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Miksi lapsi haluaa hyppiä vesilammikoissa ja aikuinen ei? 

Miksi lapsi haluaa hyppiä vesilammikoissa ja aikuinen ei? Tätä minulta kysyi Ylen 

radiotoimittaja Jorma Hietamäki lokakuisena päivänä vesilammikoiden ilmaannuttua pihateille. 

Kysymys tuntui alkuun humoristiselta. Lapsihan haluaa hyppiä vesilammikoissa, koska on lapsi. 

Tuntuu itsestään selvältä, että lapsena olemiseen yksinkertaisesti kuuluu hyppiä lehtikasoissa ja 

vesilammikoissa ja telmiä rapakoissa. Mutta onko tämä itsestään selvää ja jos on, niin miksi? 

Miksi aikuiset eivät hypi vesilammikoissa?  

Lapsi elää hetkessä eikä murehdi sitä, ehtiikö vaihtaa kuivat vaatteet ennen kauppareissua 

tai päiväkotiin menoa, jos ne vesilammikossa hyppelyn seurauksena sattuisivat pahasti 

kastumaan ja kuraantumaan. Lapsi ei huolehdi, paleltuvatko sormet tai varpaat. Hetki on tässä. 

Nyt. Ja hetkessä eletään spontaanisti. Ei tarvitse murehtia siitä, mitä on tunnin päästä. Ei ole 

vastuun taakkaa.  

Lapsi on tutkimusmatkailija. Lapsen toiminta eroaa aikuisten toiminnasta keskeisellä 

tavalla siinä, että se ei ole vielä käsitteellisten jaottelujen hallitsemaa. Lapsi on vapaampi 

kokemaan asiat sellaisena, kuin ne oikeasti ovat ilman, että niitä on lokeroitu vaikkapa suotuisiin 

ja epäsuotuisiin tai siisteihin ja sotkuisiin toimintoihin – ylipäätään yhtään mihinkään. Lapsen 

toimintaa ei syyttä ole verrattu tutkijan työhön: lapsen leikissä ja tutkijan työssä on yhteisenä 

elementtinä uteliaisuus, kokeilu ja vähitellen ajan myötä syy-seuraussuhteiden hahmottaminen 

kokeilujen kautta.  

Aivojen eri osien ja hermosolujen väliset yhteydet, toisin sanoen aivojen toiminta, 

kypsyy pikkuhiljaa kehityksen kuluessa. Uusien aisti- ja liikekokemusten myötä aivojen 

hermosolut muodostavat monimutkaisempia kytkentöjä. Koska toiminta ja liike ovat lapsen 

kehitykselle tärkeitä, on luontaista ja ymmärrettävää, että lapsille paikoillaan olo ei ole helppoa. 

Lapsi tarvitseekin kehityksensä tueksi vapauden juosta ja hyppiä, kokeilla, toimia ja havainnoida. 

Eri ikävaiheissa kehittyvät eri taidot ja esimerkiksi vesilammikoissa pomppiminen on 

tyypillisempää leikki-iässä, jolloin kehittyvät erityisesti motoriikka ja oman kehon hallinta, kuin 

myöhemmissä ikävaiheissa. 

Ympäristöllä on myös oma merkityksensä. Se, miten aikuiset suhtautuvat lapsen 

aloitteisiin ja toimintaan ja mitä viestivät, vääjäämättä heijastuvat siihen, minkälaisen toiminnan 

lapsi oppii olevan suotavaa ja minkälaisen ei. Lapsen tapa oppia on siis leikkiä ja kokeilla. Kun 

pomppaa lammikkoon, vesi räiskyy ja läiskyy. Siitä lähtee mukava ääni. Omalla toiminnallaan 



voi saada aikaan sen, että vesi lammikossa vähenee, siirtyy toisaalle. Kun tuntee veden 

kostuttamat sukat jalassaan ja ehkä siitä seuranneen pienen kylmyyden ja epämukavuuden, lapsi 

oppii, mitä vesilammikosta pomppimisesta konkreettisesti seuraa. Siitä seuraa myös ehkä se, että 

äiti tai isä äksyilee, vetää pois lammikosta ja pistää vaihtamaan uudet vaatteet päälle. Ehkä 

joissain harvinaisemmissa tapauksissa lammikoissa pomppimisesta voi oppia, että kun kovasti 

pomppii ja ilakoi, myös aikuinen tulee pomppimaan: pomppimisesta seuraa naurua ja yhteistä 

iloa, luonnosta nauttimista ja spontaanista hassuttelusta hyvänolontunnetta. 

Ajan myötä oppiminen siirtyy enemmän ns. ’pään sisälle’ tiedollisten taitojen, kuten 

kielen, abstraktin ja käsitteellisen ajattelun ja muistin, kehittyessä.  Erityisesti esikouluvuoden ja 

ensimmäisten kouluvuosien aikana lapsen ajattelussa tapahtuu kehityksellinen muutos, jonka 

seurauksena mahdollistuu aiempaa vaivattomampi asioiden yhdistely ja syy-seuraussuhteiden 

ymmärtäminen. Tästä seuraa se, että lapsi ei enää toimi ja ajattele samalla tavalla kuin aiemmin. 

Myös pikkulapsivaiheeseen liittyvä kokemus ajattomuudesta muuttuu lähemmäs aikuisten 

aikakokemusta. Siinä missä leikki-ikäinen toimii hetkessä miettimisen sijaan, kehityksen 

edetessä kohti aikuisuutta mahdollistuu vähitellen ajatuksissa tapahtuva reflektointi eli oman 

ajattelun pohdinta ja ajatuksilla leikittely. Oppiminen ja luova toiminta muuttavat muotoaan. 

Aikuisilla esimerkiksi tutkimustyö on tietynlaista vesilätäköissä hyppimistä, samoin taide 

kaikissa muodoissaan.   

Tämä ero aikuisen ja lapsen välillä ei suinkaan ole huono asia. Jos aikuiset päivästä 

toiseen hyppisivät vesilätäköissä, kuka huolehtisi siitä, että lapsille on ruokaa tarjottavana ja 

turvalliset kasvuolosuhteet oppia ja kehittyä? Aikuisia tarvitaan takaamaan lapsille kehitysrauha 

ja mahdollistamaan lapsena oleminen. Ero aikuisen ja lapsen välillä on normaalin kehityksen 

tulos.  

Mutta pohtia tietysti voi, voisivatko aikuiset arjen touhuissaan ainakin silloin tällöin 

ylläpitää myös tuota lapsen spontaania ja välitöntä tapaa hahmottaa maailmaa ja elää hetkessä - 

heittäytyä. Voisiko tämä toimia voimavarana arjessa? Puhutaan ’sisäisestä lapsesta’ ja sen 

säilyttämisestä. Ehkä tämä kertoo juuri kaipuusta lapsen maailmaan kuuluvaan välittömyyteen ja 

hetkessä elämisen taitoon. Voisiko tätä sisäistä lasta vaalia aikuiseksi kasvamisesta huolimatta?  

Muistan, kun oma äitini oli täysin palkein mukana pulkkamäessä. Laskiessamme pitkää 

mäkeä yhteisellä pulkalla kotipihalta aina kauempana olevan navetan kulmalle asti äiti nauroi ja 

riemuitsi lumen pöllytessä kasvoille tai pelmahtaessamme puolitiessä penkkaan kumoon. Mäen 



kurveissa hän eläytyi ja kiljahteli, lykki lisää vauhtia puna poskilla. Se muistikuva, äidin nauru, 

ilo ja aito heittäytyminen, on syvään piirtynyt selkäytimeeni niin kuvana kuin voimakkaana 

onnellisuuden tunteena. Se on tunne, joka kantaa ja kannattelee vielä näin aikuisenakin ja jonka 

haluaisi myös omille lapsilleen antaa perinnöksi ja elämän voimavaraksi.   

Joulu lähestyy. Jos muulloin arjessa vastuu ja huolet painavat ja mahdollisuudet lapsen 

kaltaiseen heittäytymiseen ovat rajalliset, jouluna jos joskus soisi jokaiselle mahdollisuuden 

löytää sisäinen lapsensa ja heittäytyä hetkeksi lapsen kaltaiseksi.   

 

Kaisa Aunola 


