
 
 
 
 

Lapsen kuulemisen 
menetelmiä 
 
 

 
 

 



Hyvä lukija, 
 
Tähän oppaaseen on koottu menetelmiä, joilla voidaan kuulla lasta ja osallistaa lapsia toiminnan 
suunnitteluun ja toimintaan. MLL:n toiminnassa haluamme tukea lapsen oikeutta osallisuuteen. Lapsen 
osallisuus tarkoittaa omaa kokemusta päättämisestä ja asioihin vaikuttamisesta sekä kokemuksen myötä 
syntyvää sitoutumista. Lasten osallisuus tarvitsee tuekseen välittäviä aikuisia. Aikuisen tehtävänä on 
kuunnella lasta ja etsiä lapselle luontainen osallisuuden muoto. 
 
Oppaan sisältö: 
 

1. Sadutus 
2. Piirrättäminen 
3. Haastattelu 
4. Leikin havainnointi 
5. Mediakasvatus 
6. Osallistava liikkuminen/ askarteleminen/ musiikin tekeminen 
7. Lapsen kerhotoiminnan arviointi 

 
 
Hauskoja osallistamishetkiä ja iloa jokaiseen yhteiseen hetkeen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. SADUTUS 
 
Tavoite: 
 
Saduttamalla kuulet lapselle tärkeistä asioista ja tutustut häneen paremmin lapselle ominaisella tavalla. 
Saduttamisen pohjalta suunniteltu kerhotoiminta vahvistaa lapsen osallisuutta. Säännöllisesti toistettuna 
sadutus parantaa lapsen itseluottamusta. Toisten lasten satujen kuuleminen on lapsista hauskaa ja 
vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
 
Toteutusohjeita: 
 
”Kerro satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, 
ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.” 
 

 Sadutusilmapiirin tulee olla hyväksyvä, kaikenlaiset sadut ovat yhtä arvokkaita.  

 Sadutusta voit tehdä yhdelle lapselle kerrallaan, pareittain tai pienelle ryhmälle kerrallaan. Silloin 
kun mukana on monta lasta, lapset keksivät satua virke kerrallaan vuorotellen.  

 Saduttaja on aidosti kiinnostunut siitä, mitä jokainen lapsi haluaa kertoa. 

 Sadutuksessa ei pyritä tiettyyn, saduttajan määrittelemään lopputulokseen. 

 Satua ei arvostella tai arvioida, eikä sen kautta tulkita kertojaa. 

 Kertomukseen merkitään sopimuksen mukaan esim. kertojan nimi, ikä, kerrontapaikka, 
päivämäärä, kirjaaja ja muut kuulijat. 

 Kirjaaminen tehdään avoimesti ja lapsen luvalla. Saduttaja kirjoittaa kertomuksen sana sanalta 
lapsen nähden. Näin lapsi voi seurata, kuinka puhe muuttuu kirjoitetuksi kieleksi ja toisaalta 
kirjoitettu puheeksi. 

 Saduttaja ei korjaa tai muuta kertomusta, sillä itse sanoma on tärkeä. 

 Saduttaja voi keskeyttää kerrontaa välillä, jotta ehtii kirjoittaa kaiken ylös. 
Saduttaja lukee lopuksi sadun lapselle, ja vain jos lapsi haluaa muuttaa tekstiä, se tehdään. 

 Sadusta voi piirtää kuvan ja sitä voi lukea lapsen luvalla myös muille. 
 
Idean eteenpäin vieminen: 
 

 Ohjaaja voi ehdottaa yhteistä leikkiä/ askartelua/jumppaa/laulua sadun aihepiiristä. 

 Sadut voidaan koota yhteiseksi kirjaksi, laittaa esille seinälle tai jokaiselle lapselle voidaan koota 
kerhosatuja omaan kansioon kotiin vietäväksi. 

 Lasten sadusta voidaan tehdä näytelmä vanhemmille: 
1. Lapsille kerrotaan, että sadusta on tarkoitus tulla esitys vanhemmille. Ohjaajan tehtävänä on varmistaa, 

ettei sadussa ole liian henkilökohtaisia asioita eikä mitään sellaista, joka nolaisi lapsen. 
2. Kaikki kerholaiset osallistuvat sadun kertomiseen. Ohjaaja huolehtii puheenvuorojen jakamisesta. 

Puhumattomiltakin lapsilta kysytään mielipiteitä, niin että kaikki hyväksyvät lopputuloksen.  
3. Kokemattomien lasten kanssa voidaan sopia yhdessä sadun tapahtumapaikka ja jokainen lapsi saa kertoa, 

mitä hän itse tekee sadussa. Ohjaaja voi ehdottaa aloitukseksi esim. olipa kerran… Harjaantuneet lapset 
keksivät vapaasti. 

4. Ohjaaja jakaa sadun kohtauksiin ja etsii tarvittavan rekvisiitan. Hän etsii sopivaa musiikkia ja muita 
äänitehosteita sekä kohdevalaisimen. Lapset tuovat kotoa tarpeellisia esineitä ja vaatekappaleita. Sovitaan 
jokaiselle mieleinen rooli tai tehtävä kulisseissa. 

5. Harjoitellaan ja etsitään yhdessä sopivia toteutustapoja ja roolisanoja.  
6. Esityksessä on usein hyvä ratkaisu, että aikuinen lukee satua ja seuraa, että kaikki ehtivät näytellä. 

 
 

 

 

Tehtävä kerhonohjaajalle: 
 
Kokeile saduttamista muutaman eri-ikäisen ja erilaisen lapsen kanssa. Vertaile saamaasi tietoa. 
 



 

2. PIIRRÄTTÄMINEN 
 
Tavoite: 
 
Lapsen piirustuksesta saat tietoa hänen ajankohtaisista ajatuksistaan, eikä sanoja välttämättä tarvita. Lapsi 
nauttii kuvallisesta ilmaisusta ja kokee olevansa osallinen ryhmässä. 
 
Toteutusohjeita: 
 

 Hanki hyvin toimivat piirustusvälineet esim. tussit. Työskentelyn tulee olla lapselle palkitsevaa. 

 Anna lapsen piirtää vapaasti ja osoita olevasi kiinnostunut.  

 Huolehdi siitä, että lapsella on työrauha ja riittävästi aikaa. 

 Älä arvioi piirustustaitoa, vaan keskustele aihepiireistä, joita lapsi tuo esille. 

 Voit kirjata kuvaan tai erilliselle paperille, mitä lapsi kertoo. Varmista, että olet ymmärtänyt oikein 
kaikkien kuvien merkityksen. 

 Halutessasi täsmällisempää tietoa voit antaa lapselle aiheen, esim. Unelmien kerho. Voit selvittää 
unelma-sanan merkityksen, mutta varo antamasta esimerkkejä, joita lapsi voi kopioida. 

 Kannusta lapsia yksilölliseen suoritukseen. Jos ohjaaja kehuu kovasti tietynlaista kuvaa, muut 
yrittävät usein matkia. Joskus voi olla parempi, ettei lapsi näe muiden töitä ennen kuin on tehnyt 
omansa. 

 Etenkin isompien lasten ideat versovat rikkaammin, kun annat heille yhteisen ison paperin. Lasten 
keskustelua kannattaa kirjata ylös, jotta voit palata siihen myöhemmin ja löytää hyödyllisiä 
vinkkejä. 

 Mikäli lapsi piirtää jo valmiiden kuvien päälle, hänelle tarjotaan toista paperia. 

 Lopuksi voit sanoa: ”kiitos, että sain tutustua sinuun paremmin.” 

 Aikuisen tehtävänä ei ole ehdottaa omia ideoitaan lapselle, silloinkaan kun lapsi ei oma-aloitteisesti 
piirrä. Tällöin piirtämistä voidaan kokeilla uudelleen myöhemmin. 

 Joskus lapsi ilmaisee itseään rohkeammin, kun saa piirtää ihan yksin. Tällöin lapselle tarjotaan 
mahdollisuus keskustella kuvasta jälkikäteen. 

 
Idean eteenpäin vieminen: 
 

 Lasten piirustuksista kannattaa keskustella ryhmässä. Keskustelu edistää tutustumista ja vahvistaa 
osallisuutta. Tällainen keskustelu voi toimia myös alustuksena yhteisten kerhosääntöjen 
laatimiselle.  

 Osoita arvostavasi lapsen työtä. Piirustuksia voidaan kerätä kansioon, joka viedään kotiin 
kerhokauden päätyttyä. Mikäli työ laitetaan esille kerhotilan seinälle, se on tehtävä ajatuksella niin, 
että työ on edukseen sille valitulla paikalla. Lasten piirustuksista voidaan koota kirja tai 
taidenäyttely vanhemmille.  

 Harjaantuessaan lapset piirtävät myös noppapelejä, näytelmälavasteita, leikkiautoratoja jne. Hyvä 
kerhonohjaaja kannustaa lapsia keksimään itse! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehtävä kerhonohjaajalle:  
 
Kokeile piirrättämistä ja kiinnitä erityistä huomiota omaan puheeseesi tilanteessa. Kirjoita 
tuntemuksesi ylös heti tilanteen jälkeen, mitä huomioita teit? 
 



 

3. HAASTATTELU 
 
Tavoitteet: 
 
Saada tietoa lapsesta, lapsen toiveista kerhon suhteen ja tunteista, joita lapsi kokee kerhossa. Lapsi kokee 
olevansa ainutlaatuinen ja merkityksellinen osa ryhmää, koska hänen mielipiteitään kuunnellaan. 
 
Toteutusohjeita: 
 

 Kysy lapsiryhmältä, mitä he haluaisivat tehdä kerhossa. Voidaan kuvitella, että mikä tahansa on 
mahdollista, jotta lasten mielikuvitus pääsee valloilleen. Pyri luomaan hyväksyvä ja turvallinen 
ilmapiiri. 

 Anna lasten haastatella toisiaan. Tilanteeseen tulee lisää arvokkuutta, jos haastattelijalla on 
kädessään mikrofoni (lelu, jollei oikeaa ole saatavissa). Kerhonohjaaja kirjaa ylös sekä kysymykset 
että vastaukset. Haastattelutilanteet voidaan videoida. 

 Henkilökohtaisia ajatuksia kerhossa viihtymisestä saat parhaiten selville olemalla lapsen kanssa 
kahden, esimerkiksi tarkoitusta varten rakennetussa majassa. Ohjaaja hyväksyy vastauksen 
sellaisenaan, mutta varmistaa että on ymmärtänyt ja kuullut oikein. Jos ohjaat ryhmää yksin, voit 
ottaa tavaksi haastatella esimerkiksi yhden lapsen kerrallaan jokaisen kerhokerran aluksi ja pyytää 
joitakin vanhempia odottamaan toisten lasten seurana sen ajan. Seuraavista jatkettavista lauseista 
voi olla apua. 

 
Minä viihdyn kerhossa, silloin kun… 
Minä en viihdy kerhossa, silloin kun… 
Minulla on hyvä olla kerhossa silloin kun… 
Minulla on paha olla kerhossa silloin, kun… 
Kerhossa minulle tulee hyvä mieli silloin, kun… 
Kerhossa minulle tulee paha mieli silloin, kun… 
Toivoisin, että kerhon aikuiset… 

 

 Tee jokaisesta lapsesta esittely kerhon seinälle tai kansioon. Mukaan voidaan liittää lapsen piirustus 
ja valokuva. Otsikoidaan esimerkiksi: Kuukauden kerholainen! 

 
Minä olen… 
Lempileikkini/-lauluni/jumppaliikkeeni (valokuva)… 
 

Ideoiden eteenpäin vieminen: 
 

 Ohjaaja piirtää lasten ideat taululle tai isolle paperille. Jokainen lapsi saa laittaa oman merkin 
kolmen mieluisimman idean kohdalle, siten valikoituvat eniten kannatusta saaneet ideat. 
Kerhonohjaajan tehtävänä on selvittää lapsille, mitkä ideat ovat oikeasti toteutettavissa ja 
edesauttaa niiden toteutumisessa järkevällä tavalla. 

 Lasten haastatteluita voidaan katsoa vanhempien kanssa nauhalta. Voivatko vanhemmat olla avuksi 
lasten ideoiden toteutumisessa? 

 Lennokkaimpia ideoita voidaan toteuttaa leikissä tai taiteen keinoin. 
 
 
 
 

 
 

Tehtävä kerhonohjaajalle:  
 
Kokeile itsellesi uutta menetelmää. Minkälaisia ideoita sait? 

 
 
 



4. LEIKIN HAVAINNOINTI 
 
Tavoitteet: 
 
Löytää lasten leikistä teema, jota voidaan hyödyntää monella kerhokerralla. Lapsi tuntee, että hänen 
leikkiään arvostetaan ja hän kokee iloa leikkiessään kerhossa. 
 
Toteutusohjeita: 
 

 Ole leikin ulkopuolinen tarkkailija ja kirjaa ylös lasten roolit ja vuorosanat/toiminta. 

 Mene mukaan leikkiin, mutta anna lasten tehdä päätökset. Pidä yllä myönteistä ja turvallista 
ilmapiiriä. Turvaa kaikille tasavertaiset osallistumisen mahdollisuudet. 

 Ota kuninkaan, kapteenin tms. rooli itsellesi ja johdata lapset keskustelemaan 
mielikuvitusmaailman turvin omista toiveistaan.  

 
Ideoiden eteenpäin vieminen: 
 

 Rakentakaa yhdessä lasten kanssa leikkiä kuvaava ympäristö. Pyydä vanhempia tuomaan kotoa 
kierrätysmateriaalia. Leikkiympäristö voi olla sellainen, jonne lapset mahtuvat leikkimään sisälle tai 
se voi olla matto tms. alusta, jossa leikitään leluilla. Voitte askarrella myös leikkiseinän, jossa on 
liikkuvia kuvia. 

 Pyydä vanhempia tuomaan vanhoja vaatteita ja asusteita rooliasuja varten. 

 Suunnittele toimintaa liittyen lasten leikin aihepiireihin esim. satu, jumppa, taideteos.  

 Ryhtykää salapoliiseiksi tai tutkijoiksi ja etsikää tietoa lapsia kiinnostavista aiheista. Tietoa löytyy 
mm. retkeilemällä, haastattelemalla ihmisiä, internetistä ja kirjoista. 

 Hankkikaa oikea kokemus lapsen leikin aihepiiristä, esimerkiksi lasten leikkiessä paloautoilla voitte 
vierailla paloasemalla. 

 Videoi leikkiä vanhempien kerhokertaa varten. 

 Ota vanhemmat mukaan leikkiin. 

 Tehkää leikistä näytelmä ja videoikaa se vanhemmille nähtäväksi. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehtävä kerhonohjaajille: 
 
Kokeile kolmea erilaista leikin havainnointimenetelmää. Mitkä asiat kussakin menetelmässä 
vaativat opettelua ohjaajalta? 
 



 

5. MEDIAKASVATUS 
 
Tavoitteet:  
 
Lapsi näkee itsensä osallisena ryhmässä konkreettisesti ja hänen itsetuntonsa vahvistuu. Vanhemmat 
pääsevät osallisiksi kerhotoimintaan, mikä vahvistaa vanhemmuutta. Vahva vanhemmuus tukee lapsen 
osallisuutta. 
 
Toteutusohjeita: 
 

 Tehkää oma kerholehti, johon kokoatte lasten satuja, piirustuksia, haastatteluja ja kuvauksia 
leikeistä. Liittäkää mukaan valokuvia. 

 Kuvatkaa kerhon esittelyvideo vanhemmille ja esitettäväksi esim. perhekahvilassa. 

 Kootkaa CD-levy lasten lauluista, saduista ja haastatteluista. 

 Anna lasten ottaa valokuvia ja videoida. Katselkaa otoksia yhdessä mahdollisimman pian, kun 
tilanteet ovat vielä tuoreessa muistissa. 

 Ota jokaisesta lapsesta ihana kuva. Anna lapsen käyttää aikaa kuvan suunnitteluun, hankkia 
mieleiset roolivaatteet ja valita sopiva paikka. Digikamerasta lapsi hyväksyy kuvan ennen 
teettämistä. Ihailkaa kuvaa yhdessä lapsen kanssa. 

 Anna lapsen kuvata paras kerhokaveri ja mieluisin leikki. Kuvat voidaan laittaa muistoksi lapsen 
omaan kansioon tai lähettää lapsen mukana kotiin. Vanhempien on helpompi keskustella kuvien 
avulla lapsen kanssa kerhosta. 

 Anna lapsen viedä kamera kotiin. Katselkaa yhdessä otoksia kerhossa. Perhettä on syytä ohjeistaa, 
että videoiden tulee olla lyhyitä, jotta niiden katsominen on mielekästä. 

 Ota kaikista kerholaisista ryhmäkuva, jossa on sovittu teema, esimerkiksi jouluna voidaan olla 
tonttuja. Suurenna kuva kerhotilan seinälle. 

 Pyydä vanhemmilta sähköpostiosoitteet kuvien lähettämistä varten. Vanhemmat saavat näin 
halutessaan yhteyden myös toisiinsa. 

 Ottakaa Skypellä näköyhteys toiseen kerhoon tai johonkin mielenkiintoiseen henkilöön ja vaihtakaa 
kokemuksia. 

 
Ideoiden eteenpäin vieminen: 
 

 Monista perheistä löytyy käytöstä poistettuja, toimivia medialaitteita kerhon käyttöön. 

 Monet vanhemmat neuvovat mielellään välineiden käytössä ja kuvien tallentamisessa yms. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tehtävä kerhonohjaajalle: 
 
Anna lapselle kamera ja varmista, että se pysyy tukevasti kädessä. Anna lapsen kuvata 
vapaasti. Löysitkö uusia näkökulmia? 
 



6. OSALLISTAVA LIIKKUMINEN / ASKARTELEMINEN / MUSIIKIN TEKEMINEN  
 
Tavoitteet: 
 
Suunnitella kerhotoiminnasta lasta osallistavaa silloinkin, kun ollaan sovittu, että toiminta on tietyissä 
rajoissa ja tietyissä tiloissa.  
 
Toteutusohjeita: 
 

 Kaikkia lapsen kuulemisen menetelmiä voidaan käyttää missä tahansa kerhossa. Lasten ideointia 
rajataan tarpeen mukaan koskemaan esimerkiksi liikkumista. 

 Ohjaajan ideointia ja opastusta tarvitaan uusien laulujen, leikkien ja liikuntamuotojen opettelussa. 
Välillä annetaan lapsen valita ja sallitaan opittujen asioiden kehittely eteenpäin. 

 Lapselle turvataan mahdollisuus myös omaehtoiseen toimintaan. 
 
Ideoiden eteenpäin vieminen: 
 
Liikuntavinkkejä: 
 

 Ohjaaja antaa liikuntavälineitä lasten vapaaseen käyttöön ja valvoo itse turvallisuutta. Lasten 
kanssa sovitaan yleiset käyttäytymissäännöt, kuten toisten huomioiminen ja välineiden 
tarkoituksenmukainen käyttäminen. Tarvittaessa ohjaaja antaa vinkkejä aktiivisen toiminnan 
ylläpitämiseksi. 

 Lapset näyttävät osaamiaan liikkeitä ja liikunnallisia temppuja. Ohjaaja ja muut lapset yrittävät 
matkia. 

 Järjestetään vanhemmille sirkus tai tanssiesitys, joka on suunniteltu lasten ideoista. Ohjaaja etsii 
sopivaa musiikkia ja rekvisiittaa. 

 
Askarteluvinkkejä: 
 

 Lapset tuovat kotoa kierrätysmateriaalia, joka laitetaan tarjolle yhteiseen pöytään. Yksin tai 
yhdessä askarrellaan lasten ideoimia taideteoksia. 

 Ohjaaja auttaa lapsen idean toteutumisessa toivotulla tavalla ja huolehtii, että tehokasta liimaa ja 
saksia on riittävästi. 

 Järjestetään vanhemmille taidenäyttely. 
 
Muskarivinkkejä: 
 

 Huomioidaan jokainen lapsi muskarin alussa laulamalla hänelle henkilökohtaisesti kahdella 
sävelellä, esimerkiksi: ”Maija on tullut tänne, millä mielellä?” Johon lapsi voi vastata korkealta 
iloisesti: ”hyvällä mielellä” tai matalalta ”pahalla mielellä” 

 Annetaan lapsen säestää valitsemallaan soittimella tai ilmentää musiikkia vapaasti tanssien. 

 Suunnitellaan musiikillinen kertomus lasten sadun pohjalta, joku lapsista toimii kapellimestarina. 

 Muutetaan tutun laulun sanat kertomaan omasta kerhosta ja kaikista osallistujista. 
 Pidetään vanhemmille konsertti. 

 
 
 
 
 
 

Tehtävä kerhonohjaajalle: 
 
Valitse liikunta-, askartelu- tai muskarivinkki ja kokeile lasten kanssa. Kysy lasten mielipidettä 
kerhokerrasta? 
 



7. LAPSET ARVIOIVAT KERHOTOIMINTAA 
 
Tavoite:  
 
Lapset vaikuttavat kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen arvioimalla sitä säännöllisesti. 
 
Toteutusohjeita: 
 
Kaikki kuulemisen menetelmät soveltuvat myös kerhotoiminnan arvioimiseen. 
 

 Kerhokauden lopussa lapsille voidaan antaa valmis alku sadutukseen: ”Olipa kerran meidän 
kerho…” 

 Piirrätetään lapsille mieleen jääneitä sattumuksia ”kerhossa kerran…” 

 Haastatellaan lapsia yksin ja yhdessä sekä annetaan lasten haastatella toisiansa: ”Mikä on ollut 
parasta/ikävintä kerhossa?” 

 Ilmekuvien avulla voidaan tehdä väliarviointeja helposti ja nopeasti. 

 Ohjaaja voi pyytää lapsia imitoimaan itseään, niin hän saa suoraa palautetta omasta toiminnastaan. 

 Katsellaan kerhossa otettuja valokuvia ja videoita, minkälaisia muistoja herää? 

 Viimeisellä kerhokerralla lapset saavat esittää toivomuksia, jolloin saadaan tietää mikä heistä on 
ollut mieluisinta. 

 
Ideoiden eteenpäin vieminen: 
 

 Lapsilta tullutta palautetta hyödynnetään suunnittelussa, esimerkiksi seuraava kausi kannattaa 
aloittaa lasten mielestä mukavalla toiminnalla. Pohditaan mistä saadaan tarvittavia resursseja 
lasten ideoiden toteuttamiseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteitä: 
 
 
Köpaksen päiväkoti. Johtaja Pirkko Talja ja koko henkilökunta. Kirkkonummi 
MLL 2005. Yhdessä lasten kanssa – Seikkailu osallisuuteen. Miktor. 
Renvall, Markus. 2006. Medialeikki-projekti. Kirkkonummen päivähoito. 
Suomen 4H-liitto 2007. Laura Salmi. Hulinaopas 4H-kerhonohjaajille – Haastavat kerhotilanteet ja miten 
niihin suhtautua.  

Tehtävä kerhon ohjaajalle: 
 
Askartele lasten käyttöön yksinkertaiset ilmekuvat: hymy, suru ja ihan ok eli viivasuu. 
Laminoi ne tai päällystä kontaktimuovilla, jotta voit käyttää niitä pitkään. Kerhokerran 
lopuksi anna lasten valita omasta mielestään parhaiten kerhokertaa kuvaava ilme.  
 


