
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timme kokoamaan vinkkejä, joissa positiivinen pedagogiikka tulee esille. Huhtikuussa 2020 aloitimme kirjoittamaan työmme teoriaosuutta: hankimme ja luimme
kirjallisuutta laajasti positiiviseen pedagogiikkaan liittyen.
Vinkkivihkonen jalostui lopullisen kehittämistehtävän liitteeksi (Liite 1) ja vinkkikansioksi siksi, että se olisi mahdollisimman helppokäyttöinen ja konkreettinen työväline
varhaiskasvattajille. Kansio on mielestämme konkreettinen työväline, jota helppo
käyttää ja johon on helppo perehtyä. Kansion sisään on helppo koota vinkit selkeästi
muovitaskuihin. Varhaiskasvattajat voivat ottaa yksittäisen vinkin sellaisenaan käyttöön kansiosta toimintahetkelle ja palauttaa sen kansioon takaisin. Toiveenamme
on, että kansion vinkit tulisivat oikeasti käyttöön ja olisivat kasvattamassa niin lasten
kuin aikuisten hyvinvointia varhaiskasvatusvuosina. Vinkkikansioon halusimme liittää mukaan kuvia ja värikkään taustan, jotta sekin loisi omalta osaltaan kutsuvuutta
tärkeän aiheen pariin. Taustaväriksi vinkkikansioon valikoitui hento vaaleankeltainen, jotta vinkit ja harjoitteet erottuvat kuitenkin selkeästi vaalealta taustalta.
Ajatuksenamme oli myös järjestää varhaiskasvattajille koulutusilta positiivisen pedagogiikan toimintaideoista ja vinkeistä sekä siitä, mitä positiivinen pedagogiikka
on. Tuli kuitenkin korona-aika, emmekä saaneet järjestettyä tällaista yhteistä iltaa
tai käytyä päiväkodissa. Olimme ehkä liiankin varovaisia koronan aiheuttamien rajoitusten kanssa uudessa ja oudossa tilanteessa, ja tämän vuoksi yhteistyö jäi vähäisemmäksi mitä olimme aluksi ajatelleet ja suunnitelleet.
Kysyimme kuitenkin päiväkodista sähköpostitse henkilökunnalta heidän ajatuksiaan
positiivisesta pedagogiikasta. Kysymykset olivat seuraavat kaksi: “Onko positiivinen
pedagogiikka, positiivinen kasvatus ja oppiminen käytössä teidän ryhmässänne?”
sekä “Miten se (positiivinen pedagogiikka, kasvatus ja oppiminen) näyttäytyy tällä
hetkellä teidän toiminnassanne?” Saimme varhaiskasvattajilta vastauksia kysymyksiimme. He vastasivat, että positiivinen pedagogiikka on käytössä arjen toiminnoissa niin kasvatuksessa kuin opetuksessakin. Se näkyy kasvattajien toiminnassa
ja toimintatavoissa kannustavana ja rohkaisevana puheena ja tekoina lapsille. Kekkulassa varhaiskasvatuksen henkilökunta käyttää työssään myös Ihmeelliset vuodet-nimistä menetelmää. Kekkulan varhaiskasvattajat pyrkivät vähentämään puheestaan myös “ei”- ja “älä”-sanojen käyttöä. Lasten kanssa he ovat sopineet yhteiset toimintatavat, jolloin heillä on sääntöjä vähemmän. Tämän lisäksi he pyrkivät
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kehittymään enemmän positiivisen pedagogiikan suuntaan. Kehittämistehtävämme
loppupuolella havahduimme siihen, että kysymyksiä yhteistyötaholle olisi voinut olla
enemmän ja ne olisivat voineet olla kattavampia. Näin olisimme saaneet enemmän
tietoa heidän ajatuksistaan ja ennakkotiedoistaan positiivisesta pedagogiikasta.
Koko kehittämistehtävämme valmistui lokakuussa 2020 aikataulun mukaan, jolloin
sekä vinkkikansio että kehittämistehtävän kirjallisuuskatsaus ovat valmiita sekä luettavaksi, käyttöönotettavaksi että arvioitavaksi. Harmillisesti vinkkikansio ei valmistunut visuaalisesti niin valmiiksi hyvissä ajoin, että olisimme voineet luovuttaa sen
varhaiskasvattajien käyttöön. Olisi ollut hyvä saada rakentavaa palautetta kansion
toimivuudesta yhteistyötaholta, ja kehittää vinkkikansiota vielä tuon palautteen mukaan.
Olemme ylpeitä omasta sitoutuneesta toiminnastamme, tiiviistä ja saumattomasta
yhteistyöstä ja vinkkikansiostamme! Opimme paljon positiivisesta pedagogiikasta ja
parityöskentelystä sekä hyödyntämään mahdollisuutta opiskella enimmäkseen
etänä ja verkon välityksellä. Myös tiedonhakutaitomme jopa kansainvälisistä lähdemateriaaleista ovat kehittyneet ja laajentuneet.

4.2 Luotettavuus
Kehittämistehtävämme on tehty tiiviinä parityönä, joten siinä on kahden kasvatusalan ammattilaisen kokemuksia ja näkemyksiä sekä ideoita ja ajatuksia. Kehittämistehtävää olemme työstäneet pitkän ajan kuluessa vähän kerrallaan keskustellen tämän tehtävän muodosta ja sisällöstä. Olemme lukeneet aiheeseen liittyvää ja sitä
taustoittavaa kirjallisuutta koko prosessin ajan. Olemme myös kuunnelleet positiiviseen pedagogiikkaan ja kasvatukseen liittyviä webinaareja, jotka ovat syventäneet
ja selkiyttäneet aihetta. Lisäksi olemme tutustuneet runsaisiin internet-sivuihin, jotka
käsittelevät positiivista pedagogiikkaa. Myös aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on ollut
saatavilla runsaasti ja lähteet ovat tuoreita.
Positiivisesta pedagogiikasta löytyi paljon uusia ja tuoreita lähteitä varsinkin suomen
kielellä. Halusimme painottaa lähteissämme tiettyjen kirjoittajien, kuten Eliisa Leski-
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senojan, Lotta Uusitalo-Malmivaaran ja Kaisa Vuorisen kirjoittamia teoksia ja vinkkejä positiivisesta pedagogiikasta, koska heidän esitystapansa on mielestämme selkeä ja jonkin verran jo tunnettu. Jotta kehittämistehtävämme ei kuitenkaan jäisi liian
suppeaksi, etsimme aiheeseen liittyviä lähteitä lisää varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin rakentamiseksi. Työn edetessä yritimme pitää mielessämme työn sallitun
laajuuden, jotta kehittämistehtävämme pysyisi sille annetuissa raameissa huolimatta siitä, että kehittämistehtävämme on parityö. Suureksi haasteeksi muodostui
kansainvälisten lähteiden löytäminen, vaikka aluksi luulimme, että kansainvälisiä
lähteitä löytyisi runsaasti ja helposti. Toisin kuitenkin kävi, ja mietimmekin, että onko
positiivisen pedagogiikan käsite vielä kovin kotimainen ja tuntematon kansainvälisessä kasvatustieteessä ja sen tutkimuksissa ja julkaisuissa? Tiedotimme myös
vahvasti eri maiden erilaiset kasvatus- ja koulutusjärjestelmät verrattuna suomalaiseen kasvatus- ja koulutusjärjestelmään, joten riittävää kriittisyyttä ja tietoa sovellettavuudesta tarvitaan lähteiden hakemisessa ja käyttämisessä.
Vinkkikansion ideat olemme poimineet suurimmaksi osaksi valmiista ja ajankohtaisista materiaaleista. Joitakin löytämiämme vinkkejä olemme työstäneet meidän mielestämme toimivimmiksi vinkeiksi. Vinkkikansion vinkit olemme valinneet sillä perusteella, että vinkit ovat helposti toteuttavissa eri ikäisille lapsille eivätkä ne vaadi suuria etukäteishankintoja tai -valmisteluja. Halusimme, että keräämämme vinkit tuottaisivat paljon iloa ja innostusta ja muita myönteisiä tunteita ja kokemuksia. Vinkkien
lähteet on kirjattu työhön tiedoksi jokaisen vinkin loppuun. Vinkkikansiosta löytyy
myös lisävinkkejä valmiista materiaaleista, mihin voi halutessaan itse tutustua.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Kehittämistehtävämme tekeminen ja lähdekirjallisuuteen perehtyminen on antanut
meille paljon uutta tietoa, vinkkejä ja harjoituksia positiivisesta pedagogiikasta.
Olemme oivaltaneet, kuinka positiivisen pedagogiikan ja kasvatuksen kautta
voimme kasvattaa hyvinvoivia lapsia ja voida myös itse työntekijöinä hyvin. Hyvinvointitaitoja on mahdollista opettaa ja oppia jokaisen ja niiden tulee kuulua vahvasti
osaksi myös varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja -ympäristöä. Tämän päivän
lapset ovat huomisen nuoria, aikuisia sekä tulevia vanhempia, joten varhaiskasvatuksen antamien taitojen ja tietojen vaikuttavuus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen ja
jopa seuraaviin sukupolviin.
Hyvän huomaaminen ja vahvuuksien tunnistaminen ja sanoittaminen sekä käyttöönottaminen ovat yksi vahva keskeinen alue positiivisessa pedagogiikassa. Hyvän ja vahvuuksien huomaamisessa riittää paljon kehittävää vielä meillä jokaisella
– aikuisella ja lapsella. Kuitenkin jo havahtuminen ja tietoisuus ovat hyviä avaimia
harjoittaa näitä entistä enemmän ja aktiivisemmin omassa elämässämme ja myös
varhaiskasvatuksessa yhdessä lasten kanssa.
Mietimme paljon sitä, voisiko varhaiskasvatuksen tehtävänä olla tunnistaa ja tukea
myös lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita nykyistä vahvemmin. Millä tavoilla
vahvuudet ja vahvuussanasto tulevat omaksutuiksi ja käyttöön jo varhaiskasvatuksessa? Vahvuuksien tunnistamien ja käyttö vaativat kasvattajaltakin vankkaa tutustumista. Lisäksi vahvuuksista täytyy kasvattajan innostua ensin itse ja huomata niitä
aktiivisesti itsessään ja lapsissa. Kasvattajan tulee käyttää lapsille heidän ymmärrettävissä olevia vahvuussanoja ja avata niiden merkitys lapsille.
Valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman (2018) perusteissa ei käytettä käsitettä positiivinen pedagogiikka ja luonteenvahvuudet, mutta kyseinen asiakirja painottaa paljon samankaltaisia asioita kuin positiivinen pedagogiikka pitää sisällään.
Positiivisen pedagogiikan avulla voidaan tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä toteuttaa Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman
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edellyttämää korkealaatuista pedagogista toimintaa ja nostaa toimintakulttuurin ytimeen oppivana yhteisönä toimimisen. Jatkossa, kun Valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa kehitetään, voisi olla hyvä nostaa positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointitaitojen opettaminen vahvasti mukaan jo tähän valtakunnalliseen asiakirjaan käsitteiden ja sisältöjen kautta.
Varhaiskasvattajankin keskeisin työväline on oman persoonansa käyttäminen, sillä
vain aito ja välittävä sekä läsnä oleva ammattikasvattaja voi luoda lapseen lämpimän vuorovaikutus- ja ihmissuhteen. Kasvattajan tulee haluta kasvatettavalleen hyvää ja luoda lapselle mahdollisuuksia kukoistaa ja löytää oma paikkansa elämässä,
yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Pedagogisesti taitavan kasvattajan tulee havainnoida ja tukea lasta niin, että lapsi huomaa hyvän itsessään ja ympärillään. Tällöin lapsen minäkuva ja käsitys itsestään oppijana kehittyy myönteiseen suuntaan
jo pienestä pitäen. Kasvattajan asenteesta lähtevän toiminnan tulee luoda jokaiselle
lapselle kannustava ja turvallinen oppimisympäristö jo varhaisista vuosista lähtien.
Opimme kehittämistehtävää tehdessämme, että vaikka positiivisessa pedagogiikassa on monia osa-alueita ja harjoiteltavia hyvinvointitaitoja, ei se kuitenkaan ole
mahdottoman vaikeita ja isoja asioita, joihin ei kuka tahansa hyvinvoiva ja tasapainoinen kasvattaja pystyisi arjessaan ja työssään. Tulimme entistä tietoisemmaksi
kasvattajan sanattomienkin viestien merkityksestä sanojen ja toiminnan rinnalla.
Positiivisen pedagogiikan ei tule olla erillinen osa varhaiskasvatusta, vaan kaiken
varhaiskasvatuksen tulisi olla vahvasti positiivista pedagogiikkaa! Parhaita positiivisen pedagogiikan “opettajia” ovat lapset itse! Heittäytymällä tiiviiseen ja läsnä olevaan vuorovaikutussuhteeseen lasten kanssa pääsemme jo hyvään alkuun positiivisen pedagogiikan toteuttamisessa. Tärkeintä on positiivinen suunta ja kehitys.
Löytämällä jokaisen omat vahvuudet, niin lapsi kuin aikuinenkin, voi löytää itsestään
parhaan version, kukoistaa ja säteillä hyvää oloa myös ympärilleen.
Positiivinen pedagogiikka vaatii kasvattajalta joustavuutta, avoimuutta ja leikkisyyttä
sekä jokaisen lapsen ainutlaatuisuuden tunnustamista ja löytämistä. Kasvattajan tulee kiinnittää erityistä huomiota lasten mahdollisuuksiin leikkiä, olla mukana ja tukea
lasten leikkiprosesseissa sekä turvata leikin kehittyminen. Havahduimme kehittämistehtävää tehdessämme siihen, että varhaiskasvattajan tulee olla avoin jatkuvalle
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kehittävälle työotteelle ja “uida” lapsiryhmän mukana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvattaja voi pohtia ja kehittää aktiivisesti ja avoimesti yhdessä lapsiryhmänsä
ja työtiiminsä kanssa niitä asioita, jotka vaikuttavat siihen miten lapsilähtöistä ja
joustavaa arki on. Varhaiskasvattajankin on hyvä pyrkiä myös jatkuvasti kehittämään itseään ja asiantuntijuuttaan kasvatusalalla ja nostamaan esiin lapsen etua
sekä kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukemista. Ammattietiikan merkitystä ja kasvattajan omaa hyvinvointia ei myöskään saa unohtaa tärkeässä ihmissuhdetyön arjessa.
Haaveenamme on, että positiivisen pedagogiikan hyvinvointia tuottavat taidot ulottuvat myös jokaiseen varhaiskasvatuksen työntekijään. Olisi hienoa, lasten etua ja
ammattilaisten jaksamista tukevaa toimintaa, jos myös työntekijöiden persoonalliset
ja ammatilliset vahvuudet sekä eri työnkuvat tunnistettaisiin ja hyödynnettäisiin vahvasti arjessa. Työntekijöiden tulee olla tasa-arvoisia, mutta hyödyntää vahvuuksiaan
sekä myös olla valmiita haastamaan ja kehittämään itseään ja omaa ammatillisuuttaan. Jokainen on tärkeä ja kaikkien osaamista ja asiantuntijuutta tarvitaan vaativassa, mutta antoisassa varhaiskasvatustyössä!
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LIITTEET
LIITE 1 Vinkkikansio

Vinkkikansio
Sanna Loukasmäki &Jaana Silvonen
Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat
SeAMK 2020

2
Varhaiskasvattajalle!
Kädessäsi on vinkkikansio positiivisen pedagogiikan toteuttamiseen varhaiskasvatusikäisille lapsille. Tämä vinkkikansio on osa varhaiskasvatuksen täydentävien
opintojen kehittämistehtävää Seinäjoen Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla. Kiva, että olet positiivisen pedagogiikan parissa. Sinulla ja työlläsi lasten
parissa on ISO merkitys lapsen ja hänen perheensä kasvun ja kehityksen tukemisessa juuri nyt. Olet tärkeän työn äärellä ja paljon vartijana: kasvatustyösi kantaa
ituja kokonaisen uuden sukupolven tulevaisuuteen. Positiivisen pedagogiikan
kautta on mahdollista saavuttaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja huomaamaan
hyvää ympärillään.
Positiivisen pedagogiikan vinkit hyödyttävät lasten lisäksi sinua itseäsi. Hyvinvoivan
aikuisen on mahdollista kasvattaa hyvinvoivia lapsia ja siirtää omalla hyväntuulisella olemuksella elämän intoa ja oppimisen uteliaisuutta lasten ja perheiden elämään. Hyvinvoinnin taitoja on mahdollista oppia itse ja opettaa toisille. Hyvinvointi
koostuu melko pienistä ja helposti toteutettavista asioista: myönteisistä tunteista,
välittävistä ja merkityksellisistä ihmissuhteista, leikillisestä ja kokeilevasta asenteesta elämään ja toisiin ihmisiin. Huomioi myös perustarpeiden tasapainon mahdollistaminen niin lasten elämässä kuin omassasi.
Varhaiskasvattajana saat nauraa ja heittäytyä työhösi, tämä lähentää aikuisia ja
lapsia. Ilon kautta positiivisuus ryhmässä kasvaa, joka vaikuttaa hyvällä tavalla
kasvatustyöhön lapsiryhmässä. Panosta myös viihtyisään työympäristöön, se tuo
kaikille iloa ja hyvää oloa ja turvallisuutta. Mahdollista myös erilaisia kutsuvia leikkiympäristöjä lapsille: luo edellytykset, havainnoi ja osallistu itse lasten leikkeihin.
Vaali kiitollisuutta, huomaa hyvä itsessäsi ja muissa sekä löydä vahvuudet ja käytä
niitä.
Antoisia hetkiä positiivisen pedagogiikan parissa toivottavat

On helpompi rakentaa vahvoja lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia.
-Frederick Douglass
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VAALI KIITOLLISUUTTA

 Kiitollisuus on ilon löytämistä arkisista asioista. Kiitollisuus on sellaisten asioiden arvostamista, jotka ovat hyvin elämässä. Kiitollisuutta voi opetella, ja jo
pieniä lapsia voi ohjata huomaamaan hyviä asioita ja osoittamaan kiitollisuutta toisille. Lapsille kiitollisuuden ymmärtäminen on vielä puutteellista,
mutta sitä kannattaa vaalia varhaiskasvatuksessa.

KIITOS-SANA

 Kiitos-sanan käyttäminen esim. myönteisen käytöksen vahvistamisessa: ”Oli
kiva kuulla, miten hienosti kiititte ruoasta tänään!”

KIITOLLISUUSPIIRI

 Istutaan lasten kanssa lähekkäin tai sylikkäin ja pohditaan yhdessä asioita,
jotka tekevät onnellisiksi ja joista voi olla kiitollisia.
 Jokaisella osallistujalla voi olla kädessään esimerkiksi pieni kivi tai pieni helmi,
jonka tehtävänä on osoittaa omaa vuoroa kertoa kiitollisuusasioita. Kun
oma vuoro kertoa on ohitse, kiven tai helmen saa tuoda rasiaan/lasipurkkiin.
 Hyvä hetki kiitollisuuden aiheille voi olla myös ennen päivälepoa. Silloin voi
hyvillä mielin viettää päivälepoa tai nukahtaa unille.

KIITOSPUU

 Askarrellaan yhdessä seinälle kiitospuu. Tämän puun lehdet muodostuvat
lasten kiitosaiheista. Kiitollisuusaiheet voivat olla hyvin pieniä ja arkisia asioita, joita aikuinen voi mallintaa ja sanoittaa lapselle aktiivisesti lapsen arjessa. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi: “Sain laittaa kivan värisen vaatteen päiväkotiin.” “Aamupuuro oli lempipuuroa.” “Ihana unilelu.” “Kaverit
päiväkodissa.” “Ulkoilu isin kanssa.” “Isovanhemman vierailu lapsen luona.”
“Oma koti tai oma huone tai leikkinurkka.” “Mukava sää ulkoilla.” “Uudet
kumpparit.”
 Aihetta on mahdollisuus muuttaa lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan
esimerkiksi kiitollisuuden tähtitaivas, formularata tai dinosaurusmaailma. Tai
lintu, jolle kerätään kiitollisuuden sulkia.

Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 78-80.
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HYVÄN MIELEN AARREARKKU
 Aarrearkku on henkilökohtainen pieni laatikko.
 Sinne laitetaan lapselle tärkeitä asioita.
 Aarrearkku voi olla kenkälaatikko tai mikä vain pieni boksi, joka koristellaan
lapselle mieluisaksi yhdessä aikuisen kanssa.
 Arkkuun valikoidaan tavaroita, jotka tuovat iloa ja turvaa päiväkotipäivään
esim. valokuvat tärkeistä ihmisistä, lempilelu, pieni unikaveri päivälevolle,
matkamuisto, syntymäpäiväkortti, tärkeät pikkuesineet, piirustukset jne. Jokainen lapsi valitsee omanlaiset aarteensa vanhempiensa kanssa ja niitä
voi vaihtaa tarpeen mukaan.
 Aarrearkun tulee olla lapsen saatavilla.
 Arkun sisältöä tutkitaan, kun lapsi on huonolla tuulella ja tarvitsee kohennusta mielialaansa.
Jo pieni yhteinen hetki omien aarteiden ja aikuisen kanssa auttaa lasta ja lapsi on
hyvillä mielin valmis muihin puuhiin.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 83.
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KIUKKUPUSSI (etenkin itsesäätelyaitoja harjoitteleville)
 Kiukkupussiin ”tallennetaan” lasten harmit ja paha mieli.
 Sitä säilytetään kiinni sidottuna ja aikuisen tallessa.
 Kiukkupussi otetaan esille silloin, kun lapsi tarvitsee apua negatiivisten tunteidensa kanssa.
 Lapsi puhisee kiukkuaan sisään pussin suusta niin kauan, että olo helpottuu.
 Pussi solmitaan kiinni niin ettei sisältö karkaa.
Vaihtoehtoisesti kiukku voidaan purkaa paperitolloiksi (rypistellään paperia), jotka
laitetaan pussin sisään.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 86.
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TÄHTILAPSI
 Tämä harjoite soveltuu koko ryhmän yhteisiin hetkiin.
 Valitaan kokonaisen viikon tai muutaman päivän tähtilapsi (tähtilapsia).
 Vuorollaan jokainen lapsi saa olla huomion keskipisteenä.
 Tähtilapsia voidaan huomioida eri tavoilla:
 Kehusyli: lapsi saa istua aikuisen sylissä ja ryhmän lapset ja aikuiset sanovat hänestä hyviä asioita.
 Haastattelu: tähtilapsi saa kertoa perheestään ja mieltymyksistään.
 Valokuvat: tähtilapsi voi tuoda valokuvia perheestään, lemmikeistään ja elämästään. Tutkitaan kuvia yhdessä. Kuvat voidaan laittaa
itse tehtyyn tähtilapsi-seinään.
 Tähtilapsi saa tuoda päiväkotiin leluja, pelejä tai kirjoja, joista hän pitää.
 Tähtilapselle voidaan tehdä erityinen tähtituoli.
 Tähtilapsi saa valita ruokailussa tähtipöytäänsä haluamansa kaverit.
 Tähtilapsi voi toimia apulaisena ruokailussa.
 Tähtilapsi saa toivoa leikkiä, laulua tai muuta mieleistään toimintaa.
 Tähtilasta voidaan hemmotella tähtilapsisatuhieronnalla.
 Muistoksi viikosta saa tähtijulisteen, jossa on neljä tähteä. Tähtiin kirjataan:
 Tähti 1: toisten lasten nimeämiä tähtilapsen vahvuuksia ja myönteisiä
ominaisuuksia
 Tähti 2: lapsen itsensä kertomia myönteisiä asioita
 Tähti 3: vanhempien vahvuushavaintoja
 Tähti 4: ryhmän aikuisten vahvuushavaintoja
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 86-87.

7

PÄIVÄN PARAS HETKI? -PIIRI
 Mieti tiimin kanssa mikä on paras hetki päivästä ryhmälle kokoontua. Voiko
ajankohta olla jokin muu kuin aamulla? Mieti myös, mikä kyseiselle lapsiryhmälle on oleellisinta ottaa piirissä esiin: esimerkiksi riittäisikö vuodenaika, vallitseva sää ja viikonpäivä kalenteriasioista vai tarvitseeko näitäkään kaikille
ryhmille?
 Tarvitseeko kaikkien istua paikallaan koko aikaa, vai voisiko olla esim. jumppaliike tai laulua, vitsailua, sanaleikkejä, arvoituksia, loruja, pieniä leikkejä,
satukirjojat yms.
 Voisiko lapsi valita itselle mieluisan asennon, pitääkö välttämättä istua penkillä?
 Tavoitteena tässä “piirissä” tulisi olla se, että jokainen lapsi tulee nähdyksi ja
kuulluksi omana itsenään ja saa olla osallinen ryhmän jäsen. Hetken positiivisuuteen ja lämpöiseen ilmapiiriin tulee panostaa. Yhteisen hetken tavoite
on se, että lapsi voi jatkaa hyväntuulisena päivää!
 Aiheena voivat olla esimerkiksi yhteiset keskustelut lapsia kiinnostavasta aiheesta: “Millainen aamu oli? Miten päivä alkanut? Mistä iloitset tässä hetkessä? Mitä mukavaa päiväkotipäivässä tänään on?” Konkretisoiminen kuvilla tai oikeilla esineillä kannattaa ottaa avuksi!
Hengitysharjoitusten äärelle rauhoittuminen, pötköttely ja miellyttävä musiikki voisivat myös sopia tähän hetkeen. Myös positiivisuuspurkin käyttö tässä hetkessä on
luontevaa.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 88-90.
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JÄÄTELÖKIOSKI
 Tätä vinkkiä voi käyttää hyvin syntymäpäivien viettoon.
 ”Rakennetaan” jäätelökioski (pöytä, pahvilaatikko, hylly, ja koristellaan se
sopivaksi.
 Jokaisen lapsen syntymäpäivää vietetään tämän jäätelökioskin avulla:
päivänsankari saa valita itselleen mieluisan ”jäätelön” eli askarrella jäätelön valmiista kartonkitötteröistä ja palloista. Eri värisiä pallloja valitaan niin
monta kuin lapsi täyttää.
 Jos syntymäpäivinä on tapa tarjoilla jotain oikeaa syötävää, voidaan ne
samalla tarjoilla kioskista.

ILOSEINÄ
 Rakennetaan iloseinä, johon voi lukuvuoden aikana kerätä kivoja tapahtumia, hetkiä, kuvia ja piirroksia.
 Lapset voivat itse nimetä seinän ja seurata sen täyttymistä.
 Seinää voi ihastella, kun haluaa kokea ja muistella hyviä hetkiä ja kokea
samalla myönteisiä tunteita

Trogen, T. 2020 Positiivinen kasvatus. PS-kustannus:Jyväskylä.104.
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SUUNNITELMALLISEN LEIKIN MAHDOLLISTAMINEN
 Apuna esimerkiksi leikkitaulut (lapsi laittaa lelukuvan alle oman nimensä TAI
valinta kiinteiden leikkitilojen ja lelujen ja sovitun leikkikaverin mukaan. Lasta
on hyvä totuttaa siihen, että leikissä ollaan tietty aika ennen kuin leikin, paikan tai lelut saa vaihtaa. Tässä on hyvä huomioida lasten ikä- ja kehitystaso
ja yksilöllisyys.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 102103.

LEIKKIPROJEKTIT
 Lasten ja ryhmän havainnointi on avainasemassa, että voidaan toteuttaa
leikkiprojekteja. Esimerkiksi jos lapset kiinnostuvat dinosauruksista, voidaan
teemaa hyödyntää niin leikeissä kuin muussa toiminnassa. Teemaa voidaan hyödyntää ja jatkaa pitkän ajan kuluessa, esimerkiksi kuukauden ja
viikon ajan.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 102103.

SIIVOUS-SIRULIINA
 Kun leikit täytyy kerätä, tulee paikalle siivous-Siruliina (aikuinen) rekvisiitalla
varustettuna, esimerkiksi hassut lasit, hassu hattu, pieni luuta tai vastaavaa....mielikuvitus sallittu.
 Hän kannustaa lapset leikinomaisesti siivoamaan. Hän kääntyy itse selkä
lapsiin päin ja voi sanoa esimerkiksi, että kerätkää kaikki legot laatikkoon.
Pienen hetken päästä hän kääntyy takaisin ja katsoo ovatko lapset saaneet kerättyä legot.
Muunneltu versio: lapsia voi kehottaa keräämään legot värien mukaan tai lelujen
muiden ominaisuuksien mukaan esimerkiksi koon, tiettyjen eläinten tai miltä ne
tuntuvat (pehmeät ja kovat) mukaa. Jaana ja Sanna
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AISTITREENI
 Aistitreenin avulla vahvistetaan lapsen läsnäoloa juuri tässä hetkessä, oman
mielen tyynnyttämistä ja lapsen kehon omien kokemusten uteliasta ja hyväksyvää havainnointia: oman olon kuuntelemista.
 Aistitreenejä voidaan toteuttaa monella erilaisella tavalla ja samalla lapsi
saa mahdollisuuksia sitoutua toimintaan. On hyvä harjoittaa monipuolisesti
eri aisteja.
 Toiminnan tulee olla mielekästä ja lasta itseään kiinnostavaa.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 103.

MYSTEERIPUSSI
 Pieneen kangaspussiin piilotetaan erimallisia ja -tuntuisia esineitä, joita lapsi
voi tunnustella ja arvata mikä esine on. Tunnustellessaan saa kuvailla miltä
se tuntuu. Lopuksi saa arvata mikä esine on kyseessä.
 Ryhmän kuulostelu mikä ryhmää kiinnostaa ja mikä innostaa. Esimerkiksi jos
leivotaan, pussissa voi olla leipomisessa tarvittavia esineitä esim. mitta, lusikka, kulho, nuolija, pullasuti, taikinapyörä jne.
 Puutyö- ja nikkarointileikkiä toteutettaessa mysteeripussista voisi löytyä esim.
Vasara, nauloja, puupalikoita, ruuvi, hiomapaperia, mitta jne.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 103.
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TUOKSULEIKKI
 Lapset istuvat lattialla ja aikuinen antaa jokaisen käteen eri tuoksun. Tuoksu
voi olla myös purkissa (päällystetty pilttipurkki). Tuoksuja voivat olla mintun
lehti, appelsiinin kuori, kardemumma, kahvijauho, kookosrasva, lakritsi, tinjami, valkosipuli, siirappi, löylytuoksutipat, vanilja jne..
 Keskitytään ja rauhoitutaan tuoksun nuuhkimiseen. Lapset voivat kertoa toisille, mikä tuoksu hänellä on tai mitä oma tuoksu tuo mieleen.
 Tuoksuleikkiä voidaan toistaa säännöllisesti useamman kerran toimintakaudessa, tavoitteena on saada eri tuoksuja tutuksi lapsille ja tehdä tuoksujen
nuuhkimisesta hyvä, rauhallinen ja keskittymistä edistävä hetki.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 103104 ja omaa

KUUNTELULEIKKI
 Istutaan tai maataan hiljaa lattialla silmät suljettuina tai peitettyinä. Keskitytään kuuntelemaan ympärillä kuuluvia ääniä.
 Aina ääniä ei kuulu riittävästi, jolloin aikuinen voi itse tuottaa äänet esim.
koputus, jokin soitin, pilli, paperin rapina, kuplamuovin paukuttelu, haarukan ja veitsen kilinä, veden lirutus, pääsiäismunan sisältä tulleen muovimunan sisään voi laittaa erilaisia juttuja esim. makaronia, riisiä, pieniä esineitä.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 104.
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LINNUNLAULUT
 Kuunnellaan nauhalta tai esimerkiksi Youtube-kanavilta eri lintujen lauluääniä (Googleen Suomen luonnon Youtube-kanava->lintukaraoke) tai eri
eläinten ääniä. Lapset saavat arvata, mikä eläin on kyseessä.
 Voidaan myös yrittää matkia erilaisten lintujen ja eri eläinten ääniä, kun niitä
on ensin kuunneltu rauhassa ja “opeteltu”.
Jaana ja Sanna
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HYPPYHEIKIT
 Hypitään lasten kanssa minuutin ajan ylös ja alas. Sen jälkeen istutaan lattialle, ollaan hiiren hiljaa ja tunnustellaan, miten oma sydän sykkii. Keskitytään havainnoimaan hengitystä, joka hidastuu pikkuhiljaa. Kehon rauhoituttua avataan silmät ja keskustellaan miltä tuntui.

Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 104

HENGITYS ANKKURINA
 Havainnoidaan hengitystä. Tarkoituksena on saada lapsi huomaamaan,
mikä merkitys on hengityksellä elämässämme. Hengitys on meille kuin ankkuri veneelle: hengitykseen voimme luottaa eri tunteita kokiessamme.
(Tämä on hyvä havainnollistaa lapselle, eli mikä ankkurin merkitys on veneelle ja mikä merkitys meidän tietoisella hengityksellä on.)
 Laitetaan käsi suun eteen, jolloin voi huomata, että sisäänhengitys tuntuu
viileältä ja uloshengitys lämpöiseltä.
 Kun käsi laitetaan rinnan ja vatsan päälle voidaan havaita, miten hengitys
liikuttaa kehonosia ylös ja alas.
 Kivana lisänä voidaan ottaa pehmolelu hengityskaveriksi vatsan päälle ja
seurata kuinka se liikkuu siinä.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 105106.

HILJAISUUSLEIKKI
 Istutaan piirissä hiljaa. Voidaan käyttää jotakin apuvälinettä piirin keskellä
esim. ledkynttilä, spinneri/hyrrä, tiimalasi, saippuakuplat, kulkunen. Voidaan
myös heittää pumpulipalloja ilmaan.
 Hiljaisuuden äärellä lasten keskittymiskyky kasvaa nopeasti. Tätä leikkiä voidaan hyödyntää esimerkiksi ruokaillessa tai kuvataidetuokion aikana.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 109.
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SATUHIERONTA
Kirjallisuus:
 Satuhieronta: läsnä olevan kosketuksen ja sadun taikaa –kirja
 Nuutti Pikkukuutti
 Metsän joulu Lumoava satuhieronta-tarina
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus,
137.

VÄLINEHIERONTA
 Tavoitteena on auttaa lasta keskittymään ja saamaan erilaisia tuntemuksia
kosketuksen kautta. Välineinä voi käyttää esimerkiksi erilaisia palloja, maalipensseleitä, huiveja, höyheniä
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 137.

RENTOUTUMISHETKET/SATU -JA VÄLINEHIERONTA
 Rentoutumishetkiä voi toteuttaa usealla tavalla. Lapset voivat olla pareittain tai hetki voi olla aikuisjohtoinen. Aluksi lasten kanssa on hyvä sopia selkeät säännöt, miten rentoutushetkellä toimitaan ja ollaan. Keskeistä on
taata hilaisuus ja jokaiselle osallistujalle mahdollisuus rauhoittua.
 Lapset makoilevat lattialla, saatavilla voi olla myös patjoja, vilttejä ja tyynyjä. Rentoutumiseen voidaan käyttää musiikkia, kertomuksia, satuhieronnan tarinoita, palloja, hernepusseja, maaliteloja ja -pensseleitä, höyheniä
ja lakanaa, huiveja tai leikkivarjoa. Lapset pitävät myös sormella piirtelystä
ja silittelystä.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 137138.
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ERILAISET TUNTEMUKSET KÄSILLÄ
 Materiaaleja voi laittaa erilaisiin muoviastioihin tai isompiin vateihin (jäätelörasiat)
 Kokeillaan lasten kanssa erilaisia aineita ja materiaaleja esimerkiksi hiekkaa,
soraa, multaa, sammalta, savea, taikataikinaa, muovailuvahaa, kuivia herneitä, jauhoja, makaroneja
 Lopuksi voidaan keskustella lasten kanssa miltä “aineet” tuntuivat käsissä ja
kuvaillaan tuntemuksia. Samalla aikuisella on mahdollisuus rikastuttaa lapsen kieltä ja sanavarastoa. Esimerkiksi muovailuvaha on kimmoisaa, sora
tuntuu karkealta...
Jaana ja Sanna
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YSTÄVÄLLISYYDEN PUU
 Askarrellaan esimerkiksi kartongista puun runko seinälle. Puuhun kiinnitetään erivärisiä lehtiä aina, kun joku on toiminut ystävällisesti huomioiden toisen. Sovitaan tavoite, joka kannustaa lehtien keräämiselle->kun tavoite on
saavutettu lapset saavat siitä valitsemansa palkinnoksi valitsemansa kivan
asian esimerkiksi elokuvan katsominen, yhdessä leipominen, eväsretki jne.
 Tämän työskentelyn aluksi voidaan yhdessä miettiä ja nimetä ystävällisiä ja
auttavaisia tekoja ja asioita, joita lapsenkin on mahdollista toteuttaa toisille
lapsille ja aikuisille. Tässä voidaan käyttää apuna kuvia ja mahdollisesti
muuta sopivia konkreettisia asioita, tarinoita yms. Esimerkiksi toiselle hymyileminen, toisen kehuminen ja kannustaminen, toisen auttaminen ja kiittäminen eri tilanteissa.
Lisävinkki: Ryhmästä riippuen, jos onnistuu, voidaan soveltaa myös käräytä kaveri
-harjoitetta eli lapsi tulee kertomaan aikuiselle, jos joku kavereista on tehnyt jonkin
hyvän asian. Tarkoituksena on vähentää ryhmässä negatiivista “kantelua”.
Puun sijaan voidaan kerätä tähtiä tai helmiä (tai ihan mitä vaan)
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 135136.
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SALAINEN YSTÄVÄ
 Arvotaan jokaiselle ryhmän lapselle viikon ajaksi salainen ystävä, jolle lapsi
tekee kivoja ja ystävällisiä tekoja, lähettää terveisiä jne. Viikon lopulla paljastetaan, kuka on kenenkin ystävänä ollut.
 Tämä harjoite on toimivampi enemmänkin vanhemmille lapsille.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 136137.

JUTTUPURKKI
 Lapsiryhmän yhteisissä hetkissä voidaan toteuttaa lyhyitä juttuhetkiä. Tavoitteena näissä hetkissä on rohkaista lasta kertomaan omia asioitaan ja
mielipiteitään. Samalla lapsi saa mahdollisuuksia harjoitella ja oppia keskustelun “sääntöjä” esimerkiksi odottamaan omaa vuoroaan ja olemaan puhumatta päälle sekä kuuntelemaan toisia.
 Laitetaan aiheita lapulle purkin sisään, josta kaikki keskustelevat yhdessä.
Aiheina voivat olla unilelu, tärkeä asia tai henkilö kotona, lempileikki, ulkoilu;
mitä tykkää tehdä, vuodenajat, juhlapyhät ja perinteet, polkupyörä, mitä
on tehnyt lomalla, millainen on hyvä ystävä, lempiruoka ja maut, mieleinen
peli, lempiväri, mielivaatteet
Jaana ja Sanna
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ILOAGENTTI-RYHMÄ
 Toimitaan iloagentteina pienryhmissä. Aikuisen ennakointi ja etukäteinen
suunnittelu tässä harjoitteessa keskeistä, jotta kaikki pienryhmät toimivat.
 Tavoitteena on tuottaa ympäristöön ja yhteisöön iloa ja hyvää mieltä pienillä teoilla ja palveluksilla. Esimerkkejä kivoista toteutettavista jutuista:
 Voidaan järjestää vaikka ystävällisyyden viikko työskentelyn aluksi ja
opettamiseksi.
 Laulaminen keittiöväelle.
 Isommat voivat esittää pienemmille ohjelmaa, vaikka laululeikki.
 Itsetehtyjen positiivisten pikkukorttien “piilottamien” mihin tahansa
päiväkotiin.
 Pullan tai keksien leipominen omalle ryhmälle (jos ei koko päiväkodille jaksa) � keksit voi myös koristella ja keksejä voi leipoa myös kotiin viemisiksi.
 Piirustusten piirtäminen tai väritys sovitusta aiheesta ja niiden kiinnittäminen seinille.
 Päiväkodin kenkätelineiden järjestäminen.
 Kaveritaitojen opettaminen ja yksinäisten lasten leikkiin kutsuminen.
 Kaveritaitojen opettamista kirjallisuuden ja korttien avulla.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 136137.
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ILOISIA VIESTEJÄ KOTIIN
 Vanhemmille tulisi antaa myönteistä palautetta lapsesta, aina kun mahdollista. Vanhempia kohdatessa voi kertoa sanallisesti, mutta myös erilaiset
viestintäkanavat -ja tavat ovat hyviä.
 Hyvän ja positiivisen viestin lapsen päivästä voi jättää vanhemmalle esimerkiksi vaatenaulakkoon tai –lokeroon. Näin hyvät kuulumiset menevät tiedoksi kotiin saakka, vaikka lapsen omat aikuiset eivät olisi paikalla hakutilanteessa. Tämän ei tarvitse olla jokapäiväistä, mutta voisi pyrkiä esim. viikoittain laittamaan hyviä kuulumisia lapsesta. On tärkeää, että jokainen
lapsi ja saa positiivista palautetta.
 Positiivisen viestin voi pukea myös kunniakirjojen, sankaritodistusten, mitaleiden ja rintamerkkien muotoon, jotka liittyvät heidän harjoittelemiinsa taitoihin ja ominaisuuksiin.
 Kuulumisia voidaan laittaa myös WhatsApp-viestillä, valokuvia ja videopätkiä hyvistä hetkistä, kohtaamisista ja tunteista. Myös päiväkodin omia sähköisiä viestintäkanavia voidaan käyttää (nettisivut, blogi, vlogi?). Myös koko
päiväkodin yhteisistä tapahtumista sekä lasten ja vanhempien yhteisistä
hetkistä on hyvä tallentaa ja laittaa esille. Tällöin täytyy huomioida perheiden yksityisyys, tietoturva-asiat ja luvat tarkasti.
 Positiivisiin kokemuksiin, viesteihin ja tallennuksiin ynnä muihin yhteisiin hyviin
hetkiin voidaan palata yhä uudelleen ja uudelleen (mikäli resurssit riittävät).
Nämä palaamisen hetket lisäävät myönteistä ilmapiiriä ja myönteisiä tunteita ja rakentavat myös yhteisöllisyyttä.
 Kasvunkansio on erittäin hyvä hyvän havaitsemisen väline, johon kerätään
aikuisen ja kavereiden positiivisia havaintoja ja oppimisen taitoja. Hyvä on
antaa lapsen myös itse tuoda esiin niitä asioita, mitä lapsi itse haluaa kansioon laittaa. Tavoitteena on, että lapselle ja hänen vanhemmilleen tulee
kansiosta hyvä mieli.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 140141.
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LASTEN OMA RUOKAPÄIVÄ
 Lapset valitsevat (äänestys) mitä ruokaa syödään, kenen vieressä istuu,
mahdollisuus auttaa välipalassa tai jälkiruon valmistamisessa ja pöydän kattamisessa, jälkien siivoamisessa, ruoan annostelu itse.
Jaana ja Sanna

PIKKUKIVET PURKKIIN
 Tavoitteena on selvittää lasten kiinnostusta eri asioihin ja tukea lasten mahdollisuutta osallistua ja toimia ja vaikuttaa. Jokainen lapsi saa vuorotellen
laittaa purkkiin oman kiven ja kertoa mitä haluaisi tehdä.
 Voidaan toteuttaa ryhmäkeskusteluissa ja samalla varmistaa, että myös hiljaisempien ja ujoimipien lasten mielipiteet tulevat kuulluksi. Keskustellaan,
neuvotellaan ja kuullaan lapsia.
 Kivi laitetaan piirin keskelle purkkiin, kun käyttää oman puheenvuoronsa.
Keskusteluun ei ole pakko ottaa kantaa. Lopuksi neuvotellaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu.
 Missä haluan tehdä ja mitä haluan tehdä, mitä työvälineitä/leluja haluan
käyttää, välineiden saavutettavuus?
 Pikkukiviä voidaan käyttää myös äänestystilanteissa. Jokaisella lapsella on
yksi ääni, joka käyttää. Vaihtoehtoja voi olla esimerkiksi kolme erilaista puuhaa/toimintaa, joista valita. Jaana ja Sanna
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PÄIVÄLEPO LASTEN NÄKÖISEKSI
 Voisiko nukkujat ja nukkumattomat lapset eri tilassa?
 Päivälepotoiminnan kehittäminen: pohditaan yhdessä tiimin kanssa mitä
voitaisiin muuttaa tai tehdä toisin päivälevon aikana. Lyhyet nokoset? Satuja? Musiikin kuuntelua? Millaisessa ympäristössä, voidaanko muokata lasten toiveiden mukaisesti? Kuka lopulta päättää, miten päivälepohetki kunkin lapsen kohdalla toteutuu ja missä muodossa?
 Saa itse valita montako unilelua ottaa ja onko se iso vai pieni.
 Millaisia satuja ja tarinoita ja minkä kestoisia ja minkälaista kieltä, millainen
juoni?
 Millainen vaatetus ja millainen pimennys nukkarissa voi olla?
 Millainen rauhallinen musiikki, saako valita ja voiko välillä vaihtaa? Ylä- vai
alasänkytoive vai patjatoive lattialla kuulluksi tuleminen?
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 116117.

Rentola-toiminta: Päivälepoa muokataan enemmän rentoutumishetkeksi, jossa
opetellaan rentoutumista, myönteistä vuorovaikutusta ja myönteistä koskettamista.
Runko voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
 alkujäähdyttely, rauhallista musiikkia tai loruilua
 satu tai mielikuvarentoutus
 fyysinen rentoutus; satuhieronta tai pensselillä maalaaminen
 lasten omavaltainen rentoutus
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 167168.
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MITÄ ISOT EDELLÄ, SITÄ PIENET PERÄSSÄ
Yhteistoiminta pienten ja isompien lasten välillä lisää osallisuutta. Tätä voisi mahdollistaa lapsille. Isommat voivat toimia ikään kuin apuopettajina pienemmille.
Hyviä ideoita ja esimerkkejä voivat olla:
 tehdä pienille lapsille erilaisia liikuntaratoja
 suunnitella jumppatuokioita
 tehdä nukketeatteri- tai laululeikkiesitys toisille lapsille
 pelata pienempien kanssa
 ottaa mukaan ulkoleikkeihin
 auttaa arjen perushoitotilanteissa mahdollisuuksien ja kiinnostuksen
mukaan
 läheisyys, sylittely ja helliminen pienemmille lapsille
Ja niin edelleen…
Jaana ja Sanna
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VAHVUUDET ESIIN VARHAISKASVATUKSESSA
Luonteenvahvuuksia ovat: luovuus, uteliaisuus, arviointikyky, oppimisen ilo, näkökulmanottokyky, rohkeus/urheus, sinnikkyys, rehellisyys, innokkuus, sisukkuus, rakkaus, ystävällisyys, sosiaalinen älykkyys, myötätunto, ryhmätyötaidot, reiluus, johtajuus, anteeksiantavuus, vaatimattomuus, harkitsevaisuus, itsesäätely, kauneuden arvostus, kiitollisuus, toiveikkuus, huumorintaju ja hengellisyys.
Varhaiskasvatus ikäisille sopivimpia ovat: ystävällisyys, itsesäätely ja ryhmätyötaitojen vahvuudet.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 167172.

Positiivisen pedagogiikan yksi keskeinen tavoite on huomata lapsessa oleva hyvä
ja osoittaa se lapselle itselleen ja vanhemmille. Keskittyminen luoteenvahvuuksiin
on sydämen kasvattamista, jolla tuomme lapsen parhaat puolet esiin. Kasvattamalla lapsen luonnetta varustamme hänet taidoilla, joiden varaan koko elämisen
osaaminen rakentuu.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 156.

 Vakassakin Vahvuuksia voidaan harjoitella tavoitteellisesti suunnitelman
mukaan, sen lisäksi, että ne sisältyvät moneen arjen puuhaan luonnollisesti.
 Harjoituksia:
Valitaan 4-5 vahvuutta, joita harjoitellaan. Nämä olisi hyvä olla sellaisia vahvuuksia, joita ryhmässä jo esiintyy ja ryhdytään vahvistamaan niitä.
Kehystaulu, jossa lasten vahvuuksia/tunteita/osaamisia valokuvataan ja dokumentoidaan, kasvun kansiot, vasu -keskustelujen pohjaksi

Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 189191.

Vahvuuksista ja niiden huomaamisesta ja harjoittelemisesta lisää tietoa löytyy esimerkiksi:
Huomaa Hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa (2016) +
Huomaa hyvä toimintakortit
Huomaa Hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas (2017)
Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. (2019)
Positiivinen kasvatus. (2020)
Tunnetaitojen käsikirja. (2020)
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VAHVUUSPAPUKAIJA
 Ryhmään voi hankkia papukaija -pehmolelun tai minkä tahansa sopivan
pehmolelun. Sen kanssa harjoitellaan myönteisiä sanoja ja puhetta. Laita
papukaija vuorotellen lapsen olkapäälle yhteisessä hetkessä.
 Muut lapset saavat keksiä, mitä hyvää pehmolelu sanoo kullekin lapselle.
Esimerkiksi “Ville osaa tehdä hienoja legorakennelmia. Joonas ottaa kaikki
mukaan leikkiin.”
 Tätä voi muuntaa myös niin päin, että lapsi kenen olkapäällä pehmolelu
istuu, kertoo pehmolle ja muille esimerkiksi mitä haluaisin oppia vielä. (Tavoitepapukaija-versio)
Lisäksi viikon päätteeksi voidaan pitää tuokio, jossa lapset voivat kertoa mitä on
oppinut/saavuttanut viikon aikana. Halutessaan voidaan palata lapsen tavoitteisiin, jos ne on laadittu esimerkiksi viikolle, kuukaudelle tai pidemmälle ajalle ja kertoa papukaijalle, jos lapsi itse huomaa sen, että on päässyt tavoitteeseen.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 191.

25

VAHVUUDET ESIIN
 Lasten vahvuuksia ja onnistumisen hetkiä voi dokumentoida esimerkiksi videoiden, kuvien ja tekstien avulla. Näiden avulla iloa ja nautintoa voidaan
“venyttää” ja palata mukaviin/saavutettuihin hetkiin ja “kasvattaa niitä”.
Tämä luo voimaa ja uskoa myös tulevaan tekemiseen.
 Voidaan valokuvata esimerkiksi lasten onnistumisia yksilönä esimerkiksi onnistunut palapelin kokoaminen, legorakentelut, kädentaidot, majat, kaikki
lasten leikit ja ryhmässä toimiminen (leikit, retket, kaikki yhteinen toiminta).
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus.

TALENT-JUHLA
 Lapsi voi itse miettiä mikä on hänen erityinen taitonsa ja tuoda sen esille
talent -juhlassa. Lapsen taito voi esimerkiksi olla laulu, tanssi, soitto, vitsin kertominen, kuperkeikka, konkkaaminen, tasapainoilu, taikatemppu...
 Kaikilla ei tarvitse olla talent -taitoa, jos ei lapsi halua esittää. Riittää, että on
mukana kivassa juhlassa tai jäjestää juhlia. Talent-juhlassa voi olla rekvisiittaa, lavasteita, tarjoiluja ja juontaja.
 Juhlan voi videoida ja lasten kanssa voi myöhemmin palata onnistumisiin ja
hyvään tunnelmaan. Tähän voi yhdistää diplomit, kunniakirjat, mitalit ynnä
muuta sellaista. Halutessaan videon juhlasta voi esittää myös vanhemmille.
Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 194. ja
Jaana ja Sanna

26

VINKKEJÄ VAHVUUSVARIKSEN BONGAUSOPAS-KIRJASTA
 Kirjassa Huomaa hyvä! - Vahvuusvariksen bongausopas (Uusitalo-Malmivaara L. & Vuorinen K. 2017) on vahvuuksia käsitelty Vahvuusvariksen
avulla. Kirjassa on monia vinkkejä hyödynnettäväksi vahvuuksiin tutustumisessa ja niiden löytämisessä. Varhaiskasvatukseen sopivia vinkkejä olemme
poimineet tähän alle kirjasta.
 Vahvuusvariksen tarinat, jotka käsittelevät seuraavia vahvuuksia:
 Luovuus,
 Rohkeus,
 Itsesäätely
 Rehellisyys
 Reiluus
 Tarinat löytyvät Vahvuusvariksen bongausopas s.47-59 löytyvät tarinat vahvuuksista ja paljon niihin liittyviä toimintavinkkejä. Nämä tarinat ja toimintavinkit on suunnattu yli 3-vuotiaille lapsille ja esiopetusikäisille.
 Näitä tarinoita kannattaa havainnollistaa sopivilla keppi- ja/tai käsinukeilla
ja soveltuvilla maskottipehmoleluilla ja mulla mahdollisella rekvisiitalla. (Uusitalo-Malmivaara, L. & Vuorinen, K. 2017.
Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus, 47—59.
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VAHVUUS VARIS- MASKOTTI
 Hankitaan ryhmään vahvuus –Varis, jonka tehtävänä on etsiä vahvuuksia
ja hyviä asioita kaikista ihmisistä ja tilanteista. Varis “asuu” ryhmässä.
Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus, 81.

 Vahvuus varis – maskotti voi olla myös askarreltu paperipussista. VahvuusVaris voi olla myös keppinukke. Näihin löytyvät valmiit mallit Huomaa Hyvä
- vahvuusvariksen bongausopas -kirjan liitteistä (liite 4 ja 5).
Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus, 81.

 Varis on mukana kaikessa ryhmän toiminnassa kuten retkillä ja muussa toiminnassa tarkkailemassa ja havainnoimassa vahvuuksia ja mukavia asioita
ja hetkiä.
Jaana ja Sanna

 Vuorollaan varis vierailee jokaisen lapsen kotona ja pitää siellä päiväkirjavihkoa, johon lapsi ja vanhempi yhdessä kirjaavat ja dokumentoivat, mitä
kivoja asioita varis löytää, huomaa, ja millaisia mukavia asioita varis bongailee aktiivisesti. Hyviä asioita varis voi löytää eri tilanteista ja ihmisistä ja
erilaisista ympäristöistä.
Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus, 81.
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VAHVUUSBONGARIN SILMÄLASIT TAI SUURENNUSLASI
 Askarrellaan jokaiselle lapselle omat vahvuusbongarin silmälasit. Halutessaan voi hyödyntää myös kirppikseltä löytyviä silmälaseja tai suurennuslaseja.
 Askartelun jälkeen tutkitaan näiden lasien avulla, mitä hyvää, kaunista ja
ainutlaatuista voi nähdä ympärillä.
 Kerrotaan ja jaetaan ajatuksia yhdessä lasten kanssa. Miltä tuntui huomata
hyviä asioita?
Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus, 83.

 Halutessaan voidaan kirjata ylös esimerkiksi suurelle kartongille sanoina ja
kuvina, mitä löytöjä ryhmässä tehtiin ja laittaa nämä tuotokset kaikkien näkyville ja palata niihin myöhemminkin.
Jaana ja Sanna
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VAHVUUS “LIIKENNEMERKIT”
 Lapset miettivät aluksi erilaisia tilanteita, joita päiväkodissa on kiva tehdä
(vahvistavat yhteistä hyvää oloa).
 Sen jälkeen piirretään ja maalataan “liikennemerkkejä”, jotka kiinnittävät
huomion. Liikennemerkit kiinnitetään eri puolille taloa ja pihaa. Näissä kohdissa on erityisen sallittua tehdä liikennemerkin osoittamia kivoja asioita, kuten:
 Sano kaverille, jotain mukavaa tai kaunista.
 Auta toista jossakin asiassa.
 Pyydä leikkiin mukaan uusi kaveri, jonka kanssa et ole aiemmin leikkinyt.
 Yllätä aikuinen jollain.
 Halaa kaveria.
 Opeta uusi taito toiselle lapselle.
 Maista rohkeasti uutta ruokaa.
 kaveria pukemisessa.
 Anna kaverille vauhtia keinuissa!
 Auta lelujen siivoamisessa takaisin paikalleen.
Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus, 85. Kivat asiat Jaana ja Sanna.
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POMPELIPOSSA-LEIKKI VAHVUUKSIEN NÄKÖKULMASTA
 Leikitään Pompelipossa-leikkiä, kuten leikkiä leikitään. Tässä vahvuusversiossa Pompelipossan tehtävänä on peittää kuitenkin joku lapsi viltillä lorun
lopuksi ja keksiä tästä lapsesta jotain mukavaa sanottavaa, jokin vahvuus:
esimerkiksi Ville on usein tyytyväinen eikä narise turhista. Tiina on hyvä laulamaan ja Kaisa maistaa rohkeasti uusiakin ruokia. Toiset lapset saavat arvata, kuka viltin alla on.
 Myös aikuinen voi olla Pompelipossa tai auttaa Pompelipossaa keksimään
vahvuuksia.
Jaana ja Sanna

MISSÄ JOKAINEN ON HYVÄ?
 Tässä leikissä ryhmän tulee olla tuttu ja turvallinen. Aikuisen ja lastenkin tulee
olla jo harjaantuneita huomaamaan ja sanoittamaan toistensa vahvuuksia.
 Istutaan piirissä ja kierrätetään pientä pehmolelua (vahvuusvaris) lapselta
toiselle. Ohjaaja sanoo, että anna pehmolelu sellaiselle, joka on hyvä piirtämään. Tämä lapsi puolestaan keksii vahvuuden tai hyvän taidon ja antaa
pehmolelun sellaiselle, jolla tämä taito on. Aikuinen varmistaa, että jokainen saa vuorotellen pehmolelun ja auttaa lasta tarvittaessa keksimään
vahvuuksia tai taitoja.
Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus, 91.
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ONNISTUMISEN PUU
 Lapset saavat joka aamu (tai silloin kun on hyvä hetki/aika) oman puunlehden, johon piirretään tai kirjoitetaan esimerkiksi päivän lopuksi, mikä päivässä meni hyvin. Lehdet kiinnitetään seinällä olevaan puuhun. (Liite 9 onnistumisten puu, Vahvuusvaris kirjan lopussa).
Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus, 94.

VAHVUUKSIEN AURINKO
 Tehkää tilaan yhteinen vahvuuksien aurinko, jossa jokaista lasta edustaa
yksi valonsäde. Säteessä lukee lapsen nimi (kuva), vahvuudet ja ilonaiheet
ja kiinnostuksen kohteet. Auringon keskelle voi kirjata ryhmän yhteiset vahvuudet sekä ilon ja kiinnostuksen kohteita.
Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus, 94. Vahvuuksin majakka. Vahvuuksien aurinko
Jaana ja Sanna.

KIITOS JA HYVÄÄ MATKAA POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN PARISSA!

