
Tehdään arki yhdessä näkyväksi

Kasvattajana on ollut mielenkiintoista huoma-
ta, miten dokumentoinnista on tullut osa eska-
rilaisten arkea ja toimintaa.  ”Opettaja leikkaa, 
liimaa ja kirjoittaa itse”-ajattelusta ja toimin-
nasta on luovuttu ja tiedottamisesta on tullut 
lasten näköistä sekä visuaalisesti että sisällölli-
sesti. Lasten arki ja ajatukset avautuvat nyt van-
hemmillekin aivan uudella tavalla leikkeineen ja 
muine sisältöineen. Keskeistä on myös se, että 
jokainen eskarilainen pääsee vuorollaan vai-
kuttamaan esiopetuksen sisältöön nostamalla 
esiin häntä itseään kiinnostavia asioita ja toi-
mintaa!

Maritta Mellin, LTO, päiväkoti Kontula

Mikä lasten mielestä on 
ollut parasta?

Saa kuvata ja liimata kuvia!

Erilaisia kuvia, kaikenlaisia kuvia!

Oli kiva kattoo niitä ja kuulla, 
kun ne oli otettu. 

Kiva kuulla, kun ite ei ollut mukana.

Tutkivan journalismin äärellä

Päätimme yhdessä koko ryhmän kanssa tutkia jo-
tain maata, sen luontoa ja kulttuuria. Maan arvoim-
me pyörittämällä maapalloa ympäri ja katsomalla 
”mihin sormi pysähtyy”. Sormi pysähtyi Mongolian 
kohdalle. Valinnan jälkeen lapset miettivät, mitä 
he itse haluaisivat Mongoliasta tietää ja selvittää. 
Työskentely tapahtui pienryhmissä, joissa lapset 
etsivät internetistä vastauksia kysymyksiinsä hake-
malla tietoa ja kuvia. Löydetty tieto ja materiaali 
koottiin paperille, jonka jälkeen ryhmät esittelivät 
tuotoksensa toisilleen. Lapset olivat tehtävästä eri-
tyisen innoissaan!

Eskarit toimittajina

Päätimme ottaa toimintavuonna 2016–2017 ryh-
mämme lapset aktiivisemmin mukaan arkisen toi-
minnan dokumentoimiseen. Samalla voisimme 
käsitellä luontevasti heidän kanssaan erilaisia me-
diakasvatuksellisia sisältöjä kuvaamisesta tiedon 
etsimiseen. 

Jokainen eskarilainen toimii vuorollaan toimitta-
jana ja dokumentoi ryhmän tekemistä ja retkiä. 
Työskentely tapahtuu pareittain. Arvotut toimitta-
japarit raportoivat vuorotellen kuvaamalla ja ker-
tomalla ryhmän arjesta. Juttuja on kertynyt jo mm. 
metsäretkestä, urheilupäivästä, kirjastokäynnistä, 
kotikirkkokierroksesta sekä monesta muusta suu-
remmasta ja pienemmästä tapahtumasta. 

Toimittajilla on käytössään digikamera ja tabletti, 
joilla he kuvaavat omasta näkökulmastaan halua-
miaan asioita ryhmän toiminnasta. Lapset valitse-
vat haluamansa kuvat sekä kertovat kuviin liittyvis-
tä tapahtumista, ja aikuinen kirjoittaa kertomukset 
talteen. Kaikki kuvatut ja kerrotut tuotokset ovat 
nähtävillä ryhmämme tiloissa Kontioiden uutisina. 
Kokoamme niistä keväällä yhdessä ryhmämme toi-
minnasta kertovan Kontioiden Sanomat -lehden.

Toimittajatyöskentelyn lisäksi kuvaamista harjoi-
tellaan toimintavuoden kuluessa mm. dokumen-
toimalla kotipihavierailujen yhteydessä jokaisen 
eskarilaisen matka päiväkodista kotiin. Pihavierai-
lulla lapset toimivat oppaina ja kuvaamisen lisäksi 
kertovat toisille kotiin ja lähiympäristöön liittyvistä 
heille merkityksellisistä asioista, kuten esimerkiksi 
itselle tärkeistä leikkipaikoista. 

Lapset toiminnan 
dokumentoijina


