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Taikuri

H

yvä lukija! Tervetuloa Lapset innovaattoreina
–matkalle. Minun nimeni on taikuri Inno. V.
Tiivinen ja toimin oppaanasi. Tämän aineiston
tarkoituksena on kertoa miten me aikuiset voimme
omalla toiminnallamme vahvistaa YK:n lapsen oikeuksien mukaista lasten mielipiteen huomioimista. Pyydän sinua huomioimaan, että teksti saattaa
johdattaa voimakkaaseen ajattelun uudistumiseen.
Toivon myös, että toimintasi lasten mielipiteen edistämiseksi kehittyy uusiin sfääreihin.
Tämä aineisto pitää sisällään kiteytettyä asiaa siitä,
mistä Lapset innovaattoreina –toiminnassa on käytännössä kyse ja millaisia pedagogisia lähtökohtia
toiminnassa korostetaan. Pääset lukemaan asiaa
lasten ihmisoikeuskasvatuksesta, lasten ja aikuisten välisestä dialogisuudesta sekä osallisuudesta ja
luovuustyöskentelystä. Lopussa kiteytetään Lapset
innovaattoreina toiminta käytännössä sekä annetaan erilaisia vinkki-ideoita toimintasi tueksi. Teksti
perustuu Kaisa Rantalan vuonna 2015 julkaistuun
opinnäytetyöhön Lapset innovaattoreina. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa mukaan.

Tieto

Toiminta

Lapset innovaattoreina

Lapset innovaattoreina -toiminnan tarkoituksena on nostaa lasten kokemusasiantuntijuus
ikään kuin uudelle tasolle. Yhtäältä kyseessä
on lasten mahdollisuus ilmaista omia mielipiteitään ja tulla kuulluksi. Toisaalta lapset tulevat keskiöön uudella ja merkittävällä tavalla
niiden mallien luomisessa, joita aikuisten tulisi käyttää lasten ja aikuisten vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyössä.
Lapset innovaattoreina toiminta pohjautuu pilotointikokeiluun, joka toteutettiin kymmenenvuotiaiden tyttöjen ja poikien parissa. Pilotointi
osoitti, että lapsen kuulemisessa keskeistä on
aikuisten sitoutuminen muutokseen ja toiminnan kehittämiseen lasten ideoimaan suuntaan.
Pilotoinnissa mielenkiintoista ja samalla aikuisille haastavinta oli luovuuden ja innovoinnin
toteuttamisessa olennaisen kaaoksen hyväksyminen ja sietäminen. Tätä kaaoksen hyväksymistä helpotti toiminnan suunnittelun aikana
synnytetty ajatus siitä, ettei tärkeintä olekaan
saavutettu lopputulos, vaan yhteinen pyrkimys
ja vahva lasten ja aikuisten yhteistyö.
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Mieti työhösi tai
työtapasi kehittämiseen
liittyvä tavoite.
Miten itse haluaisit
kehittää omaan
toimintaasi lasten
parissa? Voit ottaa
kärjeksi esimerkiksi
lasten mielipiteen
huomioimisen toiminnan
suunnittelussa ja
toteuttamisessa.
Älä tee tästä liian
vaikeaa. Jo pienikin
asia riittää.

> Käytä tässä
vinkki-ideaa numero 6.
(sivulta 31).

Tieto
Lasten ihmisoikeuskasvatus

Taikuri
Lapset
innovaattoreina
vahvistaa ja kehittää lasten
omaa luovuutta silloin kun
tarkoituksena on toteuttaa
heidän mielipiteensä huomioimista. Meille aikuisille
tämä tarkoittaa rohkeutta lähteä tarkastelemaan
omia aiempia työtapoja
ja toimia mahdollistajana kaikelle uudelle. Kun
näin toimii, melkeinpä
huomaamattaan tulee toteuttaneeksi YK:n lapsen
oikeuksien
sopimuksen
mukaista lapsiystävällistä
toimintakulttuuria!
Osallisuus on meille jo melko tuttua. Valitettavan vähän
se kuitenkin on juurtunut
osaksi arkipäivän toimintaa lasten parissa, vaikka
se onkin kasvatuspuheessa keskeinen käsite. Miksi
näin?

Lasten ihmisoikeuskasvatuksessa on kyse lasten ja
aikuisten yhteisestä prosessista, jolla tavoitellaan
laaja-alaisen lapsiystävällisen toimintakulttuurin
syntymistä. Ihmisoikeuskasvatuksen toiminnan pohja perustuu lapsen kokemukseen omasta itsestä,
suhteesta muihin ihmisiin ja osallisuuden kokemuksesta. Vain toimimalla itse sekä olemalla osallisia
lapset voivat paremmin ymmärtää, mistä ihmisoikeuksissa on kyse. Ja miten he voivat kehittää taitojaan
puolustaa omia ja toisten oikeuksia sekä kantaa oikeuksista vastuuta. Laajempana tavoitteena ihmisoikeuskasvatukselle on synnyttää kunnioittavaa, tasaarvoista ja vastuuntuntoista yhteiskuntaa.

Osallisuus

Osallisuuden avulla pyritään vahvistamaan lasten
sidettä yhteisöön sekä heidän omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Ajatellaan, että osallisuudessa kysymys on syvällisestä, viime kädessä lapsen identiteettiin asti ulottuvasta jäsenyyden tunteesta.
Osallisuuden pitää sisällään hyvin laajasti erilaisia
näkökulmia, mutta joitakin toistuvia lainalaisuuksia
voidaan kuitenkin huomata. Yksi keskeinen huomio
on, että osallisuus on aina paljon laajempaa kuin
osallistuminen. Nämä kaksi asiaa monesti sotketaan keskenään. Ero osallisuuden ja osallistumisen
välillä tulee selvemmäksi kun pohditaan ja arvioidaan tilanteen muotoutumista. Kun joku on luonut valmiin tilanteen, johon osallistuja tulee, kyse
on enemmän osallistumisesta. Kun osallistuja taas
itse saa vaikuttaa tilanteen muotoutumiseen ja kulkuun, kyse on vahvemmin osallisuudesta.
On havaittu, että aikuisten on vaikea edistää osallisuutta jos he eivät itsekään usko omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Aikuisen osallisuuden mahdollistajan
onkin ymmärrettävä varsin laajoja kokonaisuuksia
osallisuuden taustoista kuten vallasta ja myös sukupolvien välisten suhteiden merkityksestä.
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Toiminnallisia osallisuuden muotoja:
Ideointiosallisuus: ideoiden kysyminen
lapsilta ja lasten omatoiminen ideointi.
Tieto-osallisuus: lapset tiedon tuottajina.

Toiminta

Suunnitteluosallisuus:
lapset suunnittelemassa toimintaa.

Toimi
Kun olet laatinut
itsellesi
näin!
jonkin selkeän tavoitteen,

Päätöksenteko-osallisuus:
lapset vaikuttamassa päätöksiin.
Toimintaosallisuus: lapset organisoivat ja
toteuttavat toimintaa.
Arviointiosallisuus: lapset mukana arvioimassa.
Lähde:

Tiina Karhuvirta. Sovellettu: Gretchel, A., Helsingin Nuorisoasiankeskus,
Hesan nuorten ääni .

Lasten mielipiteen huomioisen muodot

Suomessa on aktiivisesti kehitetty osallisuuden
saralla lasten mielipiteen huomioimisen muotoja
ja heidän äänensä vahvistamista erilaisissa kuulemiseen tarkoitetuissa rakenteissa. Nämä rakenteet
eivät kuitenkaan yksinään takaa sitä, että kuuleminen konkreettisesti vaikuttaisi toimintatavoissa:
edistäisi toiminnan kehittämistä tai toimisi jatkuvana toiminnan laadunarvioinnin välineenä. Haasteen
tähän on voinut asettaa se, että tavat, joilla lapsia
kuullaan, ovat myös aikuisten luomia. Lasten mielipiteen toteuttamisen muodot tulisivatkin ensisijaisesti olla myös lasten itsensä näköisiä.
Lasten mielipiteisiin pitäisi suhtautua vakavasti ja
tasa-arvoisesti. Aikuisen tulisi osata myös neuvoa
lapsille millaisia mahdollisuuksia heillä ylipäätään
on vaikuttaa ja millä erilaisilla tavoilla he voivat
omia mielipiteitään tuoda esiin. Tärkein asia lapsen
kuulemisessa ja mielipiteen huomioimisessa on
aikuisten lupaus pitää kiinni lupauksistaan. Ei se,
että asiat toteutetaan lasten toivomilla tavoilla.
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muotoile tavoite
mahdollisimman
lyhyesti.

Ja sitten; haasta itsesi
kysymyksellä entä jos?
Eli entä jos olisit
esimerkiksi presidentti
Sauli Niinistö,
näyttelijä Leonardo
di Caprio, formulakuski
Kimi Räikkönen,
sarjakuvahahmo
Aku Ankka ja niin
edelleen - keksi rooleja
lisää.
Miten he sanoittaisivat
tai miten muuttaisivat
asettamaasi tavoitetta?
Miten oma tavoitteesi
kehittyisi rooliajattelun
kautta uusiin sfääreihin?

Taikuri
No, miten sitten voisi lähteä liikkeelle
kun pitäisi kehittää omaa toimintaa?
Ehkä yksinkertaisinta olisi aluksi pohtia, millaisessa vuorovaikutussuhteessa ohjaajana olet lapsiin ja nuoriin
nähden ja miten erityisesti rakennat
vahvaa dialogia?

Tieto

Toiminta

Dialogisuus

Dialogissa voit konkreettisesti innostaa ihmisiä ajattelemaan ja toimimaan yhdessä. Dialogissa pyritään yhdessä etsimään vastauksia
ja valintoja erilaisten vaihtoehtojen joukosta.
Dialogi mahdollistaa ihmisissä uusia oivalluksia, joiden pohjalta erilaista tietoa ja etenkin
ihmisten ennakkokäsityksiä voi kehittää uuteen järjestykseen. Dialogiin pyrkivän tulee
opetella kuuntelua, kunnioitusta, odotusta
sekä suoran puheen taitoa. Kuuntelemisella
ei tarkoiteta vain kykyä ottaa vastaan toisen
ihmisen sanoja, vaan myös kykyä samalla hetkellä hallita ja pyrkiä vaimentamaan omat sisäiset äänet. Ihminen ei pysty kuuntelemaan,
jos hänellä on jo vastaus mielessään valmiina
ja jos hän koko ajan miettii esimerkiksi neuvoja, joita voisi toiselle antaa.
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Hauduta päässäsi
kahta eri kysymystä.
1.) Mieti, miten kehität
itsessäsi olevaa kykyä
käyttäytyä uudella
tavalla?
2.) Mitä mielestäsi
on lasten ja nuorten
kanssa toteutunut
hyvä kohtaaminen?

Taikuri
Luovuuden edistämisessä syntyy aitoa
osallisuutta. Kiinnostavaa, mutta mitä
sillä oikeastaan tarkoitetaan?
Keskeistä on ajattelu, jossa luovuuden
kautta pyritään kehittämään jotakin
aikaisempaa parempaa, entistä tehokkaampaa ja ehkä myös arvokkaampaa.

Tieto

Toiminta

Yleistä luovuudesta

Luovuus on osa ihmisyyttä. Lapsi, joka oppii dialogissa olemaan luova ja jota rohkaistaan olemaan luova yhdessä muiden kanssa, säilyttää
tämän taidon todennäköisesti koko ikänsä. Luovuus muun muassa sopeuttaa meitä paremmin
ympäristön ja yhteiskunnan muutoksiin. Tästä
syystä on erittäin tärkeää, että lapset saavat
malleja luovista ongelmanratkaisumalleista.
Luovuustyöskentelyissä, jotka pitävät sisällään myös erilaisia luovuusprosesseja, on
tärkeää toimintaa toteuttavan henkilön pedagoginen ajattelu. Pedagogisessa ajattelussa
tulisi avoimesti tiedostaa toiminnan lähtökohdat ja olla valmiita arvioimaan oman toiminnan perusteita suhteessa tavoitteeseen.
Lasten luovuustyöskentelyn ydin on ymmärtämys luovuuden herkkyydestä; tavasta laajasti
aistia ympäristöä. Toimintaa voidaan myös verrata yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja pedagogiikkaan, jossa erityisesti korostetaan lapsen
saamaa hyötyä vahvasta yhteyden kokemuksesta aikuisen kanssa. Tällainen yhteys voi olla joko
lapsen aktiivista osallistumista tai pelkästään
läsnäoloa. Luovuuden ja yhteistoiminnan yhdistäminen yhdistettynä yhteistoiminnalliseen oppimiseen näyttää olevan se asia, joka mahdollistaa uusien innovaatioiden synnyn.
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Missä asiassa tai
asioissa sinä itse haluat
olla luova, mikä on
sinun juttusi?
Seuraavaksi olisikin
tarkoitus kehua itseään
ja näin löytää niitä
asioita, jotka ovat
sinulle itsellesi tärkeitä.
Saat käsiisi liitteenä
olevan työhaku
–kaavakkeen
> Käytä tässä
vinkki-ideaa numero 4.
(sivulta 27).
Täytä kaavake
huolella. Samalla
voit miettiä,
miten käyttäisit
lomaketta lasten
kanssa?

Tieto
Taikuri
Menikös liian teoreettiseksi?
Ei tämän ihan helppoa olekaan. Taikurina kiteytän: kyse
on siitä, miten ensin löydät ja
tiedostat itsessäsi niitä asioita, jotka sinua innostavat
ja kiinnostavat. Seuraavaksi mietit, miten kehittämisen
näkökulmasta voisit heittäytyä
aivan hulvattomaksi? Asiahan
on nimittäin niin, että luovuus
ja innovointi ovat oikeastaan
seurausta hulvattomasta suhtautumisesta koko elämään.
Luovuus ei synnyt annettuja
ohjeita kopioimalla.
Käytännössä luovuus merkitsee jo olemassa olevien ideoiden yhdistämistä uudella
tavalla erilaisissa tilanteissa.
Yhdisteleminen on luovuutta siinä, missä täysin uusien ideoiden tuottaminenkin.
Luovuus saattaakin olla päinvastaista kuin ne taidot, joita
meille koulussa opetettiin. Se
saattaa jopa olla varastamista
ja kopioimista!

Luovuus prosessina

Kirjallisuudessa luovuusprosesseja kuvataan
niin monin eri tavoin kuin on kirjoittajiakin. Yksi
malli kuvata luovuutta on avata se ikään kuin
vaiheisena eli prosessina. Luovuusasiantuntijat
ovat listanneet nämä vaiheet sanoilla valmistautuminen, hautuminen, valaistuminen ja toteuttaminen. Toiset sanoilla virittäytyminen, ongelman
ymmärtäminen, mahdollisuuden näkeminen,
toiveiden kartoittaminen ja tosiasioiden listaaminen. Jotkut taas ongelman täsmentäminen,
ideoiden luominen, ideoiden karsiminen, ratkaisun valinta ja luovan toimintasuunnitelman laatiminen. Ja vielä yksi malli on matkiminen, laajentaminen, provosoiminen, uudelleen arviointi,
joka johtaa vaaralliseen ajatteluun!
Kaikissa näissä malleissa luovuuden prosessi kuvataan sisällöllisesti melko samanlaisena;
keinona, jolla pyritään varmistamaan uusi lopputulos ja päämäärä. Ne ovat malleja, joiden avulla
ihminen kykenee näkemään asioita laajemmin ja
pystyy tarkastellaan asioita eri näkökulmista.
Luovuusprosessin sisällä hyödynnetään usein
erilaisia luovuustekniikoita. Niiden käyttämistä
tutkittaessa on ollut mielenkiintoista huomata,
että toiset ihmiset uskovat, että luovuustekniikoita voi opetella ja toiset taas ajattelevat, ettei
voi. Lapset innovaattoreina –toiminnassa uskotaan, että jokainen voi oppia olemaan aiempaa
luovempi ja viimekädessä itse luovuustekniikoiden käyttäminen on melko yksinkertaista
ja helppoa. (Käytä tässä vinkki-ideaa numero
3. sivulta 25.) Tärkeää erilaisia tekniikoita hyödynnettäessä on muistaa, että ne eivät sellaisenaan sovi kaikille.
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Toiminta
Toimi
näin!

Aikuisen rooli lasten ja nuorten luovuustyöskentelyssä on ikään kuin kokonaisuuden hahmottaja. Keskeistä on kiinnittää
huomiota omaan rooliin ja tapaan työskennellä lasten kanssa. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten itse
suhtautuu kaikkeen uuteen ja outoon.
Lisäksi tulisi korostaa lasten kuuntelua;
mitä lapsella on sanottavaa, eikä sitä,
mitä aikuinen luulee lapsen puheesta
kuulevansa.

Lomakkeen täytön jälkeen etsi
itsellesi kumppaneita. Kehota
myös heitä täyttämään lomake.
Kun lomakkeet ovat jokaisella
valmiina, käydään keskustelua siitä,
missä jokainen on hyvä. Nyt saa
kehua! Keskustelun perusteella
pyritään löytämään samoista asioista
kiinnostuneita ja jakautumaan tämän
perustella ryhmiin.
Kun ryhmät ovat muotoutuneet,
pohditaan, mitä nämä ryhmässä
olevat henkilöt voisivat yhdessä tehdä, jotta osaaminen ja kiinnostuksen
kohteet muuttuisivat konkretiaksi.
Sen jälkeen päätetään perustaan
yritys. Mitä yritys voisi tuottaa tai
tehdä sillä perusteella, millaista
osaamista ja kiinnostuksen kohteita
ryhmänne jäsenillä on?
Kun idea syntyy, kirjatkaa
yrityksenne toimintaidea ja nimi.
Firma -työskentely toimii myös
lasten kanssa, eikä vain?

Luovuustyöskentelyssä aikuisen tehtävä on
antaa tilaa ja mahdollisuus kaikelle uudelle. Konkreettisesti tämän tulisi näkyä tekoina. Aikuisen tulee kyetä aiempaa vahvemmin siirtyä sitten kun -ajattelusta nyt kun
–ajatteluun. Luovuuden tukemisessa ja sen
ymmärtämisessä kyse on yllättävien näkökulmien löytämisestä juuri siinä toimintahetkessä yhdessä lapsen kanssa!
Lapselle yksikin luovuuden vastainen kokemus voi tukahduttaa luovuuden kokonaan. Eräs luovuuden asiantuntija kiteyttää
lasten luovuustoiminnan ohjeen aikuisille
näin: ”muista lapsen vapaus, tarjoile välineitä, ole itse esimerkki luovuudesta,
anna tilaa tunteille, opeta tekemään omia
päätöksiä, rohkaise epävarmuuden hyväksymiseen, vahvista osallisuutta, ota riskejä, anna riittävästi aikaa, muista vastuun ja
vallan suhde.” Tämä melko yksinkertainen
ohje on riittävä lasten luovuustoiminnan
toteuttamiseen.

Jatkakaa yhteistä työstöä.
Miettikää, millaisia yhteistyötahoja
ja kumppaneita yrityksenne
haluaa lähestyä, jotta se voisi
kehittää omaa toimintaansa mahdollisimman hyväksi. Tämän yhteistyön
muoto ei kuitenkaan ole aivan reilua.
Tehtävänne onkin varastaa toisilta
ideoita yrityksenne suunnitteluun ja
toteutukseen mahdollisimman paljon.
Mitä ideoita varastaisitte esimerkiksi
Alkolta, Citymarketilta, päiväkodista,
Marimekolta, Facebookista, Viking
Linelta vai vaikkapa Duudsoneilta?
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Taikuri
No niin. Usko tai älä. Nyt olet läpikäynyt jo Lapset innovaattoreina -toiminnan taustan perusperusteet: ihmisoikeuskasvatuksen, osallisuuden,
dialogisuuden ja luovuuden.
Kun olet lähtenyt miettimään, mitä
nämä teoreettiset asiat voisivat sinun
työssäsi merkitä, olet jo hyvässä vauhdissa kohti erilaista toimintatapaa.
Seuraavaksi kiteytämme Lapset innovaattoreina -toimintaa käytännössä.

Tieto
Lapset innovaattoreina käytännössä:
•

tuoda lapset keskiöön uudella ja merkittävällä tavalla niiden
mallien luomisessa, joita aikuisten tulisi käyttää esimerkiksi
lasten mielipiteen huomioimisessa

•

lähtökohtana oli varmistaa mahdollisimman toimiva lopputulos
lasten luomasta kuulemisen muodosta

•

keskiössä on lasten tapa luoda uutta

•

käytännössä Lapset innovaattoreina -toiminta muodostaa
lasten ja aikuisten yhteisen prosessityöskentelyn, jossa yhdistellään erilaisten luovuustyöskentelyn osia

•

toiminnassa hyödynnetään luovuusprosessin eri osia ja luovuustekniikoita: malleja ja tehtäviä, joiden avulla pystytään
vapauttamaan yksilöiden ja ryhmien luova potentiaali

•

toiminnassa korostuvat erityisesti lapsille ominaiset tavat toimia kuten leikki, liikkuminen ja toiminnallisuus.
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Taikuri
Lapset innovaattoreina -pilotoinnin
aikana kiteytyi kolme asiaa, joita toteuttamalla toteutui parhaiten lasten
mahdollisuus ilmaista omia mielipiteitään ja tulla kuulluksi. Samalla lapset
nousivat uudella ja merkittävällä tavalla keskiöön niiden mallien luomisessa,
joita aikuisten tulisi käyttää lasten ja
aikuisten vuorovaikutus- ja yhteistyössä. Nämä kolme asiaa ovat ryhmäyttäminen, asioiden palastelu lapsille ymmärrettävälle tasolle sekä vapaa lasten
innovointi, jossa lapsille korostetaan
lasten ja aikuisen välisen yhteistyön
kehittämistä. Näitä asioita ei millään
tavalla voi, eikä pidä asettaa tärkeysjärjestykseen, mutta jokaisen osa-alueen
huomioiminen avaa Lapset innovaattoreina –toiminnan perusideaa.

Tieto

Toiminta

Ryhmäyttäminen

Lapset innovaattoreina –toiminnassa ryhmäyttäminen on erittäin tärkeää. Jo ryhmäyttämis vaiheessa vahvistetaan lapsia oman
mielipiteen ilmaisuun ja tuetaan ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta. Ryhmäyttämiselle
tulee antaa riittävästi aikaa, koska vain ajan
kanssa lapset uskaltautuvat heittäytymään
toimintaan mukaan.
Ryhmäyttämisharjoitteina voidaan käyttää
melkeinpä mitä tahansa erilaisia ryhmäyttämisharjoitteita. Kirjallisuus on harjoitteita pullollaan. Se, millaisia harjoituksia käytetään,
riippuu ryhmästä. Uudeksi asiaksi ryhmäyttämisessä Lapset innovaattoreina –toiminnassa
nousi aikuisen toiminta. Aikuisen rooli ei ole
toimia ryhmän ohjaajana, vaan hän ryhmäytyy osaksi ryhmää. Aikuinen ikään kuin siirtyy
järjestäjän ja ohjaajan sekä päätöksentekijän
roolista toiminnan havainnoijan rooliin (Käytä
tässä vinkki-ideaa numero 5. sivulta 30.) Näin
luodaan tilaa lasten omalle luovuudelle – osallisuudelle. Toiminnan ohjaus voi tapahtua kokonaan lasten itsensä toimesta. Aikuinen voi
hyödyntää toiminnassa ja sen seurannassa
erilaisia havainnointilomakkeita.
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Etsi käsiisi erilaisia
ryhmäyttämisharjoitteiden
ohjeita. Hyvä aineisto on
muun muassa Mikko Aallon
kirja Ryppäästä ryhmäksi.
Lapset innovaattoreina -pilotoinnin ryhmäyttämisessä
hyödynnettiin muun muassa
yksinkertaista HAI –harjoitetta. Keskeinen idea harjoitteessa on pyrkiä yhdessä
ratkaisemaan, miten ryhmä
sulloutuu mahdollisimman
pieneen tilaan. Harjoitteessa
tuolit asetetaan rinkiin niin,
että tuoleja on yhtä monta
kuin osallistujia. Samaan
aikaan kerrotaan tarinaa
haista, joka vaanii tuoliringin
keskelle jäänyttä ja ”haaksirikkoutunutta” ryhmää.
Porukan ollessa saarella hai
kiertää saarta ja samalla
saari pienenee koko ajan veden noustessa yhä korkeammalle, tuoleja vähentämällä.
Tarkoituksena on katsoa,
kuinka pienelle saarelle koko
ryhmä mahtuu.

Taikuri
Monesti kysytään mitä uutta ja tiedollista lapsilla voisi olla annettavaa ja
miksi lapsia pitäisi kuulla asioissa, joita aikuiset esimerkiksi päätöksenteon
yhteydessä pohtivat? Aikuisten pitäisi
uskoa, että lapsilla on monessa asiassa uutta ja yllättävääkin tietoa. Tietoa,
jolla me aikuiset voimme kehittää ympäröivää yhteiskuntaa ja välttää myös
tekemästä virheitä.
Miten käytännössä tulisi toimia? Keskeistä on, että aikuinen huolehtii siitä
mitä asioita ja ennen kaikkea miten
asioita lasten kanssa käsitellään. Tätä
kutsutaan asioiden palasteluksi.

Toiminta

Tieto
Asioiden palastelu

Lapset innovaattoreina –toiminnassa kiinnitettiin erityisesti huomioita ja aikaa lasten
mielipiteen hyödyntämiseen liittyvien asioiden käsittelyyn lapsille ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi.
Tämä on hyvin tärkeää silloin, kun keskitytään
esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnissa
toteutettuun lasten mielipiteen kartoittamiseen. On keskeistä kartoittaa etukäteen, mihin asioihin ja teemoihin lasten mielipiteitä
halutaan ja miten tietoa tullaan käyttämään.
Asioiden palastelussa kannattaa hyödyntää
lapsille ominaisia tapoja toimia kuten leikki ja
liikkuminen. Erityisesti erilaiset roolityöskentelyt helpottavat asioiden lähestymistä lapsille ymmärrettävällä tavalla.

Yksi haasteellisin asia, jossa
mielipidettä tulisi kartoittaa,
ovat erilaiset strategiaprosessit.
Strategiaprosessin palastelua
voi työstää esimerkiksi näin,
kerää strategiasta sellaisia teemoja, joissa ajattelet, että lasten
mielipiteen huomioiminen voisi
olla ajankohtaista ja tärkeää.
Tällaisia teemoja voivat esimerkiksi olla lasten lähiympäristöön
liittyvät teemat.
Kun keskeiset teemat on löydetty, kehitä teemoihin liittyvät
hauskat roolihenkilöt. Tällaisia
voivat olla esimerkiksi eläinhahmot, perheenjäsenet, koulujen
henkilökunta, seurakunnan työntekijät jne.
Luo sen jälkeen lapsille roolityöskentelytilanne, jossa roolihenkilöt esimerkiksi haastattelevat lapsia. Haastateltavia
teemoja voivat olla esimerkiksi:
Mihin niistä asioista, joita roolihenkilö esittää, lapset haluavat
vaikuttaa? Mitkä asiat ovat
heille tärkeitä, missä aikuisten
pitäisi ottaa huomioon lasten
mielipide?
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Taikuri
Kun ryhmäyttäminen ja palastelu
on tehty jäljelle jää enää yksi kysymys; ”Miten lapset itse vastaavat
kun heiltä kysytään miten lasten ja
aikuisten välistä yhteistyötä pitäisi
edistää ja miten lapset itse voisivat
parhaalla mahdollisella tavalla ilmaista omia mielipiteitään?”

Tieto

Toiminta

Vapaa innovointi

Kun lapset lähtevät innovoimaan voivat aikuiset,
tukeakseen lasten toimintaa, hyödyntää erilaisia
luovuusmenetelmiä. Aikuisen rooli on kuitenkin vain joiltain osin ohjata lasten keskustelua.
Pilotoinnissa huomattiin, että yksinkertainen
MIKSI –kysymys on riittävä ohjaamaan lasten
ideointia. Tärkeää on, että päävastuu kokonaistoiminnasta on lapsilla itsellään. Parhaimpaan
lopputulokseen päästään, kun aikuinen selkeästi asettuu havainnoijan rooliin.
Lasten mielipiteen huomioimisen näkökulmasta keskeisenä on varmistaa mahdollisimman
toimiva lopputulos kuulemisen muodosta ja
tarkastella lasten elinelinympäristöä laajasti
eri näkökulmista. Lapset innovaattoreina - pilotoinneissa lapset pystyivät itse luomaan toteuttamiskelpoisia ja luovalla tavalla uusia kuulemisen malleja. Esimerkkejä tällaisista olivat:
• aikuisen ja lapsen välinen kuulemisvihko
• aamulehden keskiaukeama, jonka sisältö
on lasten uudella tavalla tuottama
• isommat lapset pienten tukena –verkosto,
jossa lapset jakavat tietoa keskenään
• koulumaailmaan soveltuva opettajan ja
oppilaiden koulupäivän päätteeksi toteutettava kuule minua –vartti.
• Tekninen kuulolaite, joka pakkosyöttää
lapsille aikuisten ajatuksia.
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Anna lapsille täysin
vapaat kädet luoda
jonkinlainen uusi
toimintamalli tai tapa,
jolla aikuiset voisivat
paremmin kuulla
lasten mielipiteitä ja
lasten ja aikuisten
välinen vuorovaikutus
paranisi.

> Käytä tässä
vinkki-ideaa numero 2.
(sivulta 24).

Taikuri
Kiitos kun luit loppuun. Mitä nyt ajattelet?
Jatkossa toivon, että yhä useammin toteaisit: ”Entä
jos kysymme lapsilta itseltään?” Ja muistaisit miten tärkeää lasten mielipiteen huomioimisessa
ylipäätään on siirtyä ohjaavasta toimijasta ennen
kaikkea havainnoijan rooliin.
Lisäksi toivon, että työskentelyäsi lasten kanssa
ohjaisi vahva dialogin sisäistäminen ja sen käytännön toteuttaminen. Kiinnittäisit huomioita siihen,
miten toteutat omaa kuunteluasi ja miten kykenet
viivyttämään omien ajatustesi ilmaisua.
Aina kuin vain mahdollista kuulisit lapsia itseään
ja vaikka lasten mielipiteen huomioiminen erimerkiksi lapsivaikutusten yhteydessä olisi vaikeaa
luottaisit lapsissa olevaan potentiaaliin ja antaisit
heidän itsensä luoda niitä malleja, jolla he voivat
vaikuttaa vaikeissakin asioissa.
Luovuustekniikoita on netti ja erilaiset aineistot
pullollaan. Niitä hyödyntämällä on todella helppo
lähteä liikkeelle. Myös tämän vihon loppuosassa
löydät joitakin vinkki-ideoita. Työn iloa!

Toiminta
Lasten toimintaa
voit käynnistää vaikkapa
perustamalla lasten
innoryhmän.

> Siinä apuna voit käyttää
vinkki-ideaa numero 1.
sivulta 22.
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1.

Perusta
lasten innoryhmä

Yksi vaihto toteuttaa Lapset innovaattoreina –toimintaa on perustaa lasten innoryhmä.

Innoryhmän periaatteet:
Vapaaehtoisuus
Tavoitteellisuus
• Lasten tulee tietää, että tämä on tärkeää toimintaa ja mitä tällä tavoitellaan.
• Aikuisen tulee näyttää, mihin innovointi johtaa.
Lasten oman ajattelun ja toimintatapojen arvostaminen
Turvallisuus
• Ryhmässä on helppo ilmaista asioita.
• Aikuinen kantaa vastuun ryhmädynamiikasta sekä riittävän ja sopivan muotoisen tiedon tarjoamisesta.
Eettisyys
• Ryhmän vetäjä huolehtii osallistujien hyvinvoinnista, yksityisyyden suojasta, mielipiteen vapaudesta sekä
siitä, miten lasten mielipiteitä jatkossa käytetään.

Innoryhmän kolme steppiä:

STEPPI 1. Valitkaa asia tai ilmiö, johon haluatte vaikuttaa tai jossa haluatte tuoda esiin lasten ja mielipiteen.
Esimerkkejä käsiteltävistä asioista:
• rakennus- ja korjaushankkeet kuten peruskorjaukset, kerhon asfalttipihan aidan rakentaminen ja toimitilan sisäilmaongelmat
• virkoihin ja toimiin liittyvät asiat kuten virkojen hakuprosessin käynnistäminen ja erilaisten työnkuvien
muuttaminen
• toiminnan toteuttamiseen liittyvät päätökset
• talouteen liittyvistä päätettävistä asioista esillä olevat työalojen budjetit ja niihin kohdistuvat säästötoimet, erilaisten avustusten myöntämiset sekä toiminnan maksut.

STEPPI 2. Kerätkää lasten ryhmä.
Ryhmä voi olla kokonaan uusi tai se voidaan luoda minkä tahansa vakituisen ryhmän sisälle.
Esimerkki:
Kootaan ryhmä koulun luokasta, ripariryhmästä, iltapäiväkerhosta, nuorisovaltuustosta. Tämä ryhmä ryhmäytetään toimimaan yhdessä. Sen jälkeen ryhmä työskentelee toimintakauden aikana muutamien eri casejen yhteydessä, joissa halutaan kuulla mielipidettä..
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STEPPI 3. Palastelkaa käsiteltävät asiat lapsille ymmärrettäviksi.
Esimerkki:
Virantäyttö. Lapset laitetaan työstämään tapauksessa keskeisiä sisällöllisiä asioita niin, että tuloksena syntyy
luettelo asioista, jotka lasten mielestä ovat kyseisessä tapauksessa heidän näkökulmastaan tärkeitä ja huomiota vaativia. Tällaisia voivat olla valittavan osaamiseen, persoonaan, toimintamalleihin tai arvoihin liittyvät
asiat.

Kuvittele, että kävelet kadulla ja vastaan tulee erilaisia aikuisia, jotka jäävät kanssasi leikkimään ja jatkavat
sitten matkaansa. Illalla saat valita jonkun näistä aikuisista kanssasi leikkimään. Millainen oli se, jonka kanssa haluat leikkiä uudelleen? -> syntyy lista persoonallisiin ominaisuuksiin, vuorovaikutustaitoihin ja osaamiseen liittyvistä asioista.
Lapsille:” Kuvittele, että olet eksynyt vieraassa kaupungissa. Vastaan tulee erilaisia aikuisia, jotka jäävät
kanssasi juttelemaan. Millainen on se aikuinen, jonka kanssa haluaisit lähteä etsimään perhettäsi? -> syntyy
lista tietyistä toimintamalleihin ja persoonaan liittyvistä asioista.
Lapsille: ”Kuvittele, että muististasi on pyyhkiytynyt kaikki se, mitä olet tänä vuonna oppinut koulussa. Sinua uhkaa luokalle jääminen, mutta et haluaisi, koska joutuisit eri luokalle kavereiden kanssa. Tarjolla on
erilaisia aikuisia, jotka voisivat auttaa sinua oppimaan takaisin kaiken unohtamasi, mutta se ei ole helppoa.
Kuvaile sitä aikuista, jonka valitsisit opettajaksesi. -> syntyy lista osaamiseen liittyvistä asioista.

STEPPI 4. Toiminta lasten kanssa
Kysykää lapsilta itseltään, mikä on se muoto miten ryhmä toimii?
Miten hyödynnetään yhteisiä tapaamisia, nettiä, sosiaalista mediaa, keskustelupalstoja, työskentelyalustoja
jne?
Käyttäkää aikaa ryhmän parhaimpien toimintaedellytysten synnyttämiseen:
• huolehtikaa ryhmäyttämisestä
• aikuinen ryhmäytetään osaksi ryhmää
• varmistakaa, että lapset ja nuoret saavat tuoda esiin omia kiinnostuksen kohteita.
Aktiivinen toiminta ryhmässä on:
• tutustumista ja ryhmäyttämistä
• lasten omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden esiin tuominen
• käsiteltävien asioiden ymmärtäminen; roolityöskentelyt, entä jos –kysymykset, firmat jne.
• lasten kuuleminen (miten aikuisen ja lasten yhteistyötä tulisi vahvistaa?)
• lasten palaute kerääminen ja sen käsittely työskentelytapojen kehittämiseksi
• aikuinen sitoutuu jalkauttamaan lasten luomat ideat!
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Pelatkaa
innopeliä

INNopoli on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Lapset innovaattoreina –hankkeen tuottama pelillinen konsepti lasten ja nuorten luovuuden vahvistamiseen sekä heidän mielipiteidensä kuulemiseen.
INNOpolin avulla lapset ja nuoret voivat osallistua erilaisten itseään lähellä olevien asioiden sekä toimintaympäristön kehittämiseen ja opetella ideoimaan parempaa lähiympäristöä.
INNOpoli koostuu kahdesta pelialustasta, joilla voi pelata kolmea erilaista peliä.

1. INNOpoli Keksi! on 3–7-vuotiaille soveltuva ideointipeli. Sen tarkoituksena on opetella ilmaise-

maan itselle tärkeitä asioita ja keksimään tekemistä ideoimalla pelimaailmaan kivoja asioita pelin virikkeiden avulla.

2. INNOpoli Neronleimaus soveltuu kaikille 7-vuotiaasta ylöspäin. Sen tarkoituksena on ide-

oida pelimaailmaa paremmaksi paikaksi olla ja elää. Vaikka ideointi tapahtuu pelimaailmassa, eikä ideoiden
toteuttamismahdollisuuksista tarvitse kantaa huolta, pelin ja sen ideoinnin avulla voi kehittää myös todellisen lähiympäristön elämää ja toimintoja paremmiksi.
INNOpoli Keksi! ja INNOpoli Neronleimaus käyttävät samaa pelilautaa. Kummallakin pelillä on omat Pula- ja
Lapsen oikeudet –kortit. Nämä pelit tuottavat parhaillaan vapaata ideointia, jonka avulla syntyy uusia oivalluksia omasta luovuudesta sekä uusia näkökulmia ympäröivään maailmaan ja sen mahdollisuuksiin.

3. INNOpoli Vario on valitun teeman ympärille rakentuva innovaatiopeli, joka sopii yli 14-vuotiaille
nuorille sekä aikuisille. Tätäkin peliä voidaan pelata pelkästä pelaamisen ja ideoinnin ilosta, mutta teemoiksi
soveltuvat myös vaativat kehittämiskohteet.

INNOpoli Variolla on oma pelilautansa, jossa on vaihtuva teema. Peliä ohjaava teema valitaan jokaiseen peliin
sen mukaan, mitä kulloinkin halutaan kehittää tai mihin teemaan liittyviä ideoita halutaan koota. Pelin tarkoituksena voi olla esimerkiksi jonkin tietyn toiminnon kehittäminen (esim. tapahtuman / leirin suunnittelu)
tai brainstorm jonkin laajemman haasteen ympärillä (esim. nuorten toiminnan kehittäminen tai toimitilojen
uusiminen). Peliä voidaan käyttää myös nuorten osallistumisessa strategiatyöskentelyyn.
Pelin voi tilata edullisesti osoitteesta http://puoti.nuorikirkko.fi tai tulostaa itselleen osoitteesta http://lapsivaikutukset.fi > INNOpoli.
Pelin julkaisija: Suomen poikien ja tyttöjen keskus – PTK ry.
Yhteistyössä: Seurakuntien Lapsityön Keskus, Lastensuojelun Keskusliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto
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3.

Surffaa
netissä

Näiden linkkien takaa löydät lisää vinkki-ideoita liittyen dialogisuuteen, luovuteen, osallisuuteen jne.
http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/Fasilitaattorin_tyokirja.pdf
http://www.jelli.fi/osallisuus/osallisuuden-tyokalupakki/asiakasosallisuutta-lisaavat-menetelmat/
http://www.eosmo.fi/tyokirja/innokukka/ideointi.html
http://tuota.humakdev.fi/aineistopankki
http://www3.hamk.fi/dialogi
http://dialogipaikka.blogspot.fi
http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/index.html
http://www.inno-vointi.fi/fi/tyokaluja
https://www.innokyla.fi/
http://omaoppilaskunta.fi/wp-content/uploads/2014/10/mato2.pdf
http://omaoppilaskunta.fi/wp-content/uploads/2014/10/Tarinaviiva.pdf
https://prezi.com/6tpzep8fmudn/pedagogisia-tyokaluja-yks-kaks-toimimaan/
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4.

Käytä
työhakulomaketta

> Löydät tulostettavat
lomakkeet
seuraavalta sivulta.
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Tyhjennä lomake

Lapanen Oy

Työhakemuslomake

Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen
liitteet myös verkossa:
www.lapasesta.fi

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että
kaikki kohdat ovat varmasti sinun itsesi näköisiä.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun
yhteyttä.

Tarvittaessa voit kysyä lisää
erityisasiantuntija Inno.V.Tiivinen
inno.v.tiivinen@lapanen.fi
Palvelemme tiistaisin kello 13-14 välisenä
aikana. Huom! Paikallisverkkomaksu.

Voit toimittaa hakemuksen mihin tahansa
toimistoomme ympäri Suomea. TAI voit
postittaa hakemuksen suoraan osoitteeseen:
Lapanen OY
Luovuusprosessi polku 1
2015 INNO

1. OMAT TIEDOT
Oma kuvani

Perheeni

2. HENKILÖTIEDOT

2. HENKILÖTIEDOT
Nimi (myös lempinimet)

Osoite

Puh. numero

Sähköposti

Syntymäpaikka

Paras viikonpäiväni

Ympyröi suosikkisi
Kahvi
Työnhakulomake

Lapanen Oy

Tee

Mehu
3.11.2015

Limppari
sivu 1 (2)

Tyhjennä lomake

Lapanen Oy

Työhakemuslomake

3. KIINNOSTUKSEN KOHTEET (jatka lausetta)
Olen hyvä

Olen kiinnostunut

Innostun

Haluisin oppia lisää

Olen tyytyväinen kun

Unelmoin

Kymmenen vuoden päästä olen

Lapanen official form

Työnhakulomake

Lapanen Oy

3.11.2015

sivu 2 (2)

HaVaInnOInTI
LOMaKe
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AIKA
PAIKKA
RYHMÄSSÄ

JOISTA

JA

HAVAINNOIJA
Havainnoitsijan tulee olla mahdollisimman avoin kaikille tilanteessa tapahtuvalle toiminnalle.
Havainnoitsija voi antaa ohjeita, mutta ei saa suunnata lasten työskentelyä mihinkään
tiettyyn lopputulokseen.
1.

Miten lapset kommunikoivat ryhmässä?

2.

Vetäytyykö joku, toimiiko joku aktiivisemmin kuin muut?
(Tarkkaile lasten asentoja, puhetapaa ja puheen määrää)

3.

Miten lasten välinen vuorovaikutus sujuu?

4.

Toimivatko lapset tasapuolisesti?

5.

Miten lapset vievät ideointia viedään eteenpäin?
(Tarkkaile lasten keinoja kehittää uutta)

6.

Oma palaute havainnoinnista (Mitä ajatuksia ohjaajana heräsi?)
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ttoreina

Ajankohta, tarve ja yhteistyö

Kokemuksen pidentäminen

Henkilökohtaisuus

Osallisuus ja omat ideat

Paketointi ja ketjuttaminen

Mittakaavan muuttaminen

Voisiko ideastasi muokata pikaversion? Millainen
olisi toiminnon karvalakkimalli? Entä vip-versio?
Millaisia laajempia kokonaisuuksia samasta
toiminnosta voisi paketoida? Millaiset idean
ajattelun mukaiset ”palveluketjut” tai toimintakokonaisuudet olisivat lapsille ja nuorille mielekkäitä?
Mitä asioita lapset ja nuoret voisivat itse rakentaa
tai räätälöidä tähän? Entä, jos osallisuus viedään
äärimmilleen? Mikä lisäisi edelleen lasten ja
nuorten vaikuttamismahdollisuuksia tässä ideassa?
Mikä lisäisi tässä henkilökohtaisuuden ja erityisyyden
tunnetta? Mitkä ovat lapsille ja nuorille tärkeimpiä
kohtaamisia? Millä pienillä asioilla ja eleillä voisi
vahvistaa luovaa dialogia?
Miten saat kohderyhmän puhumaan asiasta
kotona vielä pari kuukautta myöhemmin? Miten
tästä syntyy tarina? Mitä kokemukseen liittyvää
voisin antaa mukaan?
Missä yhteydessä tätä ideaa tarvitaan erityisesti?
Löytyykö uusia ideanjakokanavia tai yhteistyökumppaneita? Miten saisin innostettua tähän
kumppaneita ja investointeja?

Tässä on lista kysymyksiä, joiden avulla voit kokeilla, miten ideasi
muuttuisi, jos tekisit ehdotusten mukaan. Niiden avulla voit herättää
nopeasti myös uusia ideoita toimintamalleista, kysymällä ”entä, jos…?”
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Apua jantiin.
ideoi

Lapset innovaa

Dokumentoi kokeilusi ottamalla siitä valokuvia. Lähetä kuvia
ja ehkä myös lyhyitä kokemuksiasi kokeilusta osoitteeseen
suvielise.nurmi@ptk.fi. Kuvat ja kokemukset jaetaan
(luvista riippuen) lapsivaikutukset.fi –sivustolla!

Luovuuteen luottavan
kokeiluni suunnitelma
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Miten toimitaan – kuka tekee ja mitä? Kokeilun kuvaus.

Mikä on tavoite?

Mihin ”ongelmaan” halutaan vastata?

Kenelle kokeilu on tarkoitettu (kohderyhmä)

Kokeilun nimi

Mitä seuraavaksi?

Millä mittareilla arvioit kokeilun onnistumista?

Mitä uskot oppivasi?

Mitä oletat että tapahtuu? Muuttaako kokeilu jotakin?

Milloin kokeilu on viimeistään tehty?

Mitä resursseja ja tekemistä tarvitaan? Kuka vastaa mistäkin?

MILLAINEN ON UNELMALEIRI?

Vinkkiidea
7.

Aktiviteetteja lasten ja nuorten osallistamiseksi leirin suunnitteluun

Legokeskustelu
Tarvikkeet:
Kesto:
Kohderyhmä:
Tavoite:

Kynät ja paperia joka ryhmälle, 3 legopalikkaa/leiriläinen
30-45 minuuttia
Varhaisnuorten ja nuorten leirit, koululuokat
Pohtia yhdessä leirien sisältöä ja toimintaa

Lapset miettivät ryhmissä ohjaajan johdolla millaisia teemoja halutaan tuleville leirille
(seurakunnan omat leirit / hiippakuntaleiri). Käydään teemat yhdessä läpi ja kirjoitetaan ne
erilliselle paperille (1/paperi) tarvittaessa esiin nousseita teemoja yhdistellen. Levitetään
paperit tilassa eri puolille. Jokainen leiriläinen saa kolme legoa, joita he käyttävät
äänestyksessä. Jokainen kiertää paperien luona ja antaa äänensä (legot 1-3) niille teemoille
joita itse kannattaa.

Kierroksen jälkeen katsotaan mitkä teemat ovat saaneet eniten ääniä. Eniten ääniä saaneiden
teemojen äärelle voidaan yhdessä vielä pysähtyä ja miettiä tarkemmin mitä ne voisivat pitää
sisällään.

Kuumailmapallo

Muokattu MLL:n tukioppilaistoiminnan menetelmämateriaalista

Tarvikkeet:

Kesto:
Kohderyhmä:
Tavoite:

Tusseja, fläppipaperia tai muu iso paperi, teippiä sen seinään
kiinnittämiseen, eri värisiä post-it –lappuja tai sinitarraa ja
erivärisiä paperilappuja
45 minuuttia
Koululuokat, kerhot, leirit
Miettiä, millaisella leirillä on hyvä olla ja mikä siellä tuottaa iloa.

Harjoituksessa tehdään kuumailmapallo. Kuumailmapallo voidaan tehdä fläpeille tai muulle
isolle seinään kiinnitetylle paperille. Ohjaaja piirtää ensin kuumailmapallon ääriviivat niin,
että siinä on suuri pallo-osa, kori ja niitä yhdistävät köydet siten, että väliin jää tilaa liekeille.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään pallo-osa. Osallistujat miettivät ryhmissä, mitkä asiat
tuottavat leirillä iloa. Jokainen asia kirjoitetaan omalle lapulleen. Lappujen kirjoittamiseen
kuluu noin 5 minuuttia. Ryhmiä kannustetaan kirjoittamaan mahdollisimman paljon lappuja.
Leirillä iloa tuottavien asioiden määrä voi olla iloinen yllätys. Tämän jälkeen laput kootaan
yhteen niin, että jokainen ryhmä sanoo vuorollaan omat lappunsa ääneen. Ohjaaja kiinnittää
laput palloon ryhmitellen samantapaisia tai samoja asioita toistensa lähelle. Iloa tuottavat
asiat nostavat palloa eli leirihyvinvointia ylöspäin.
Toisessa vaiheessa pohditaan yhdessä ääneen, ketkä kaikki leirillä voivat osallistua ilon
tuottamiseen. Ohjaaja kirjaa näitä henkilöitä koriin. Ohjaaja kannustaa miettimään leirin
toimijoita mahdollisimman laajasti. Huomioon kannattaa ottaa kaikki mahdolliset ihmiset
leiriläisistä, isosiin, vanhemmista siivoojiin ja keittäjistä vierailijoihin. Köydet ovat asioita,
joita pitää ottaa huomioon, jotta leirillä voidaan toimia yhdessä. Ohjaaja pyytää osallistujia
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sanomaan mahdollisimman paljon tällaisia asioita ja kirjaa ne köysiin. Esille voivat nousta
muun muassa säännöt.

Tuli nostaa kuumailmapallon ilmaan. Ohjaaja pyytää osallistujia miettimään, mikä pitää iloa ja
innostusta yllä. Myös näitä voidaan miettiä yhdessä tai ryhmissä samaan tapaan kuin
pohdittiin iloa tuottavia asioita. Tällöin ne voidaan kirjata vaikkapa yksittäisiin paperista
leikattuihin liekkeihin ja kiinnittää sinitarralla pallon ja korin väliin.

Lisää tätä!

Muokattu Compasito-materiaalista

Tarvikkeet:

Kesto:
Kohderyhmä:
Tavoite:

Yksi väritulostettu äänestyspohja (löytyy tämän dokumentin
viimeiseltä sivulta) A3-paperille, yhtä monta pientä A5-kokoista
äänestyspohjaa kuin on osallistujia, erivärisiä tarroja 3 per
osallistuja, äänestystila

15-45 minuuttia
Isommat ryhmät, koululuokat
Vaikuttaa äänestämällä leirin sisältöön, keskustella omista toiveista,
oppia äänestämisen ja vaikuttamisen merkityksestä

Kerro osallistujille, että Lapsen oikeuksien sopimus ilmaisee selvästi, että lapsella ja nuorella
on oikeus ilmaista näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja siihen, että ne
otetaan asianmukaisesti huomioon. Tänään he pääsevät vaikuttamaan mahtavaan juttuun,
tulevaan leiriin! Kerro, että leirintekijät toivovat lapsilta ja nuorilta mielipiteitä siitä, millaista
sisältöä leirillä on. Kerro, että heidän mielipiteensä otetaan huomioon.

Kerro lyhyesti leiristä. Milloin se on, missä se järjestetään, miten kauan se kestää, keitä on
kutsuttu mukaan, millainen ympäristö on... Kerro esimerkkejä kivoista jutuista, mitä leirillä
on ennen tapahtunut. Mikäli teet tästä aktiviteetista pidemmän version, voit muodostaa tästä
kohdasta ”mielikuvamatkan leirille” ja kertoa leirialueesta, ympäristöstä, tuoksuista, mauista,
luonnosta...
Mutta mitä te haluatte? Mitä olisi hyvä tehdä leirillä, mitä huomioida?

Kokoontumistilaan on järjestetty erillinen äänestyspaikka, jossa osallistujat voivat käydä
merkitsemässä omilla tarroilla suosikkikohtansa. Tarrat voi laittaa kaikki yhteen kohtaan tai
jokaisen eri kohtaan. Jokainen pystyy omalla paikallaan tutustumaan äänestysvaihtoehtoihin
pienemmän äänestyslapun avulla.
Kun äänestys on ohitse, katsotaan miltä kaavio näyttää. Mikä/mitkä sai eniten ääniä? Jos on
aikaa, voi vielä keskustellen pohtia, että mitä käytännön asioita nämä suosikit voisivat
sisältää.
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Äänestäkäämme!

Mitä sinä toivot lisää? Sijoita tarrasi niihin kohtiin, joita haluaisit nähdä tai tehdä enemmän
leirin aikana. Voit laittaa kaikki tarrasi samaan kohtaan tai eri kohtiin.
Uinti

Maalaamista,
piirtämistä,
graffiteja

Luontoelämyksiä

Leikkejä

Uusia ystäviä

Tanssia

Hyvä ruoka

Rastiratoja

Koko porukan
tapahtumia

Hyviä hetkiä
pimenevässä
illassa

Itsensä
ylittäminen

Vapaa- aikaa

Uuden asian
oppiminen

Kisailua

Vau-hetkiä

Metsässä
kulkeminen

Telttasauna

Esiintymistä

Jotain siistii!

Aikaa ystäville

Hyvän
tekeminen

Ruuanlaitto

Uudenlaista
liikuntaa

Askartelua

Vesiseikkailua

Rakentelua

Yhteiskunnallista
vaikuttamista

Valokuvaus,
Instagram

Oman
mielipiteen
ilmaiseminen

Musiikkia,
soittamista

Hyviä
tarinoita

Draamaa,
näyttelemistä,
teatteria

Lepopaikka

Eläimiä

Videokuvaus
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Aineisto pitää
sisällään kiteytettyä
asiaa siitä, mistä
Lapset innovaattoreina
–toiminnassa on
käytännössä kyse
ja millaisia pedagogisia
lähtökohtia toiminnassa
korostetaan.
Lapset innovaattoreina -hanke
PTK - poikien ja tyttöjen keskus, Opetus- kulttuuriministeriö
Yhteistyössä:
Seurakuntien Lapsityön Keskus, Lastensuojelun Keskusliitto ja
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
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