
Leikkiin on syytä suhtautua vakavasti

”Lasten väliset suhteet ovat leikin ydinainesta. Niiden varassa leikki-ideat syntyvät ja kehittyvät, 
roolit jaetaan ja lasten keskinäinen vuorovaikutus toteutuu. Asian merkityksen ymmärtäminen 
voisi aikaansaada muutoksia päiväkotien käytännöissä ja myös varhaiskasvatuksen koulutuksis-
sa”, toteavat Aili Helenius ja Leena Lummelahti uutuusteoksessaan Leikin käsikirja.

Lasten pitää päivittäin hioa keskinäisiä suhteitaan, sillä muuten suhteet voivat jäädä ulko-
kohtaisiksi ja ikätoverit koetaan kilpailijoina, mistä voi syntyä halu kiusata. Päiväkodissa lasten 
välisten suhteiden syntymiseen vaikuttavat muun muassa ryhmäkoot, päiväjärjestykset, tilat sekä 
leikkitilanteiden aloitustavat. Lasten väliset suhteet vaikuttavat varhaiskasvatuksen tuloksiin, 
antavat eväitä elämään ja valmistavat kouluun.

Lasten omatoimista leikkiä kutsutaan päiväkodeissa usein vapaaksi leikiksi, vaikka aikuisten toi-
minta säätelee hyvin paljon lasten mahdollisuutta syventyä itse keksittyyn ja aloitettuun leikkiin. 
Aito leikki ei ehdi toteutua, mikäli lapsille on tarjolla vain lyhyitä leikkihetkiä. 

Leikin merkitys lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle on korvaa-
maton.  Aikuinen vaikuttaa lasten leikkiolosuhteisiin ja leikin kehittymisen edellytyksiin, ja siksi 
aikuisten osuus leikkivien lasten ohjauksessa on erityisen tärkeää. ”Leikkiin on syytä suhtautua 
vakavasti, koska leikki ei ole vain esimakua elävästä elämästä – se on lapsen elämää tässä ja nyt. 
Millaiseksi tuo elämä muodostuu, riippuu hyvin paljon aikuisista”, muistuttavat Aili Helenius ja 
Leena Lummelahti.    

Kirjan tarkoitus on herättää aikuisten kiinnostusta 
leikin kehitykselliseen merkitykseen, leikin kehityksen 
kulkuun ja leikkivien lasten ohjaukseen eri ikävaiheissa. 
Lapsen leikki on myös merkittävä mahdollisuus lapsen 
kehityksen arviointiin.

Emeritaprofessori Aili Helenius ja varhaiserityispeda-
gogiikan dosentti Leena Lummelahti ovat varhaiskasva-
tuksessa ja opettajankoulutuksessa pitkään vaikuttaneita 
asiantuntijoita.
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PS-kustannus on tietokirjallisuuden erikoiskustantamo, joka julkaisee vuosittain 
20–30 uutta kirjaa opetuksen ja kasvatuksen, sosiaali- ja terveysalan, johtamisen sekä 
yhteiskunnan ajankohtaisista aiheista. 
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