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Tämän päivän lapset syntyvät kän-
nykkä kädessä kasvavat internet las-
tenhuoneessa. Tasapainoisen  kasvun 
tueksi tarvitaan lasten kulttuuria ja tai-
detta, joka tarjoaa yhdessä kokemisen 
ja tekemisen riemua. Taidekasvatus 
antaa lapselle ja nuorelle polkuja kas-
vaa sosiaalisilta taidoiltaan ja itsetun-
noltaan vahvaksi yksilöksi.

 Helsingissä on vahva yhteis-
ymmärrys lapsille ja nuorille suun-
natun taideopetuksen tärkeydestä. 
Helsingin kaupunki toteuttaa kou-
lulaisten taidekasvatusta, iltapäivä- ja 
loma-ajan toimintaa, vapaa-ajan tai-
teen perusopetusta, taiteen amma-
tillista koulutusta ja yleisökasvatusta. 
Kaupungilla ovat 2010-luvulla toteu-
tumassa mittavat Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma ja Koulujen 
kulttuurisuunnitelma -hankkeet, jot-
ka tuovat taidekasvatusta kaikki-
en helsinkiläisten lasten ulottuville. 
Lasten- ja nuortenkulttuuri on kes-
keinen osa Helsingin kulttuuristrate-
giaa vuosille 2012–17.

Taidekasvatuksen kenttä on jat-
kuvassa muutoksessa. Helsingin kult-
tuurikeskus ja Helsingin kaupungin 
tietokeskus ovat yhdessä julkaisseet 
tämän teoksen Taidekasvatuksen 
Helsinki – Lasten ja nuorten taide- 
ja kulttuurikasvatus. Tässä moni-
äänisessä katsauksessa kaupungissa 
toimivat kulttuurialan ammattilaiset 
kertovat hankkeistaan, näkemyksis-
tään kentän nykytilanteesta ja kehi-
tyksen suunnista. Kiitos heille, kirjan 
toimittajille ja kirjan ulkoasusta vas-
tanneelle Sami Viljannolle.

Tämä julkaisu tuo esiin tärke-
än kulttuurialan, lastenkulttuurin. 
Toivottavasti se avaa edelleen kes-
kustelua taideopetuksen mahdolli-
suuksista ja kehitystarpeista.

 
TUULA HAATAINEN
apulaiskaupunginjohtaja

Taide kuuluu  
jokaiselle lapselle

ESIPUHE
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Tutkimusten ja artikkelikokoelmien 
alkusanat aloitetaan yleensä perus-
telemalla teoksen tarvetta. Kun kyse 
on lasten taide- ja kulttuurikasva-
tuksesta, tämä tehtävä on varsin 
helppo. Jo kiinnostus kirjaa kohtaan 
on osoittanut sen, että taidekasvat-
tajilla ja palveluja tarjoavilla tahoilla 
on tarve tuoda omat näkemyksensä 
ilmi. Kaiken taustalla on se, että lap-
sille suunnattua taide- ja kulttuuri-
kasvatusta pidetään yleisesti kehit-
tämisen ja arvioinnin arvoisena 
asiana.

Kulttuurin demokratisointiajat-
telun myötä 1960–70-luvuilla vah-
vistui kuntien kulttuuripolitiikas-
sa näkemys, että kulttuuripalveluja 
tulisi olla tasapuolisesti asukkaiden 
saatavilla. Tällöin vahvistui myös 
ajatus lapsista erityisinä kulttuuri-
palveluiden käyttäjinä. Esimerkiksi 
lastenteattereiden ja musiikkiopis-
toverkoston nousu 1960–70-luvul-
la sekä kuvataidekoulujen ja las-
tenkulttuurikeskusten syntyminen 
1980-luvulla vahvistivat osaltaan 
lapsille suunnattua palvelutarjon-
taa. Lastenkulttuurin ja taidekasva-
tuksen läsnäolon turvaaminen kau-
pungin kulttuurikentässä on yhä yksi 
kaupungin kulttuuripolitiikan kes-
keisiä tavoitteita. 

Tämän kirjan taustalla oleva pro-
jekti on esitelty ensimmäistä kertaa 
Helsingin kaupungin vuosia 2007–
2009 koskevassa tutkimusohjelmassa.  
Tutkimusohjelman kokoamisen ai-
koihin tavoitteena oli saada aikai-
seksi julkaisu, joka esittelisi lasten 
vapaa-ajalla tehtävää taidekasvatus-
ta. Kun kirjan valmistelutyö vuonna 
2009 Helsingin kaupungin tietokes-
kuksen ja kulttuurikeskuksen yhteis-
työnä alkoi, esittelevästä otteesta osit-
tain luovuttiin, ja kirjan pääasialliseksi 
tavoitteeksi asetettiin toiminnan tule-
vaisuuteen suuntautuva arviointi. 
Tähän päädyttiin mm. siksi, että jatku-
vasti muuttuvan ja pirstaleisen taide- 
ja kulttuurikasvatuksen kentän esitte-
lemiseen painettu kirja ei välttämättä 
olisi paras mahdollinen vaihtoehto.

Taidekasvatuksen Helsinki -kir-
jan tarkoitus on antaa taide- ja kult-
tuurikasvatuksen kentän erilaisille 
toimijoille puheenvuoro. Kriittistä ja 
tulevaisuuteen suuntautunutta otet-
ta toivottiin jo kirjoittajakutsussa. 
Tietokeskuksen ja kulttuurikeskuk-
sen yhteistyö oli lopulta ratkaiseva 
tekijä siinä, että akateemisesti aihet-
ta käsittelevät artikkelit voitiin saat-
taa samaan kansiin taidekasvatuksen 
kenttää esittelevien artikkelien kans-
sa. Tätä linjanvetoa pidettiin tärkeä-

Taidekasvatuksen 
Helsinki
lasten ja nuorten taide- ja  
kulttuurikasvatus Helsingissä

ALKUSANAT
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nä lähinnä siksi, että tutkijakentän 
lisäksi kirja on suunnattu myös julki-
sen sektorin päätöksenteon tueksi, tai-
de- ja kulttuurikasvatustyötä tekeville 
sekä heille, jotka tähän työhön osal-
listuvat asiakkaina ja kuluttajina. Tätä 
lähtökohtaa vasten kirjan moninäkö-
kulmainen ote oli näin jälkeenpäinkin 
ajateltuna hedelmällinen päätös.

Kirja on jaettu jaksoihin taidealoit-
tain. Kuten jo sisällysluettelosta huo-
mataan, tekstit painottuvat musiik-
kiin sekä visuaalisiin taiteisiin. Tämä 
ei johdu siitä, että toimituskunta oli-
si kokenut nämä alat muita tärkeäm-
miksi. Painotus on linjassa tarjonnan 
kanssa; lapsille suunnattua taide- ja 
kulttuurikasvatusta tarjotaan määräl-
lisesti eniten sekä alueellisesti laajim-
min juuri näillä kentillä. Myös histori-
allisesti näiden alojen tarjonta on ollut 
laajinta. Oli siis luonnollista, että myös 
kirjoittajia löytyi helpoiten musiikin ja 
kuvataiteiden piiristä.

Taidekasvatuskentän tarjonnan 
kapeus herättää lukuisia uusia kysy-
myksiä. Heijasteleeko tarjonta kysyn-
tärakenteita, vai seuraako kysyntä tar-
jontaa? Miten taidekasvatustarjonnan 
tulisi reagoida jatkuvasti muuttuvaan 
kulttuuriin?

Helsinki on valittu maailman 
designpääkaupungiksi, mutta muotoi-
luun liittyvää kasvatusta ei juuri teh-
dä.  Myös esimerkiksi arkkitehtuuria, 
urbaaneja musiikkilajeja tai break- 
dancea ei juurikaan ole muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta tarjolla 
taidekasvatuksen kentällä. Erityisesti 
kaupungeissa elävien lasten ja nuor-
ten keskuudessa olisi varmasti kysyn-
tää esimerkiksi graffitikulttuurin ope-
tukselle tai DJ-kouluille. Toki lapset 
varsinkin hieman vartuttuaan osaavat 
ottaa selvää kiinnostuksen kohteis-
taan myös itse, mutta voisiko tätä työ-
tä helpottaa? 

Valtavirran ulkopuolista toi-
mintaa on toki jonkin verran jo nyt, 
mutta vaikka kirjan suunnitteluvai-
heessa tehtiin iso työ erilaisten margi-

naalisempien taidealojen taidekasva-
tusta tuntevien kirjoittajien etsimiseksi 
ja toiminnan kartoittamiseksi, loppu-
tulos jäi varsin niukaksi. Onko ole-
massa oleva harvinaisempia kulttuurin 
aloja koskeva tarjonta niin pienimuo-
toista, että lapsilleen harrastusmah-
dollisuuksia kartoittavat vanhemmat 
luovuttavat ennen kuin löytävät etsi-
mänsä? Näihin kysymyksiin vastaa-
minen jää tulevien seminaarien, tutki-
musten ja julkaisujen harteille.  

Evästykseksi voi esittää, että tule-
vaisuutta pohdittaessa taidekasvatuk-
sen kenttä tulisi nähdä nykyistä laajem-
masta perspektiivistä. Lapsiperheiden 
määrän kasvu keskusta-alueilla ja muut 
väestörakenteessa tapahtuvat muu-
tokset sekä toisaalta kulttuurien kir-
jon jatkuva lisääntyminen ovat asioi-
ta, joita ei enää tulisi kutsua haasteiksi. 
Taide- ja kulttuurikasvatuksen kentän 
tulisi elää ajassa, ja sen tulisi seurata 
entistä tarkemmin, mitä rakenteissa 
tapahtuu.  Lapsiperheiden ja erityises-
ti lasten preferenssejä sekä kuluttaja-
käyttäytymistä on mahdollista tutkia, 
eikä se ole edes kovin vaikeaa.

Moniarvoistuvassa ja medioitu-
vassa yhteiskunnassa lasten ja nuorten 
äänen esiin saaminen on yhä tärkeäm-
pää. Taiteen ja taidekasvatuksen kei-
not voivat olla yksi tapa tämän saavut-
tamiseksi. Onkin kiinnostavaa nähdä 
miten lasten omista maailmoista kum-
puavat ilmaisut ja todellisuudet sisälly-
tetään taidekenttään ja taiteen kasva-
tuksellisiin sovelluksiin 2010-luvulla.  

Näillä evästyksillä toivomme, että 
kirja herättää keskustelua. Toivotta-
vasti se myös vastaa kysymyksiin sii-
tä, mitä kaikkea taidekasvatuksen 
kenttään kuuluu ja millaisia haastei-
ta kentän kehittäminen pitää sisällään. 
Luultavasti kysymyksiä herää kuiten-
kin vastauksia enemmän – ja hyvä 
niin. Keskustelu jatkuu ja haasteet on 
heitetty ilmaan. 

ToImITTAjAT
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Helsinki taide- 
kasvatuksen  
tukijana ja 
järjestäjänä
Lastenkulttuuria toteutuu Helsin-
gissä kaupungin itse tuottamana 
sekä kaupungin avustamien taide- 
ja kulttuuriyhteisöjen tuottamana. 
Kaupunki rahoittaa eri tavoin lap-
sille toimintansa suuntaavia tai-
delaitoksia sekä toisaalta lasten ja 
nuorten omaa taide- ja kulttuuri-
toimintaa.  Kaupungissa toteutuvia 
lastenkulttuuripalveluita ovat lap-
sille suunnattu esitys- ja tapahtu-
matoiminta, taidekasvatus, vapaa-
ajan harrastetoiminta ja taiteen 
perusopetus sekä erilainen lapsille 
ja nuorille suunnattu yleisökasva-
tus. Tässä artikkelissa keskitytään 
erityisesti taidekasvatuksen muo-
tojen esittelyyn.1

Helsingin kaupunki tukee ja 
järjestää taidekasvatuspalveluja 
monimuotoisesti. Helsingissä tai-
dekasvatusta antavat erityisesti sii-
hen keskittyvät toimijat, esimer-
kiksi kaupungin oma Annantalon 
taidekeskus sekä kaupungin avus-
tamana musiikkiopistot ja kuva-
taidekoulut. Lisäksi taidekasva-
tusta annetaan osana erilaisten 
ammattimaisten kulttuurilaitosten 
ja -yhteisöjen perustoimintaa, esi-
merkiksi työpajoina museoissa ja 
teattereissa. 

Kaupunki on viime vuosina kehit-
tänyt monipuolisesti taidekasvatuk-
sen eri muotoja. Avustusten piiriin 
on hyväksytty uusia taidealoja ja uusia 
toimijoita. Avustusmäärärahat ovat 
nousseet. Erilaisia kehittämishank-
keita on toteutettu sekä taidekentän 
kanssa että kaupungin muiden hallin-
tokuntien kanssa. 

Annantalon taidekeskus

Kunnan tarjoaman lasten ja nuorten 
taidekasvatuksen ja lastenkulttuurin 
ytimenä Helsingissä on Annantalon 
taidekeskus. Annantalon taidekeskus 
on osa valtakunnallista vuonna 2003 
aloitettua lastenkulttuurikeskusten 
Taikalamppu-kehittämisverkostoa. 
Annantalo järjestää monipuolisesti 
lastenkulttuuritoimintaa, näytte-
lyitä ja tapahtumia. Se tekee yhteis-
työtä Helsingin koulujen kanssa tar-
joamalla luokille koulupäivän sisälle 
erilaista taidetoimintaa. Lisäksi talossa 
tarjotaan vapaa-ajan harrastustoimin-
taa, esimerkiksi kuvataide-, teatteri- 
ja tanssiopetusta. Annantalo kehittää 
metodeja, tarjoaa opettajille sisältökou-
lutusta taidekasvatukseen sekä osallis-
tuu kansainväliseen lastenkulttuurin 
verkostoihin ja kehittämistyöhön. 

REETTA 
SARIoLA

1 Artikkeli keskittyy 
kunnallisen kulttuu-
ritoimintalain (Laki 
kuntien kulttuuri-
toiminnasta 1992) 
määrittelemään 
kulttuuritoimintaan. 
Näin ollen tässä ei 
käsitellä Helsingin 
monimuotoista lap-
sille suunnattua kir-
jastotoimintaa eikä 
päiväkotien tai kou-
luopetuksen sisään 
rajautuvaa taidekas-
vatustoimintaa.
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Annantalon aloittama ja kau-
pungin eri alueellisiin kulttuuri-
keskuksiin levinnyt 5x2-taidetuntia 
-taidekurssit täydentävät koulujen 
taidekasvatustyötä. Opetus on ala-
koululuokille tarkoitettu taidemuo-
toon tutustumisen jakso, jossa kou-
luluokat saavat opetusta jossakin 
taiteenlajissa kaksi tuntia viikos-
sa viiden viikon ajan. Jakson aikana 
lapsille ja nuorille pyritään antamaan 
kokemus taiteesta ja taiteellises-
ta työskentelystä taiteilijaopettajan 
ohjauksessa. 5x2-taideopetus täy-
dentää koulujen taidekasvatustyö-
tä. Vuosittain n. 5000 lasta osallis-
tuu 5x2-opetukseen. Tavoitteena on, 
että jokainen helsinkiläinen ainakin 
kerran peruskouluaikanaan osallis-
tuu tähän oppimismuotoon. 

Annantalo koordinoi myös ylä-
asteille, lukioille ja ammattioppilai-
toksille suunnattuja kulttuurikurs-
seja. Ajankohtaisia ilmiöitä taiteen 
kautta tarkastelevat kulttuurikurs-
sit räätälöidään yhdessä pääkau-
punkiseudun taide- ja kulttuuri-
laitosten kanssa. Kulttuurikurssit 
ovat yläasteille, lukioille ja ammat-
tioppilaitoksille suunnattuja moni-
taiteisia kokonaisuuksia, joilla tar-
kastellaan elämän eri alueita ja ajan 
ilmiöitä taiteen kautta. Opetus sisäl-
tää työpajoja, osallistumisia esityk-
siin ja aiheen käsittelyä osana ope-
tusta. Kulttuurikurssien osallistujien 
määrä on yli nelinkertaistunut 2000-
luvulla. Vuonna 2009 kulttuurikurs-
seille osallistui n. 1300 nuorta.  

Annantalon lisäksi kaupungin 
ylläpitämissä, alueellisissa kulttuu-
rikeskuksissa on lapsille ja nuoril-
le suunnattua taideohjelmaa sekä 
taidekursseja ja -työpajoja aikuisil-
le ja lapsille.  Keskustassa monikult-
tuuriseen toimintaan keskittynees-
sä kulttuurikeskus Caisassa tarjotaan 
eri maiden kulttuureista ammen-
tavaa ohjelmaa lapsille sekä moni-
kultturisuustyöpajoja päiväkoti- ja 
koululaisryhmille.

Taiteen harrastaminen vapaa-
ajalla

Kaupunki järjestää jonkin verran 
myös itse taiteen vapaa-ajan harras-
tustoimintaa. Annantalossa tarjotaan 
tavoitteellisia vapaa-ajan taidekurs-
seja iltaisin, erityisesti kuvataiteessa 
ja teatterissa. Kulttuuritoimen lisäksi 
myös kaupungin nuorisotoimi jär-
jestää pedagogisesti suuntautunutta 
kulttuurista nuorisotyötä esimer-
kiksi teatteri-, tanssi-, kuvataide-, 
bänditoiminnassa sekä mediakasva-
tuksessa. Lisäksi se järjestää nuorille 
suunnattuja omaehtoiseen kulttuu-
ritoimintaan kannustavia harrasteta-
pahtumia, esim. tanssi- ja bändikil-
pailuja ja loma-ajan ohjelmaa.

Helsinki avustaa lapsille ja nuo-
rille suunnattua taiteen perusope-
tusta. Vuodesta 1992 lähtien taiteen 
perusopetuksesta ja sen rahoituk-
sesta on määrätty lailla. Taiteen 
perusopetus -järjestelmällä pyritään 
yhtenäistämään ja kehittämään kor-
keatasoista, monitaiteellista vapaa-
ajan taideopetusta. Taiteen perus-
opetus on ensisijaisesti lapsille ja 
nuorille tarkoitettua pitkäjänteistä ja 
tavoitteellista taiteen opiskelua, josta 
voidaan periä kohtuullisia oppilas-
maksuja. Opetus on jaettu kahteen 
oppimäärään, laajaan ja yleiseen. 
Oppimäärien sisältöä sitovat opetus-
suunnitelmat on vahvistettu laajassa 
oppimäärässä musiikille, tanssille ja 
teatteritaiteelle ja visuaalisille taiteil-
le (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsi-
työ) sekä sirkustaiteelle sekä yleisessä 
oppimäärässä musiikille, sanataiteel-
le, esittäville taiteille (sirkustaide ja 
teatteritaide) ja visuaalisille taiteille 
(arkkitehtuuri, audiovisuaalinen tai-
de, kuvataide ja käsityö).

Eniten taiteen perusopetusta on 
tarjolla musiikissa ja kuvataitees-
sa. Myös muiden taidealojen opetus 
ja avustaminen lisääntyy jatkuvasti: 
kaupungin tuki sirkukselle ja teat-
terille moninkertaistunut viimei-



10

sen kolmen vuoden aikana, joskaan 
avustukset eivät ole vielä nousseet 
pidempään avustettujen musiikin 
ja kuvataiteen tasolle. Vuonna 2008 
Helsingissä osallistui taiteen perus-
opetukseen 19 409 oppilasta. Taiteen- 
perusopetuksen piirissä oli 18 % 
1-18-vuotiaista helsinkiläisistä lap-
sista ja nuorista. Kaupungin avus-
tusten piirissä oli n. 13 % lapsista ja 
nuorista.

Taideopetuksen kenttä on jat-
kuvassa muutoksessa, uusia kouluja 
perustetaan jatkuvasti. Avustettavan 
kentän ulkopuolella Helsingissä toi-
mii useita taideopetusta antavia kou-
lua. Tämä kenttä tarjoaa opetusta 
myös sellaisille oppilaille, jotka eivät 
syystä tai toisesta tahdo sitoutua 
lakisääteisen taiteen perusopetuk-
sen tiukkoihin sisältövaatimuksiin ja 
aikatavoitteisiin. Monimuotoisella, 
yksityisesti ja rakenteisiin sitoutu-
matta toimivalla taideopetuskentällä 
kehittyy uudenlaisia opetusmuoto-
ja ja löydetään uusia oppilasryhmiä. 
Myös seurakunnat, yksityiset jär-
jestöt tarjoavat lapsille ja nuoril-
le taiteen vapaa-ajan harrastamisen 
mahdollisuuksia. 

Kaupungin eri hallintokun-
nat ovat alkaneet viime vuosina yhä 
enemmän tehdä yhteistyötä lasten 
ja nuorten palvelujen järjestämisek-
si. Esimerkiksi lakisääteisesti laa-
dittavaan lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelmaan on kirjattu 
eri hallintokuntia yhdistäviä, kult-
tuuriin liittyviä yhteishankkeita. 
Esimerkkinä vaikkapa 3.–6.-luokka-
laisille suunnatun kerho- sekä loma-
ajan toiminnan kehittäminen hallin-
tokuntien yhteistyössä.

Taidelaitosten yleisötyö

Helsingissä toimii useita tai-
delaitoksia, jotka suuntaavat 
tarjontansa lapsille ja nuo-
rille. Kaupunki avustaa eri-
tyisesti ammattiteattereita 

ja -tanssiteattereita, joiden ohjel-
mistoa on suunnattu lapsille. Lisäksi 
eri tahot tarjoavat lastenelokuvaan 
liittyvää toimintaa. Esimerkiksi 
kaupungin kulttuuritoimen eri 
kulttuurikeskukset tarjoavat eloku-
vasarjoja vauvoille, lapsille ja nuo-
rille. Elokuvakasvatuksen koko-
naisvaltainen kehittäminen onkin 
ollut kaupungin lähivuosien tavoit-
teena. Annantalosta koordinoidaan 
Kultus-verkkopalvelua, josta löytyy 
tiedot ajankohtaisista pääkaupun-
kiseudun eri taidelaitosten ja yhtei-
söjen tarjoamista lasten ja nuor-
ten taidekasvatusprojekteista ja 
kulttuuritapahtumista. 

Helsingin museot, teatte-
rit ja orkesterit tekevät yleisötyö-
tä. Yleisötyö on keino tehdä taide- 
tai kulttuuriorganisaation toimintaa 
tutuksi, vaikuttaa ihmisten taidet-
ta ja kulttuuria koskeviin asentei-
siin ja saavuttaa uusia yleisöjä. 
Taidelaitosten saavutettavuutta edis-
tetään, jotta tiedon ja elämysten saa-
minen olisi mahdollisimman help-
poa ja esteetöntä. Erilaisia, laitosten 
ohjelmaan nivottuja opetuspalvelu-
ja on suunnattu kaikille ja kaiken-
ikäisille. Yleisötyö voi olla kaikkea 
opastuksista ja taiteilijatapaamisista 
luentoihin, kursseihin ja työpajoihin. 
Yhden erityisen yleisöryhmän taide-
laitoksille muodostavatkin koulut ja 
koululuokat. 

1990–2000-luvulla on nous-
sut myös taiteen hyödyntäminen ja 
soveltaminen eri  tavoin hyvinvoin-
nin edistämiseen. Taidetta ja kult-
tuuria on viety paikkoihin, joissa sitä 
ei perinteisesti ole tarjottu, kuten 
sairaaloihin, vankiloihin ja laitok-
siin. Helsingissä kouluihin viedyillä 
taideprojekteilla on tarjottu ilmaisu-
kanavia esimerkiksi erityiskoulujen 
oppilaille. 

Reetta Sariola on 
Helsingin kult-
tuurikeskuksen 
kulttuurisuunnittelija.

Viereisen sivun kuva: 
Monikulttuurinen 
juhlavuosi.
Andrej Scherbakov-
Parland



11

 



12

Annantalo
Taiteen kohtaamispaikka lapsille,  
nuorille ja perheille

Annantalon kaunis historialli-
nen rakennus Helsingin sykkivässä 
sydämessä kätkee sisäänsä monialai-
sen taidekeskuksen, jonka päätehtä-
vänä jo yli 20 vuoden ajan on ollut  
järjestää lapsille, nuorille ja perheille 
Helsingissä kohtaamisia taiteen ja 
kulttuurin kanssa. Saavutettavuus 
ja tasa-arvo ovat tärkeitä arvoja 
Annantalon toiminnassa. Taiteen 
tekemiseen ja kokemiseen luodaan 
edellytyksiä ja sen toteutumiselle 
suotuisaa ilmapiiriä, jossa mahdol-
lisuus tarjotaan kaikille, myös niille 
joiden perheiden sosioekonomi-
nen tilanne ei siihen yleensä anna 
mahdollisuutta. 

Annantalo on taidekasvatuk-
sen laboratorio ja kokonaisvaltai-
nen taidekeskus, jossa kaikki taiteet 
ovat läsnä. Keskeinen sijainti kertoo 
Helsingin kaupungin panostukses-
ta laadukkaaseen lapsille ja nuoril-
le suunnattuun kulttuuritoimintaan.  
Käytännössä Annantalo toteuttaa 
tehtäväänsä monin tavoin alkaen 
perheille ja pienimmille suunnatuis-
ta taideneuvoloista ja vauvalaulusta 
aina koulujen kanssa toteutettaviin 
nuorten kulttuurikursseihin.  

Osallisuus taiteeseen, kulttuu-
riin ja ajankohtaiseen taide- ja kult-
tuurielämään on yhtälailla lapsen 
kuin aikuisenkin oikeus Helsingissä.  
Annantalon taidekeskuksessa lapsil-
le ja nuorille suunnatut suomen- ja 
ruotsinkieliset taidekasvatuspalve-

lut, näyttelyt ja tapahtumat toteute-
taan paitsi noin kuudenkymmenen 
’oman’ taidealan ammattilaisen voi-
min myös usein yhteistyössä pää-
kaupunkiseudun taidetoimijoiden ja 
taidelaitosten kanssa. Lapsille pyri-
tään tarjoamaan samoja asioita kuin 
aikuisille, vaikka lähestymistapa 
onkin erilainen.

Taiteen ja kulttuurin istuttami-
seen osaksi lasten ja nuorten elä-
mää Helsingissä ei Annantalon tai-
dekeskus yksin pysty, vaan niihin 
talkoisiin tarvitaan koko Helsingin 
taidemaailma mukaan. Helsingin 
kulttuuristrategiassa kuvatun kou-
lujen kulttuurisuunnitelman puit-
teissa saadaan tulevaisuudessa toi-
vottavasti kaikki helsinkiläiset 
peruskoululaiset elämään säännöl-
lisessä vuorovaikutuksessa taiteen 
kanssa. Kulttuurikasvatusta ei ’anne-
ta’ pelkästään taiteen tunneilla, vaan 
eheyttävässä opetuksessa voi taide 
oppimisympäristönä antaa tekemi-
sen ja kokemisen kautta eväitä kaik-
kiin oppiaineisiin. 

Kulttuurikasvatus tähtää kuiten-
kin erityisesti lasten ja nuorten tasa-
painoiseen kasvuun. Oppiminen ja 
ilo oppimisesta syntyy ikään kuin 
sivutuotteena. Suuri osa Helsingissä 
toimivista taidelaitoksista suuntaa jo 
toimintaansa myös lapsille ja nuoril-
le sekä tekee heille suunnattua ylei-
sötyötä. Tätä toimintaa ja ylipäätään 
lapsille, nuorille ja perheille suun-

joHANNA 
LINDSTEDT
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nattua kulttuuritoimintaa kokoaa  
www.kultus.fi -sivusto, joka palve-
lee niin opettajia, kasvattajia kuin 
itse lapsia ja nuoria. Annantalo toi-
mii välittäjänä pyrkien yhdistämään 
taidelaitoskenttää yhteisen kulttuu-
rikasvatustehtävän taakse.   

Helsingin kulttuurikeskukseen 
kuuluvana taidekasvatusyksikkönä 
Annantalo työskentelee koulujen ja 
päivähoitotoimen kanssa yhteistyös-
sä. Näin ollen suurin osa Annantalon 
kulttuuri- ja taidetarjonnasta tapah-
tuu päiväsaikaan ja on suunnattu 
koululaisille ja päivähoitoikäisille.    

Jo Annantalon perustamisvuo-
desta 1987 alkaen ovat alakoululaiset 
päässeet kokemaan kohtaamisen tai-
detta ja taiteen kohtaamista ns. 5x2-
taidetunneilla ammattitaiteilijan  tai 
taideopettajan johdolla.  Yhdessä 
työskennellään pienryhmissä eri tai-
teen lajeihin erikoistuneissa hyvin 
varustetuissa studioissa. Viiden vii-
kon ajan käydään Annantalolla ker-
ran viikossa ja viimeisellä kerralla 
kokoonnutaan usein yhteen esittele-
mään työn tuloksia luokkatovereil-
le.  Tanssissa ja teatterissa on luo-
tu esityksiä, sanataiteessa synnytetty 
runoja ja sanaleikkejä, taidetekstii-
lissä painettu kankaita, musiikissa 
luotu omat äänitteet ja kuvataiteen 
ryhmissä on syntynyt veistoksia, 
animaatioita, videotaidetta, valo-
kuvia, maalauksia, grafiikkaa ja pii-
rustuksia. Omasta tekemisestä koe-
taan luomisen iloa. Luokanopettaja 
kiertää ryhmästä toiseen ja voi työs-
kennellä mukanakin.  Opitusta ja 
koetusta jotain siirtyy hänen ja oppi-
laiden mukana omaan kouluympä-
ristöön, ehkä näyttely, esitys tai uusi 
luova projekti koulun omiin juhla-
tilaisuuksiin. Parhaassa tapauksessa 
opetuksen aihepiirit ja Annantalon 
opetus tukevat toisiaan.     

Helsingin yliopiston soveltavan 
kasvatustieteen laitoksen lehtorin 
Inkeri Ruokosen kyselytutkimuk-
sen perusteella yksiselitteisin tulos 

5x2-taidetuntien jälkeisistä tunnel-
mista oli, että ne loivat hyvää miel-
tä lähes kaikille osallistujille ja että 
lähes kaikki kokivat osallistuvan-
sa innokkaasti. Annantalon tavoit-
teena on myös opettaa taiteen 
tekemistä, ja lähes kaikki osallistu-
jat kokivat oppivansa uusia asioita 
monipuolisesti.   

Nuorille suunnattu kulttuuri-
kurssitoiminta käynnistettiin vuo-
situhannen vaihteessa yhteistyössä 
Helsingin opetusviraston ja pääkau-
punkiseudun taidelaitosten kanssa. 
Kulttuurikurssi on  opintokokonai-
suus, joka integroidaan koulun ope-
tusohjelmaan. Kursseilla tutustutaan 
taiteen kautta elämän eri ilmiöihin, 
teemat nousevat ajankohtaisesta tai-
de-elämästä ja ympäröivästä yhteis-
kunnasta. Suosituin teema kautta 
kulttuurikurssien historian on ollut 
rakkaus, mutta näissä 38 tunnin 
opintokokonaisuuksissa on käsitelty 
myös erilaisia maailmankatsomuk-
sia, maailmansotia, ympäristöasioi-
ta, minäkuvaa ja designia – ja kaikki 
tämä istumalla teatterissa, työsken-
telemällä työpajoissa taiteilijan kans-
sa tai kuuntelemassa korkeatasois-
ta luentoa maailmankaikkeudesta.  
Nuori yläkoululainen, lukiolainen 
tai ammattioppilaitoksen opiskeli-
ja saa kokea kurssilla, että Kiasma 
tai Kansallismuseo eivät törrötä-
kään paikallaan turhaan,  vaan poh-
tivat sisältöjensä kautta samoja asi-
oita kuin he itse. Taidemaailmasta 
purkautuvat esiin monet tulevaisuu-
den teemat usein ennen kuin viral-
liset tahot ovat ehtineet aistia asiaa. 
Toisaalta historian toistuvat kuvi-
ot sotineen, taiteen tyylisuuntauk-
set ja filosofiset virtaukset tukevat 
aina koulujen opetussuunnitelmia, 
kunhan kulttuurikurssi kytketään 
oikeaan ajankohtaan.  Inhimillisten 
tunteiden, kuten esimerkiksi vihan, 
ystävyyden, kateuden tai eettisyyden 
tutkiminen taiteen kautta on kult-
tuurikurssien sisällöissä aina läsnä.   
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Erityisluokille Annantalo on tar-
jonnut kulttuurikursseja tavallista 
useammin. Yhdessä Valokuvataiteen 
museon kanssa järjestetyllä kurssil-
la Pakon alla – rakkauden edestä maa-
hanmuuttajataustaiset nuoret ovat 
saaneet kertoa oman ja perheensä 
tarinan valokuvin ja sanoin yhdes-
sä valokuvataiteilijan kanssa. He ovat 
osallistuneet perheineen projekti-
näyttelyn avajaisiin museossa ja saa-
neet kokea olevansa mukana jossakin 
merkittävässä. Kulttuurikurssit tuo-
tetaan samoin kriteerein kuin vaati-
vat taiteelliset produktiot. Vain paras 
mahdollinen on nuorille on kyllin 
hyvää taiteessa – ja kulttuurikursseilla 
usein myös tieteessä. 

Koska Annantalo voi tuottaa kult-
tuurikursseja opetusviraston tukema-
na vuosittain vain pienelle osalle ikä-
luokasta (13-18-vuotiaat), pyrimme 
kouluttamaan opettajia luomaan omia 
lyhyitä Taide tutuksi -jaksoja  oppi-
lailleen yhteistyössä taidelaitosten 
kanssa. Koulujen opettajista nimetyt 
kulttuuriyhteyshenkilöt ovat korvaa-
mattomia koulun ja taidetoimijoiden 
yhteistyössä.  Koulujen kulttuuri-
suunnitelma -hankkeen toteutuessa 
kouluissa toivotaan myös oppilaiden 
pääsevän osallistumaan oman koulun 
kulttuurisuunnitelman luomiseen.   

Annantalon kulttuurinäytte-
lyt ovat oleellinen osa taidekeskuk-
sen kokonaisuutta. Milloin Italiasta, 
milloin Oulusta, milloin ’omien’ hel-
sinkiläisten taitelijoiden ja tuottajien 
käsistä rakentuu koko talon sopukat  
täyttäviä syvällisiä näyttelykokonai-
suuksia, joiden aihepiirit ulottuvat 
länsimaisen taiteen historiasta vaik-
kapa Grimmin satuihin tai nyky-
kirjallisuuteen. Draamatyöpajoissa 
on perehdytty freskon syntymiseen 
mestarimaalari Giotton työpajas-
sa ja ohjatuilla näyttelykierroksilla  
Scrovegni-kappelissa käsitelty hyvän 
ja pahan olemusta kuvien kautta. 
Opetus ja elämykset yhdistyvät näyt-
telyn keskellä. 

Kun Picasso-näyttely täytti 
Ateneumin, nosti Annantalo helsin-
kiläislapset mukaan eurooppalaisen 
taide-elämän keskiöön.  Lukijatar 
– La Liseuse-maalaus ilmestyi kol-
miulotteisena Annantalon galleri-
aan Alexander Reichsteinin käsistä 
ja kokonaiset perheet, päiväkotiryh-
mät ja koululuokat hyppäsivät sisäl-
le tauluun. Annantalon tehtävänä on 
mahdollistaa lasten ja nuorten osal-
lisuus – vaikka pienikin – kotikau-
pungin taide- ja kulttuurielämään.  
Näin paitsi vahvistetaan yhteisölli-
syyttä myös kiinnostutaan omasta 
elinympäristöstä taiteen kautta.  

Yhteistyö muiden taidetoimijoi-
den kanssa on olennainen piirre myös 
Annantalon tapahtumatuotannos-
sa. Liitytään milloin Helsingin juh-
laviikkojen ohjelmistoon Taiteiden 
yössä, milloin erilaisiin kirjallisuus-
tapahtumiin. Japani-päivän suo-
sio on lyömätön ja kansainvälinen 
Bravo-festivaali yhdessä kotimai-
sen Hurraa!-festivaalin kanssa on 
jo muodostunut pääkaupunkiseu-
dun lastenteatteriväen yhteiseksi 
perinteiseksi voimanponnistukseksi. 
Lokaviikot on vastaavanlainen nuo-
rille suunnattu yhteishanke syyslo-
man aikaan.  

Monet lapsille ja suunnat-
tujen esitysten tekijät käyttä-
vät Annantaloa esitystensä yhte-
nä kotipesänä. Erityisryhmät ovat 
Annantalon toiminnassa aktiivi-
sesti mukana niin esittäjinä kuin 
yleisönäkin.  

Valtakunnallinen lastenkulttuu-
rikeskusten verkosto Taikalamppu 
on ollut 2000-luvulla dynaaminen ja 
merkittävä lastenkulttuurin kehittäjä 
Suomessa. Kentän toimijoiden väli-
nen vuorovaikutus on ollut vilkasta ja 
uusia työmuotoja ja menetelmiä on 
syntynyt tämän yhteistyön tulokse-
na.  Annantalo on tämän opetusmi-
nisteriön luoman verkoston jäsenenä 
kehittänyt mm. kulttuurisia kou-
luyhteistyönmuotoja, vahvistanut 

Viereisen  
sivun kuva: 
Mauri Tahvonen, 
Annantalon 
taidekeskus
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sanataidetta sekä koordinoinut ruot-
sinkielistä ja kansainvälistä lasten-
kulttuuritoimintaa Suomessa.  EU:n 
tukemista hankkeista Annantalo 
on  mukana Small Size -projektissa, 
joka keskittyy nimensä mukaisesti 
kaikkein pienimpiin ja heille suun-
nattuun esitystoimintaan eri tai-
teen aloilla.  Alle kouluikäiset saavat 
Annantalossa oppia elokuvissa käy-
mistä Naperokinossa ja 3–6-vuoti-
aille suunnatuissa klassikkosarjan 
esityksissä.

Vapaa-ajan kurssit eri taiteenla-
jeissa ovat oleellinen osa talon tar-
jontaa. Taidekeskus ei tarjoa taiteen 
perusopetusta, mutta Annantalossa 
on mahdollisuus taiteen harjoittami-
seen sekä pitkä- että lyhytkestoisilla 
kursseilla ja työpajoissa. Kevät päät-
tyy usein yhteiseen kevätnäyttelyyn 
tai lasten ja nuorten oman esitystoi-
minnan festivaaliin. Taideneuvolassa 
taas pienten lasten vanhemmat saa-
vat viikoittain avoimessa työpajas-
sa nähdä malleja siitä miten taidetta 
voi tehdä vaikkapa kauniin hedelmä-
asetelman muodossa. Vaikka hedel-
mäveistokset hetken päästä yhdessä 
puutarhassa nautitaankin, jää jäljel-
le tapa ja taito tuottaa arjen estetiik-
kaa kotonakin. Vauvalauluun per-
heet pyrkivät joskus jo ennen vauvan 
syntymää ja vaarikin osaa aina-
kin Ihahhaa-laulun! Taisteluun lau-
lamisen katoamista vastaan osal-
listuvat myös Sibelius-Akatemian 
opiskelijat sunnuntaisilla lauluseik-
kailuillaan Annantalon juhlasalissa. 
Heidän mukanaan kulke-
vat hyväksi havaitut taide-
kasvatuksen työskentely-
tavat Annantalon kautta 
kentälle ja koteihin!  

Johanna Lindstedt on 
Helsingin kulttuurikes-
kuksen Annantalon tai-
dekeskuksen johtaja.



kulttuurikurssit  
ja taiteen eheyttävä 
vaikutus koulussa

Peruskoulun tuntijaon uudistustyö on 
antanut mahdollisuuden pohtia, mil-
laisia taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. 
Keskustelu on tuonut esille uusia oppi-
aineita, joita tuntijakoon pitäisi mah-
duttaa. Laajasti on painotettu, että 
taito- ja taideaineille on saatava enem-
män tilaa teoriapainotteiseen kouluun. 
Toisaalta toivotaan, että opetuksen 
eheyttäminen ja aihekokonaisuuksien 
käsittely tulisi näkyvämmäksi.

Omassa työssäni äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajana olen saanut 
nauttia Helsingin kulttuurikeskuksen 
järjestämien kulttuurikurssien tavas-
ta eheyttää opetusta ja tarjota apua 
taidekasvatukseen.

Koulullani, Vartiokylän yläasteel-
la, painotetaan opiskelussa viestintää. 
Tämä antaa mahdollisuuden syven-
tyä äidinkielen ja kirjallisuuden opis-
kelussa erityisesti vuorovaikutus- ja 
ilmaisutaitoihin. Opiskeluun liittyy 
opintokäyntejä esimerkiksi kirjas-
toon, teatteriin tai taidelaitoksiin. 
Kulttuurikurssien vierailujen järjes-
täminen on helppoa, eikä rahoitus-
ta tarvitse tuskailla. Koen jopa, että 
opettajapersoonani on kasvanut vuo-
rovaikutuksessa eri taideaineiden 
opettajien, kulttuurikeskuksen väen ja 
tehtävälleen antautuneiden taiteilijoi-
den kanssa. 

Peruskoulussa kasvaminen on mie-
lestäni yhtä tärkeää kuin oppiminen. 
Oppilaalla – ja opettajalla – on olta-
va mahdollisuus kehittyä itsenäiseksi 
yksilöksi, joka kokee yhteistyön vah-

vuutena, ei uhkana. Kurssien 
tavoitteena onkin yhteistyön 
lisääminen eri oppiaineiden ja 
opettajien välillä. 

Helpointa on ottaa kurssi omalle 
vastuulleen ja sovitella vierailut oppi-
laiden lukujärjestykseen. Koska kult-
tuurikurssit hienosta suunnittelustaan 
huolimatta teettävät opettajalla lisätyö-
tä (tiedotteet koteihin, aikataulujärjes-
telyt, omien oppituntien ulkopuolel-
la tapahtuvat esitykset ym.), niin olen 
pyrkinyt järjestämään yhden kulttuu-
rikurssin kulloisellekin valvontaluokal-
leni. Yhteiset retket auttavat tutustu-
misessa oppilaisiin, ja heidän kanssaan 
vietetty aika opettaa jotain uutta kun-
kin persoonasta. Lisätyö on maksa-
nut vaivan, kun luokanvalvojan työ on 
samalla tuntunut helpommalta.

Muutama vuosi sitten koulum-
me tarjosi oppilaille itselleen mahdol-
lisuutta suunnitella oma kurssi. Olin 
yhdyshenkilönä neljän luokan välisessä 
suunnitteluryhmässä, enkä osaa nime-
tä antoisampaa ryhmäprosessia koulu-
työssä. Teemaksi muotoutui Ihmisen 
mieli: viha, rakkaus, pahuus, intohi-
mo. Tavoitteena oli tutkia ihmismielen 
erilaisia puolia eri taiteenalojen kautta. 
Teemoista suosituimpia ovat sellaiset, 
joissa oppilaat ovat voineet tutkailla 
myös omaa murrosikäistä minuuttaan. 
Toisaalta enemmän uusia näköaloja 
avaavat kurssit, kuten Intia-kurssi tai 
Lapualaisopperan ympärille kehitet-
ty kurssi, opettivat paljon sellaista, mitä 
opetussuunnitelmiin ei sisälly maan-
tiedossa tai historiassa.

Kurssit edellyttävät opettajalta vah-
vaa sitoutumista, hänen tehtävänsä 
on ohjata oppilaat näkemään kulloi-
senkin teeman osuus jokaisessa kurs-
sin vaiheessa. Oppilaiden motivointi 
onnistuu vain, jos opettaja on itse halu-
kas kokemaan asioita eri tavoin kuin 
perinteisessä opetuksessa. 

Oppilaiden palaute on osoitta-
nut, että enemmänkin haluttaisiin 
oppia asioita tekemällä itse ja tutus-
tumalla taiteen tarjoamiin mahdolli-
suuksiin. Unelmani onkin koulu, jossa 
aidosti opittaisiin asioita yhteistoimin, 
monen opettajan ja erilaisten teemojen 
merkeissä.

mARjA RIKANIEmI
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Marja Rikaniemi on 
Vartiokylän yläasteen 
opettaja.
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Tuulikki Koskinen  
on Helsingin  
kulttuurikeskuksen 
kulttuurisuunnittelija.

koulujen  
kulttuuri- 
suunnitelma 
Koulujen kulttuurisuunnitelma 
-hankkeella jokaiselle lapselle ja nuo-
relle turvataan mahdollisuus taide-
harrastamiseen vanhempien sosioe-
konomisesta tilanteesta huolimatta. 
Kun kulttuuritoiminta tuodaan 
luontevasti kiinteäksi osaksi koulu-
päivää kaikilla luokka-asteilla ja kai-
kissa kaupungin kouluissa, tavoittaa 
se kokonaiset ikäluokat.

Kulttuuri- ja taidelaitokset sekä 
kaupungin muu taidetoiminta voivat 
tukea koululaisten oppimista, yleissi-
vistystä ja kansalaistaitoja sekä ennen 
kaikkea nuoren kasvua ja hyvinvoin-
tia. Tämän toteuttamiseen tarvitaan 
systemaattista panostusta koulujen 
ja kulttuuritarjonnan kohtaamiseen. 
Samalla edistetään koululaisten ja 
muun yhteiskunnan vuorovaikutus-
ta sekä rakennetaan kulttuuripalve-
luille uusia yleisöjä. 

Taide- ja taitoaineiden osuus 
perusopetuksessa vähenee erityisesti 
8. ja 9. vuosiluokilla, joilla niiden ope-
tus on yleensä kokonaan valinnaisten 
aineiden tuntien varassa. Koulujen 
kulttuurisuunnitelman avulla taide ja 
kulttuuri tuodaan osaksi myös mui-
den kuin varsinaisten taideaineiden 
opetusta. Tavoitteena on tukea ope-
tustyötä avaamalla opettajille taidet-
ta oppimisympäristönä.  Toisaalta 
suunnitelman toivotaan ohjaavan 
kulttuuritoimijoiden kouluille suun-
taamia palveluita vastaamaan koulu-
jen tarpeita ja toiveita.

Koulujen kulttuurisuunnitelman 
avulla kukin koulu laatii toimin-
tasuunnitelmaansa kulttuuriosion, 
johon kirjataan, mihin kulttuuri-
palveluihin koulu kyseisenä vuon-

TUULIKKI KoSKINEN na osallistuu eri luokka-asteilla. 
Koulun oppilaat osallistuvat suun-
nitelmien laadintaan, mikä kas-
vattaa yhteisölliseen toimintaan.  
Kulttuurisuunnitelma tuo kulttuu-
rin näkyväksi osaksi koulun toimin-
nan suunnittelua. Hanke tarjoaa tätä 
varten opettajille käsikirjan ja kou-
lutustapahtumia, oppilaista koulute-
taan kulttuuriagentteja sekä Kultus-
verkkosivuille laaditaan ehdotuksia 
tapahtumamalleista, vierailukohteis-
ta ja vierailijoista. Hanke käynnistyy 
kouluissa vuonna 2011.

Helsingin peruskoulujen kult-
tuurisuunnitelma on kaupunkita-
son yhteistyöohjelma. Suunnitelman 
perusteita ovat olleet laatimassa 
Helsingin kaupungin kulttuurikes-
kus, opetusvirasto, taidemuseo, kir-
jasto, liikuntavirasto ja nuo-
risoasiainkeskus. Hanke on 
Helsingin kaupungin Lasten 
ja nuorten hyvinvointisuun-
nitelman kärkihanke.
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från upplevelse till 
erfarenhet och eget 
skapande
Kreativiteten har under de senaste 
åren lyfts fram i samhällsforskningen 
och innovativa förhållningssätt 
har efterlysts av både forskare och 
beslutsfattare. Den ökande betydel-
sen av konst och kultur som redskap 
för positiv utveckling och tillväxt har 
poängterats av olika aktörer, som ser 
kulturen som en potentiell motor för 
samhällsutveckling och välmående. 

Kulturens starka frammarsch 
under de senaste tio åren kan för 
Helsingfors del delvis bottna i att sta-
den valdes till europeisk kulturstad år 
2000. Kulturstadsåret medförde nya 
satsningar på stadskultur och en höjd 
profil för både konstnärer och kul-
turproducenter. Konsten blev synlig i 
vardagen och olika former av publik-
arbete samt nya kanaler för interakti-
vitet och delaktighet skapade även ett 
bredare kulturintresse hos allmänhe-
ten och beslutsfattarna.

När man arbetar med konstfost-
ran och kulturpedagogik är utgångs-
punkten oftast barnets rätt till kul-
turupplevelser och delaktighet. Det 
är viktigt att varje barn erbjuds olika 
slags konstupplevelser och man beto-
nar ofta betydelsen av kreativa inlär-
ningsmiljöer, med andra visuella och 
sociala dimensioner än de traditionel-
la skolmiljöerna. Konstfostran syftar 
till att förmedla kunskap. En väsent-
lig aspekt av konstpedagogiken blir 

omvandlingen av en upplevelse till 
en erfarenhet, som sedan kan omsät-
tas i olika uttrycksformer. Att ge varje 
barn konstupplevelser, att hjälpa det 
att formulera sina egna erfarenheter 
och att hitta sin egen uttrycksform 
är viktiga utmaningar för alla som 
arbetar inom konstpedagogiken. Det 
handlar om att utgå från barnets egna 
behov och intressen – att låta barnet 
(för)bli en fri och skapande aktör.

Understöd, råd och samverkan

Helsingfors kulturcentral arbetar för 
att främja kulturklimatet i staden på 
olika sätt. 

Man stöder både konstnärer och 
kulturproducenter och samarbe-
tar med olika aktörer kring kultu-
rella utvecklings- och kvalitetsfrå-
gor. Ibland fungerar kulturcentralen 
som en kontaktlänk mellan konst- 
och kultursektorn och andra sam-
hällssektorer. Kulturcentralen har 
sedan slutet av 1970-talet stött och 
utvecklat konstfostran och bland 
annat anlitat konstnärer som lärare. 
Under 80-talet utvecklades de för-
sta metoderna för konstpedagogiskt 
arbete i Helsingfors och på 90-talet 
blev konstpedagogiskt arbete van-
ligare vid olika institutioner. Under 
de senaste åren har utvecklingen av 
publikarbete varit aktuell, liksom 

NINA 
GRAN
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olika satsningar inom social- och 
hälsovårdssektorn under temat kul-
tur ger hälsa och välfärd. 

Kulturcentralen driver sju kultur-
hus, av vilka Annegårdens konstcen-
trum har huvudansvaret för konst-
fostran. På den svenska enheten inom 
kulturcentralen arbetar vi också med 
kulturpedagogik och utvecklingsar-
bete i tätt samarbete med andra verk 
inom staden, med olika konstinsti-
tutioner och med det inhemska och 
nordiska kulturfältet. 1

Kulturcentralens konstpedago-
giska verksamhet syftar till att för-
medla konst och kultur till barn och 
unga både på skoltid och på friti-
den. Kulturcentralen har skapat ett 
system med kulturkoordinatorer i 
Helsingfors, d.v.s. utvalda lärare på 
daghem och i skolor, vars uppgift 
är att samla och förmedla infor-
mation och kunskap om kulturut-
budet i staden i den egna skolan. 
Koordinatorerna inbjuds till plane-
ringsträffar varje höst och vår, där den 
kommande terminens kulturutbud 
presenteras och aktuella samarbets-
frågor ventileras. De svenska träf-
farna riktas både till daghems- och 
skolsektorn och där presenteras för-
utom kulturcentralens egen verksam-
het även det svenska programutbudet 
vid många av stadens övriga kulturin-
stitutioner samt finlandssvenska och 
nordiska institutioners och kultur-
aktörers utbud. Det är värt att note-
ra att både förvaltningarna inom 
staden och diverse centralorganisa-
tioner fungerar helt olika på svens-
ka och på finska. Därför behövs det 
inom alla verk skräddarsydd svensk 
innehållsplanering och koordine-
ring. Många svenska kulturaktörer är 
små och därför är det fria kulturfältet 
en viktig samarbetspart för publik-
arbete och konstfostran på svenska i 
Helsingfors. Kulturcentralens svens-
ka enhet samarbetar med till exempel 
producentnätverket Produforum och 
med de fria teatergrupperna. 2

Konstfostran stöder 
språkutveckling 

Förutom skolan är även dagvår-
den en viktig samarbetspart för 
kultursektorn. 

Kulturcentralen samarbetar med 
socialcentralen gällande bland annat 
fortbildning av dagvårdspersonal, 
vilket har resulterat i flera fortbild-
ningsdagar med konst- och kul-
turtema  under de senaste åren. 
Projektet BokbITen genomfördes 
2006-08 för daghemspersonalen i 
de svenska daghemmen och hand-
lade om språkutveckling, barnlitte-
ratur och IT. Syftet var att utveck-
la personalens färdigheter att välja 
barnböcker, läsa och berätta för bar-
nen, men också att visa på de möj-
ligheter IT erbjuder personalen gäl-
lande kulturplanering, källor och 
kommunikation. Projektet invol-
verade kulturcentralen, socialverket 
och stadsbiblioteket och resultera-
de i ett fortsatt nära samarbete mel-
lan dessa sektorer. Projektkonceptet 
med månatliga tematräffar skulle gå 
bra att applicera även i andra kom-
muner och för andra målgrupper, till 
exempel nyfinländare. Bland annat 
Lillemor Gammelgårds rapport 
Språkstrategi för dagvården använ-
des som ett konkret redskap i pro-
cessen, där man betonade samban-
det mellan lek, språklig utveckling, 
mångsidig kommunikation, kultu-
rell stimulans och samverkan samt 
kreativa inlärningsmiljöer. 3

Den verbala kulturen i form av 
litteratur, ordkonst, nya medier, dra-
ma och teater är central i all svensk 
verksamhet. Det gäller att fånga och 
tämja det egna språket så väl att man 
sedan kan välja och variera mellan 
olika uttrycksformer. Det finns ett 
starkt samband mellan leken och 
konsten, att leka är att skapa. För 
att utveckla språket måste man även 
stimulera barnets sinnen möjligast 
mångsidigt och stärka barnets indi-

1 www.hel.fi/kulttuuri

2 www.produforum.fi

3 www.lib.hel.fi/
sv-FI/BokbITen
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viduella självförtroende i att utfors-
ka, bearbeta och kommunicera ny 
kunskap. 

Ordkonst kan vara allt från 
babypoesi eller Rimjam för små-
barn till fantasiverkstäder och kre-
ativt skrivande för större barn och 
ungdomar. Kulturcentralen sam-
arbetar med Sydkustens land-
skapsförbund kring utveckling-
en av ordkonst på svenska. Drama 
kan undervisas enligt egen läro-
plan eller tillämpas för interaktion 
eller publikarbete på teatrar eller 
museer, för att ta ett par exempel. 
Föreningen för Drama och teater 
DOT r.f. är en viktig samarbets-
part för kulturcentralen när det 
gäller utveckling och implemen-
tering av drama i konstfostran och 
publikarbete i Helsingfors. 

Men berättelser föds också 
ur bildkonst, medier och levan-
de bilder, ur föremål och miljöer, 
ur olika sceniska eller tidstypiska 
uttryck. Det är viktigt att få pro-
va på många olika konstformer och 
även med tvärkonstnärliga pro-
gram. Kulturcentralen och stads-
museet samarbetar sedan länge 
kring interaktiva tematiska tids-
resor, där lågstadiebarn får resa till 
en viss tidsepok och miljö och för 
en stund leva sig in i en viss roll. 
Dessa omtyckta kulturarvspedago-
giska program syftar till att leka in 
kunskap. Även med stadens konst-
museum har kulturcentralen ett 
gott samarbete kring visuell konst-
fostran för olika åldrar.

Samarbete ger kvalitet och 
kompetens

Det svenska utvecklingsarbetet 
inom kulturcentralen bygger på ett 
systematiskt gränsöverskridande 
samarbete med andra verk inom sta-
den och med andra lokala kulturak-
törer . Den grundläggande tanken 
är att i tätt samarbete med andra 

serviceproducenter identifiera och 
svara på de behov som invånarna 
har i olika livsskeden.  Det är vik-
tigt att frångå ett snävt sektortän-
kande och i stället se det totala 
serviceutbudet som en gemensam 
angelägenhet, där varje del påver-
kas av andra delar. Om man får 
en helhetssyn på efterfrågan och 
utbud kan man lättare skapa flex-
ibla och nyskapande lösningar på 
olika problem. Ett plus ett blir ofta 
tre, vilket betyder att skräddarsydd 
planering och gränsöverskridande 
samarbete lönar sig för alla parter.

Ur en svensk synvinkel betyder 
det att kultur- och bildningssek-
torn till exempel kunde samarbeta 
med hälsovården och rådgivnings-
verksamheten, som är den första 
instans blivande föräldrar har kon-
takt med. Allt oftare ställs frågor 
kring språkutveckling, lek och kre-
ativitet, samtbehovet av barnkultur 
och sambandet mellan kultur och 
välmående redan här. Tvåspråkiga 
och mångkulturella familjer behö-
ver extra råd och stöd. Även i 
andra hälsofrämjande samman-
hang är det viktigt att lyfta fram 
kulturens betydelse för välfärden. 
Familjecentren, som är till för att 
stöda familjerna, är nya verksam-
hetspunkter, där också konst och 
kultur kan tillföra både innehåll 
och metoder för barn, ungdomar 
och familjer. 

En viktig målgrupp är dag-
hemmen, där både barnen, föräld-
rarna och personalen kan behöva 
kulturell och språklig vägledning 
och stimulans. Detta kan erbju-
das genom ett kontinuerligt sam-
arbete mellan olika verk inom sta-
den, där var och en kan bidra med 
sin expertis. Tidiga insatser gällan-
de till exempel språkstöd i form 
av högläsning, sagolek och munt-
ligt berättande är av stor betydel-
se när man vill utrusta det enskil-
da barnet för kommande språkliga 
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utmaningar i skolan och i samhäl-
let. Gränslösa samarbeten kräver 
inte nödvändigtvis extra projektfi-
nansiering, utan kan ofta genom-
föras med hjälp av god planering 
och intresse för nya samarbetsme-
toder. Det medför i förlängningen 
även fortbildning och kompetens-
höjning för alla inblandade parter, 
vilket inte ska underskattas. 

Kreativa undervisningsmiljö-
er och konstämnen borde priorite-
ras i skolan, där barnet ska utveckla 
metoder för mångsidig inlärning. 
Skolan är den mest betydelseful-
la kulturinstitutionen i samhället, 
eftersom alla barn via skolan får 
en möjlighet till individuella och 
gemensamma konst- och kultur-
upplevelser samt -kunskap. Eleven 
och läraren gynnas av en öppen 
och samarbetsinriktad skola, där 
man lär sig att omvandla upplevel-
ser till erfarenheter. Det är angelä-
get att få skapa och experimentera 
för att sedan formulera och redo-
visa för den skapande processen. 
Därför är det väsentligt att konst 
och estetiska förhållningssätt blir 
en del av all undervisning i sko-
lan. Det allra viktigaste är dock 
att väcka intresset för konst hos 
barnet. När konstnärer och grup-
per arbetar i och kring skolan föds 
även ett teamarbete med läraren, 
som kan leda till spännande väx-
elverkan och ny kunskap hos bäg-
ge parter.

Kreativ verksamhet är av bety-
delse även på barnets fritid. 
Genom fritidsverksamhet kan bar-
net få pröva på olika konstformer 
och -miljöer och fördjupa sig i de 
konstarter som intresserar mest. 
Även eftermiddagsverksamheter-
na är här naturliga samarbetspar-
ter för kultursektorn, liksom tredje 
sektorns föreningar och organisa-
tioner. I Helsingfors har kultur-
centralen haft intensivt svenskt 
samarbete med den tredje sektorn 

kring bland annat ordkonst, dra-
ma, scenkonst, litteratur, kulturarv, 
mångkultur och film. Den popu-
lära temadagen ”Ett hus kommer 
lastat” ordnas varje vår på Arbis 
och där presenteras hela det svens-
ka kommunala programutbudet för 
barn och familjer. Evenemangets 
popularitet visar hur angeläget det 
är att lyfta fram det svenska kultur-
utbudet i sin helhet. Det svenska 
info- och kulturcentret Luckan är 
en annan knutpunkt i Helsingfors, 
där kulturcentralen aktivt har stött 
utvecklandet av kulturverksamhe-
ten. 4

Annegården är barnens 
konstcentrum

Annegårdens konstcentrum erbju-
der gratis konstundervisning för 
helsingforsbarn i programmet 5 
x 2. Det betyder att en lågstadie-
klass arbetar under 10 lektioner 
med en konstnär i en ateljémiljö på 
Annegården, med professionella 
metoder och material. Undervisning 
ges i till exempel bildkonst, drama, 
dans och ordkonst. Ibland erbjuds 
även  tvärkonstnärlig undervis-
ning med olika kombinationer av 
konstformer. Undervisningen sker 
på svenska eller finska. Avsikten är 
att varje elev i Helsingfors får delta 
i en 5x2-kurs åtminstone en gång 
under sin lågstadietid.

Annegården har även utveck-
lat kulturkurser för högstadiet 
och gymnasiet. Kurserna omfattar 
18–38 lektioner och motsvarar en 
halv eller en hel skolkurs. Tanken 
är att via ett övergripande aktuellt 
tema arbeta med olika konstformer 
och flera läroämnen på ett kreativt 
och aktiverande sätt. Kurserna har 
haft teman som ”Kärlek och anar-
ki”, ”Ondska”, ”Ung och lycklig?” 
eller andra existentiella teman. 
En viktig del av kurserna utgörs 
av verkstäder, processer och eget 4 www.luckan.fi



22

arbete, där eleven själv agerar, ana-
lyserar och sammanfattar sina upp-
levelser och iakttagelser. De skräd-
darsydda kulturkurserna erbjuds på 
svenska eller finska. 

En viktig aspekt av läropro-
cessen är att eleven kommer ut ur 
den traditionella elevrollen, väx-
er med uppgiften och upplever hur 
konsten kan vara ett uttryck eller 
redskap för att hantera verklighe-
ten på olika sätt. Konst och kultur 
stärker elevens uttrycksmöjligheter, 
utveckling och självkänsla – skapar 
empowerment och personlig till-
växt. Poängen med kreativ under-
visning är att den frigör energi och 
möjliggör nya erfarenheter och ny 
kunskap, som kan upplevas med 
alla sinnen och därmed berör och 
aktiverar den enskilda eleven.  

Utveckling och växelverkan

En nationell barnkulturstrategi har 
formulerats inom ramen för det riks-
omfattande barnkulturnätverket 
Taikalamppu (Aladdins lampa), där 
även Annegården är en aktiv med-
lem. Nätverket omfattar elva barn-
kulturcentra på olika orter i Finland, 
vilket möjliggör samarbete och väx-
elverkan genom konkreta utveck-
lingsprojekt och utbyten. Nätverket 
har formulerat gemensamma kvali-
tetskriterier, mål och metoder för att 
utveckla den inhemska barnkultu-
rens tillgänglighet, kvalitet och syn-
lighet. Målet är att förstärka barnens 
egen delaktighet och eget skapande 
samt att stärka barnkulturens sam-
hälleliga roll. Det innebär en öppen 
och dialogisk kultursyn, som inne-
fattar både professionalitet och del-
aktighet. Inom nätverket har man på 

Annegården och kulturcen-
tralens svenska enhet utveck-
lat till exempel nya former 
för drama och ordkonst och 
man koordinerar även svensk 
barnkulturverksamhet. 5

Inom ramen för nätverket har 
Annegården även utvecklat den 
tvåspråkiga webbplatsen kultus.fi 
som ett konkret redskap för kul-
turplanering för pedagoger på alla 
stadier i hela huvudstadsregionen. 

Aktuella framtidsfrågor

Många konst- och kulturinstitutio-
ner i Helsingfors erbjuder numera 
konstpedagogisk verksamhet och 
andra former av publikarbete. 
Utbudet är både rikt och lockande. 
En viktig fråga ur skolornas synvin-
kel är dock kontinuiteten i kulturpla-
neringen, det vill säga vem tar ansvar 
för att kulturintegrerad undervis-
ning med olika teman eller konst-
former når möjligast många barn i 
en viss årskurs och på lång sikt? 

Helsingfors stad förbereder som 
bäst en heltäckande kulturstrategi, 
där man även lyfter fram betydel-
sen av barnkultur, konstfostran och 
publikarbete. Staden utvecklar dess-
utom en bred välfärdsplan för barn 
och unga för åren 2009–12, där en 
handbok för att uppgöra en kultur-
plan för varje skola ingår som en vik-
tig del. Tanken är att skolorna inom 
de närmaste åren ska göra upp egna 
kulturplaner, där man involverar 
både lärare och elever i planering-
en och där man integrerar konst och 
kultur i alla läroämnen. Dessutom 
kommer den nya timfördelningen 
i skolorna att medföra ompriorite-
ringar, som förhoppningsvis stärker 
konsten, kreativiteten och trivseln i 
skolan. Samarbetet kring skolornas 
kulturplaner kommer förhoppnings-
vis att fungera som en inspirerande 
vitaminspruta för hela det konstpe-
dagogiska fältet i huvudstadsregio-
nen och det övriga Finland.

Nina Gran är special-
planerare vid den kul-
turpolitiska avdelningen 
vid Helsingfors 
kulturcentral.

5 www.taikalamppu.fi
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För att kunna skapa sig en posi-
tiv självbild är det viktigt att få vara 
stolt över sitt ursprung och sin kul-
turella bakgrund. Att som barn få 
dela med sig av sina traditioner 
och uppleva andras nyfikenhet och 
intresse inför dem stärker identite-
ten och självförtroendet. Men trots 
att skolan strävar efter att stöda bar-
nens identitetsbygge och satsa på 
toleransfostran är det ofta enbart 
de lutherska traditionerna som firas 
under skolåret. För att konkretisera 
läroplanens värdegrund måste man 
försöka hitta metoder att synlig-
göra det spektrum av kulturarv som 
finns i samhället och i skolan. Att 
fira ett Mångkulturellt festår är ett 
sätt skapa utrymme för en levande 
interkulturell dialog och stärka sko-
lans sociala gemenskap.

Det Mångkulturella feståret 
baserar sig på idén om att människor 
vill fira och behöver fira sina högti-
der. I praktiken innebär feståret att 
skolan under ett läsår firar högtider 
från olika kultursfärer, företrädes-
vis dem som eleverna i skolan eller 
deras familjer representerar eller 
som skolan har behov av att upp-
märksamma. Festårets fokus lig-
ger på festglädje, samvaro och gäst-
frihet. Eleverna får dela med sig av 
sig själva och utveckla en förståel-
se för andras traditioner. Alla kan 
fira tillsammans eftersom man både 
kan vara glad för själva festens skull 
och för att man gläder sig åt andras 
glädje. Det Mångkulturella fest- 
året innefattar kultur, konst och kun-
skap. Ingen religionsutövning i form 

Det mångkulturella 
feståret

SANNA HULDéN

Festglädje och mångfald i skolan



av böner eller predikningar ingår. 
Istället är förhoppningen att kunna 
avmystifiera religion och ge elever-
na vardagsnära erfarenheter av olika 
andliga arv. Alla kulturer och religi-
oner och deras representanter, lik-
som de konfessionslösa, bemöts med 
respekt under feståret.

”Det här var nog det roligaste 
året under mina sju år i den här 
skolan” *

Läsåret 2008-09 firades det Mång-
kulturella feståret för första gången 
som pilotprojekt i Blomängens låg-
stadieskola i Botby i Helsingfors. 
Man valde att under året fira islamsk 
Eid al-Fitr, luthersk jul, judisk Purim, 
katolsk Maria Bebådelse och orto-
dox påsk eftersom dessa traditioner 
fanns representerade bland eleverna. 
Dessutom invigdes feståret med en 
livsåskådningsfest och avslutades 
med en avrundningsfest. Feståret 
planerades av lärarkåren och projek-
tets arbetsgrupp men elevernas roll 
var stor i de praktiska förberedel-
serna inför varje högtid och i själva 
firandet.

Det Mångkulturella feståret byg-
ger på elevernas egen delaktighet. 
Delaktigheten möjliggör känslan 
av att tillhöra ett meningsbärande 
sammanhang och gör det lättare för 
eleverna att bemöta de nya upplevel-
serna och erfarenheterna. Detta i sin 
tur stärker sammanhållningen och 
tryggheten i skolan. När Blomängen 
förberedde Eid al-Fitr fick elever-
na jobba i flera olika verkstäder led-
da av personer med kunskap om 
den specifika traditionen. Bl.a. bak-
ade man turkiska baklava-bakelser, 
dansade tatarisk dans, skrev arabisk 
kalligrafi och lärde sig om profe-
ten Muhammed och bildförbudet 
inom islam. Under festen hade elev-
erna själva pyntat festutrymmet där 
de tog emot gästerna och stod för 
programmet. Även om det i skolan 

fanns elever med anknytning till den 
specifika traditionen behövde inget 
barn,  agera representant för sin tra-
dition eller för sina föräldrars hem-
land. Högtiderna förbereddes och 
firades tillsammans av alla elever, 
lärare och gäster. Däremot såg man 
till att det fanns utrymme för den 
som på eget initiativ ville berätta 
om sina erfarenheter i samband med 
festförberedelserna. 

Oberoende vilken tradition en 
högtid härstammar från har den sin 
unika stämning. Den kan vara lugn 
och högtidlig som Maria Bebådelse, 
uppsluppen och glad som Eid al-Fi-
tr eller karnevalistisk och livlig som 
Purim. Högtiden kan präglas av ski-
ra eller granna färger, svängig musik, 
stämningsfull sång, solljus eller 
skymning. Traditionella bakverk, 
maträtter och drycker sprider dofter 
och ger festen smak. Hantverk, bild-
konst, dans, musik och teater lyf-
ter fram särdrag i kulturen och ger 
utrymme för eget skapande. Ofta 
finns det legender eller berättel-
ser kopplade till en högtid som kan 
ge festen en inramning. När Purim 
firades i Blomängen dramatisera-
de eleverna Purim-berättelsen och 
spelade upp den under den liva-
de maskeradfesten i skolans aula på 
kvällen. Inte bara skolbarnen och 
lärarna, utan också föräldrar, småsys-
kon och andra gäster hade klätt ut 
sig och dansade loss till klezmermu-
sik. Under Maria Bebådelse däre-
mot tog man fasta på det stillsamt 
högtidliga och visuella. Man firade 
tidigt på morgonen, var klass för sig, 
i ett rum helt inrett i blått och med 
Mariasymboler som eleverna hade 
tillverkat. Schuberts Ave Maria ska-
pade stämning och eleverna formade 
tablåer med självgjorda handdockor. 
Tablåerna fotograferades och visa-
des senare upp för hela skolan.

Gäster och gästfrihet är en själv-
klar del av alla fester. Att dela med 
sig av sin tid, talang, fantasi, kun-

* En kommen-
tar av en av 
Blomängens 
sjätteklassister 
efter festårets 
slut 

24



Hemsida på 
svenska och 
finska  
www.festar- 
juhlavuosi.info

skap, mat, dryck, värme och fest-
glädje är en av festårets grundidé-
er. Gästerna är också viktiga för att 
lyfta stämningen och bryta varda-
gen. Redan en enda gäst kan få fes-
ten och skolan att kännas viktig 
och betydelsefull. Gästerna är ock-
så ett sätt för skolan att förankra sig 
både i sin närmiljö och i samhäl-
let i stort. Genom att bjuda in gäs-
ter från kulturföreningar, försam-
lingar, kommunen, grannskolor och 
personer som jobbar med integra-
tion och utbildning kan skolan eta-
blera sig som en aktiv samhällsaktör 
och bygga upp ett kontaktnät inför 
feståret och framtiden. Elevernas 
föräldrar, syskon och mor- och far-
föräldrar bjuds inte bara in som fest-
gäster, utan också för att berätta om 
sina traditioner, kanske leda verkstä-
der eller komma med tips och idé-
er inför planerandet. Under feståret 
besöktes Blomängen av bl.a. politi-
ker, konstnärer, kulturaktörer, elev-
er och lärare från andra skolor och 
så de egna elevernas familjer och 
släktingar förstås. Också pressen var 
närvarande under året och skolans 
mångkulturella satsning fick syn-
lighet i medierna. Migrations- och 
Europaminister Astrid Thors fung-
erade som pilotprojektets beskyd-
dare och deltog som hedersgäst i 
invigningsfesten.

Vårt samhälle är till stor del 
kommersialiserat och högtider upp-
fattas ofta i materialistiska termer, 
men bakom materian finns sym-
bolerna, kulturarvet och behovet 
av gemenskap. Med hjälp av det 
Mångkulturella feståret får barnen 
upptäcka att man kan läsa och för-
stå festerna och på så sätt lära sig om 
världen omkring sig. Ingenting är 
bara yta. Det Mångkulturella feståret 
fungerar som en konkret modell för 
att stöda elevernas kulturella egen-
art och utveckla toleransen i sko-
lan och samhället. Utbildningsråd 
Pekka Iivonen vid utbildningssty-

relsen stöder projektet och förhopp-
ningen är att modellen ska spridas 
till både svenska och finska skolor 
i hela landet. Hösten 2010 utkom-
mer en handbok för lärare på svens-
ka (Schildts) och finska (Tammi). 

Arbetsgruppen bakom pro-
jektet består av Mikaela Hasán, 
Heidi Johansson och Milena 
Parland. Projektet förverkligas i 
samarbete med Helsingfors kul-
turcentral, Finlands UNESCO-
skolnät och DOT r.f. och stöds av 
Konstsamfundet, Svenska kultur-
fonden, Sparbanksstiftelsen, Central-
kommissionen för konst och 
Otto A. Malms donations-
fond. Projektkoordinator är 
Noona Leppinen.
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Taiteen perusopetus 
Helsingissä1

Taiteen perusopetus tarkoittaa 
kouluajan ulkopuolella tapahtu-
vaa, ensisijaisesti lapsille ja nuo-
rille annettavaa taidekasvatusta. 
Taiteen perusopetuksesta sääde-
tään lailla (633/1998) ja asetuksella 
(813/1998). Laissa keskeisenä tai-
teen perusopetuksen kriteerinä mai-
nitaan tavoitteellisuus, tarpeellisuus 
sekä taloudelliset edellytykset antaa 
opetusta.  Kaupungin intressinä tai-
teen perusopetuksen suhteen – lain 
asettamien vaatimusten lisäksi – on 
ollut erityisesti opetuksen tasainen 
jakautuminen kaupunkirakentee-
seen, monimuotoisten taidekasva-
tuspalvelujen saatavuuden turvaami-
nen, kohtuullisten oppilasmaksujen 
ylläpitäminen, taiteilijayrittäjyyden 
tukeminen sekä laaja pätevän ope-
tushenkilöstön työllistyminen. 

Laki ja asetus taiteen 
perusopetuksesta

Taiteen perusopetus on tavoitteel-
lista tasolta toiselle etenevää ensisi-
jaisesti lapsille ja nuorille järjestet-
tävää eri taiteenalojen opetusta, joka 
samalla antaa oppilaalle valmiuksia 
ilmaista itseään ja hakeutua asian-
omaisen taiteenalan ammatilliseen ja 
korkea-asteen koulutukseen. Luvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että 
opetus on tarpeellista ja että luvan 
hakijalla on ammatilliset ja taloudel-
liset edellytykset opetuksen asian-

mukaiseen järjestämiseen. Opetusta 
ei saa järjestää taloudellisen voiton 
tavoittelemiseksi. Oppilailta voi-
daan periä opetuksesta kohtuullisia 
maksuja. Jokaisella oppilaitoksella, 
jossa järjestetään taiteen perusope-
tus -laissa tarkoitettua koulutusta, 
tulee olla toiminnasta vastaava reh-
tori. Rehtorin ja opettajien kelpoi-
suusvaatimuksista säädetään ase-
tuksella. Koulutuksen järjestäjällä 
tulee olla koulutuksen järjestämis-
tapa huomioon ottaen riittävä määrä 
opettajanvirkoja tai työsopimussuh-
teisia opettajia.2

Opetushallitus päättää taiteen-
aloittain taiteen perusopetuksen 
tavoitteista ja keskeisistä sisällöis-
tä (opetussuunnitelman perusteet). 
Opetussuunnitelman perusteet voi-
vat sisältää erilaajuisia oppimääriä. 
Taiteen perusopetuksen oppimääriä 
ovat yleinen oppimäärä ja laaja oppi-
määrä. Koulutuksen järjestäjä päät-
tää opetuksen määrästä opetussuun-
nitelman perusteiden mukaisesti.3

Taiteen perusopetus on vapaa-
ehtoista, tavoitteellista ja tapahtuu 
kouluajan ulkopuolella. Laajalla ja 
yleisellä oppimäärällä on yhteneviä 
ja eroavia tavoitteita. Laajan oppi-
määrän opetussuunnitelman perus-
teet on vahvistettu musiikille, tans-
sille, teatteritaiteelle ja visuaalisille 
taiteille (arkkitehtuuri, kuvataide ja 
käsityö) sekä sirkustaiteelle. Yleisen 
oppimäärän opetussuunnitelman 

REETTA 
SARIoLA

1 Artikkeli perustuu 
Helsingin kulttuuri- 
ja kirjastotoimelle 
laadittuun selvityk-
seen taiteen perus-
opetuksen toteutu-
misesta Helsingissä 
2008.

2 Laki taiteen 
perusopetuksesta 
693/1998

3 Asetus taiteen 
perusopetuksesta 
813/1998.
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perusteet on vahvistettu musiikille, 
tanssille, sanataiteelle, esittäville tai-
teille (sirkustaide ja teatteritaide) ja 
visuaalisille taiteille (arkkitehtuuri, 
audiovisuaalinen taide, kuvataide ja 
käsityö).

Taiteen perusopetus on val-
tion organisaatiossa osa yleissivistä-
vää koulutusjärjestelmää ja siitä vas-
taa opetus- ja kulttuuriministeriön 
koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. 
Valtion kulttuurille osoittamat ylei-
set varat kanavoituvat kulttuuri-, lii-
kunta- ja nuorisopolitiikan osas-
ton kautta. Valtio osallistuu taiteen 
perusopetuksen rahoitukseen anta-
malla kunnille taiteen perusopetuk-
seen valtionosuutta asukasmäärän ja 
asukasta kohden lasketun yksikkö-
hinnan perusteella. Helsingissä ope-
tus- ja kulttuuriministeriö myöntää 
lisäksi eräille oppilaitoksille (yht. 15 
kpl) valtionosuutta opetustuntimää-
rän ja opetustuntia kohden lasketun 
yksikköhinnan perusteella.

Helsingin kaupungin kulttuuri- 
ja kirjastolautakunta on myöntänyt 
taiteen perusopetuslupia 1990-luvun 
alkupuolelta saakka. Uusien opetus-
suunnitelmien perusteiden myötä 
kaupunki on keskitetysti tarkastanut 
oppilaitosten opetusluvat v. 2006 –
2007. Uusia luvan hakijoita tulee 
vuosittain, Helsingin runsaiden har-
rastus- ja työllistymistarpeiden myö-
tä. Kaikkien taideopetusta antavien 
oppilaitosten ei ole pakko antaa tai-
teen perusopetusta, mutta hakemal-
la luvan oppilaitos saa vapautuksen 
arvonlisäveron maksamisesta oppi-
laiden lukukausimaksuista. Taiteen 
perusopetuslupa voidaan myöntää, 
jos oppilaitos täyttää taiteen perus-
opetukselle asetetut kriteerit.

Taiteen perusopetuksen historiaa

Musiikin opetukseen keskittyneet 
oppilaitokset ovat saaneet valtion-
osuutta jo vuodesta 1967, jolloin 
säädettiin laki musiikkioppilaitos-

ten valtionavusta. Valtionosuutta 
ei tuolloin myönnetty muille 
taiteenlajeille.

Luomalla taiteen perusopetus 
-järjestelmä haluttiin yhtenäistää ja 
kehittää taide-opetusta sekä saat-
taa muut taiteen alat samanarvoi-
seen asemaan musiikin kanssa. Astor 
(2001) näkee taiteen perusopetuk-
sen järjestelmän luomisen yhtenä 
välillisenä vastauksena peruskou-
lun taito- ja taideaineiden aseman 
kurjistumiseen. Ensisijaisena syy-
nä oli kuitenkin saattaa tuolloin var-
sin kirjavaksi muodostunut ja tavoit-
teiltaan heterogeeninen eri taiteen 
alojen opetustoiminta keskenään 
tasavertaiseen asemaan ja opetuksel-
lisesti keskenään vertailukelpoiseksi. 
Valtakunnallinen taiteen perusope-
tustyöryhmä (1989) linjasi taide-
kasvatuksen siten, että yleissivistävä 
opetus, taiteen harrastaminen ja tai-
teen perusopetus eri keinoin tukevat 
ja täydentävät toisiaan, mutta eivät 
korvaa toisiaan.5  

Opetusministeriön alaiset ”Tai-
teen perusopetustyöryhmä” (1989), 
”Taideopetustyöryhmä” (1991) ja 
”Taidepedagogi- ja viestintäkasva-
tustyöryhmä” (1990) linjasivat tai-
teen perusopetuksen toteuttamista. 
Toimenpideohjelmalla ja lakimuu-
toksella (myöh. laki taiteen perus-
opetuksesta) haluttiin taata, että 
mahdollisimman moni lapsi ja nuo-
ri saa valitsemaansa taiteen alan 
opetusta, ja kun taiteenalojen kir-
joa lisätään, laajennetaan mui-
denkin alojen kuin vain musiikin 
opiskelumahdollisuuksia.6  

Lakimuutos tarjosi kunnille myös 
tulonsiirtoa valtiolta. Uutta oli, että 
kunnat alkoivat nyt saada asukas-
perusteista valtionosuutta taidekas-
vatustoiminnan ylläpitoon. Tuolloin 
asukasperusteisen valtionosuuden 
laskentaperuste määriteltiin taiteen 
perusopetukselle n. 8 markaksi. Tällä 
hetkellä laskentaperuste on 1,4 €/
asukas, josta valtionosuus on 29,7 %. 

5 Astor 2001.

6 Ibid.
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Käytännössä taiteen perusopetuk-
sen asukasperusteinen valtionosuus 
on – etenkin Helsingissä  – riittämä-
tön toteutuneeseen taiteen perusope-
tuksen kuntarahoitukseen verrattuna: 
vuonna 2008 Helsinki sai opetus-
ministeriön maksamaa asukaskoh-
taista valtionosuutta (kunnan rahoi-
tusosuuksien vähennysten jälkeen) 
taiteen perusopetukseen n. 240 000€, 
kun kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 
toteutunut rahoitus taiteen perusope-
tukselle oli 4,4 milj. €. 

Taiteen perusopetuksesta kaavail-
tiin laajaa: tavoitteena 1990-luvun 
opetusministeriön alaisilla työryh-
millä oli, että vuonna 2000 opetuk-
sen piirissä olisi 30 % 3–16-vuotiaista 
(270 000 oppilaspaikkaa) suomalai-
sista.7  Pornan mukaan vuonna 2002 
luku oli valtakunnallisesti 101 779 
lasta ja nuorta, 12 % peruskouluikäi-
sistä 8. Helsingissä vuonna 2008 tai-
teen perusopetuksen piirissä oli jo n. 
16 000 oppilasta eli n. 18 % 1–18-
vuotiaista helsinkiläisistä9. 

Ensimmäisellä, vuonna 1992 
voimaan tulleella taiteen perus-
opetuslailla pyrittiin nostamaan 
muita taiteenlajeja vahvan ja tulok-
sellisen musiikinopetuksen rinnal-
le. Nykyinen, vuonna 1999 voimaan 
tullut taiteen perusopetuslaki yhdis-
ti aikaisemmat vuoden 1992 tai-
teen perusopetuslain ja vuoden 1995 
musiikkioppilaitoslain osana laajem-
paa koululakien kokonaisuudistusta. 
Se mahdollisti tuntiperusteisen val-
tionosuuden myöntämisen muillekin 
taiteenlajeille kuin musiikille.10 

Nykyään Suomessa on tuntipe-
rusteisella valtionosuudella avustettu-
ja oppilaitoksia kaikilta niiltä taiteen 
lajeilta, joille opetushallitus on vah-
vistanut taiteen perusopetuksen ope-
tussuunnitelmien perusteet. Tällä het-
kellä tuntiperusteista valtionosuutta 
ohjautuukin Helsingissä musiikin, 
kuvataiteen ja arkkitehtuurin, tanssin 
sekä sirkuksen opetukselle.

Taiteen perusopetuksen historia 
Helsingissä

Henkilöstö- ja sivistystointa johta-
van apulaiskaupunginjohtajan toi-
meksiannosta 1990-luvun alussa 
toteutetussa, taiteen perusopetusta 
koskevan lain edellyttämiä toimen-
piteitä valmistelevan työryhmän sel-
vityksessä määriteltiin Helsingin 
kanta taiteen perusopetukseen.11 

Selvityksessä todettiin mm. että 
ettei kulttuuriasiainkeskus ja sen 
Annantalon taidekeskus tule jär-
jestämään ko. laissa määriteltyä tai-
teen perusopetusta. Tuolloin todet-
tiin myös, että kulttuuriasiainkeskus, 
ammattiopetusvirasto ja kouluviras-
to eivät lähde omissa yksiköissään 
järjestämään lain tarkoittamaa tai-
teen perusopetusta, vaan Helsinki 
on mukana taiteen perusopetuksessa 
myöntämällä tukea taidelaitoksille 
(musiikkioppilaitokset, kuvataide- ja 
tanssikoulut), jotka jo järjestivät tai-
teen perusopetusta tai sitä muistut-
tavaa opetusta. Lisäksi linjattiin, että 
valtion myöntämiä taiteen perusope-
tusmäärärahoja jaettaessa päätäntä- 
ja toimeenpanovalta säilyvät kulttuu-
rilautakunnalla, joka myös valvoo ko. 
oppilaitosten opetussuunnitelmia. 

Taiteen lajien tasavertaiseen ase-
ma pidettiin keskeisenä. Esimerkiksi 
Helsingin kulttuuritoimen 1990-lu-
vun strategiassa lausuttiin:

Musiikkioppilaitosten tuki on par-
haiten järjestetty ja kuvataide-
koulujenkin toiminta on sujuvaa. 
Tanssikoulutuksen tuki on puutteelli-
nen. --- Tuki on puutteellinen myös 
sellaisten taiteen alojen kohdalla, joi-
den opetus ei ole järjestäytynyttä ja 
säännönmukaista (sirkus, sarjakuva, 
varietee, AV-taide, kirjoittaminen ja 
taidekäsityö).

Komitean ehdotukset olivat tuol-
loin, että mm.: 

7 Ibid.

9 Helsingissä tarkas-
teluikäväli on 1–18 
-vuotiaat opetus-
sisällöllisistä tilas-
toimisvaikeuksista 
johtuen. Vaikka tai-
dekasvatusta ylei-
sesti aletaan antaa 
vasta yli 3-vuoti-
aille, on esimerkiksi 
musiikin varhais-
kasvatuksen piirissä 
on runsaasti alle 
3-vuotiaita. Lisäksi 
eri taideaineiden 
syventäviin opin-
toihin osallistuu 
ammattiopintoihin 
suuntaavia alle pari-
kymppisiä lapsia ja 
nuoria.

10 Porna 2003, 23.

8 Porna 2003. 
Kuntaliiton tilas-
tointi ei kuiten-
kaan ollut, aina-
kaan Helsingin 
taiteen perusope-
tuksen osalta täysin 
kattavaa.

11 Taidekasvatusta 
selvittävän työryh-
män loppuraportti 
21.4.1992.
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• Kaupungin hallintokunnat suunnit-
televat yhteisen alueittaisen / suurpii-
rikohtaisen kulttuurikasvatustarjon-
nan (sisältö, opettajavoimat ja tilat) 
lapsille ja nuorille. Tarjonnasta tiedo-
tetaan tehokkaasti, kaupunginhallin-
non sisäisesti myös yli virastorajojen.

• Taidealojen oppilaitosten avustus-
perusteet yhdenmukaistetaan saat-
tamalla musiikki-, kuvataide- ja 
tanssialan oppilaitokset keskenään 
samanarvoiseen asemaan kulttuuri-
lautakunnan ehdottamalla tavalla.

• Vuokratukea voidaan maksaa, eri-
tyisesti kaupungin keskustassa kor-
keavuokraisissa tiloissa toimiville 
opistoille, joihin kaikilla on hyvät 
kulkuyhteydet. 12

Muiden kun musiikin ja kuva-
taiteen tarjonnan ja avustamisen 
kehitys on kuitenkin ollut hidasta. 
Ylihallintokuntaisesti toteutetussa 
”Lasten ja nuorten kulttuurin yhteis-
työmuotojen kehittämistyöryh-
män loppuraportissa” (31.1.2002) 
kirjoitettiin: ”Kaupungin avustus-
politiikassa tulee ottaa tavoitteeksi 
taidealojen tasapuolinen kohtelu. 
Tanssi- ja ilmaisutaiteen oppilai-
tosten tuen tulee nousta vähitellen 
musiikki- ja kuvataideoppilaitosten 
tasolle.”

Taidekasvatuksen tehtävänjakoa 
Helsingissä vuonna 1989 selvittä-
vässä työryhmäraportissa kerrotaan 
eri hallintokuntien toteuttamasta 
taidekasvatus- ja kulttuuriharras-
tamistyöstä. Taidekoulujen osalta 
mainittiin, että Helsingin alueel-
la toimi tuolloin yhteensä lähes 
50 taideoppilaitosta, joissa opis-
keli yhteensä n. 20 000 lasta ja 
nuorta. ”Vakiintuneinta toimin-
ta on musiikkioppilaitosten koh-
dalla, joita tuetaan säännöllises-
ti. Myös kuvataidekoulut ovat sekä 
valtion, että kaupungin säännöllisen 
tuen piirissä. Niiden opetus nou-

dattaa hyväksyttyjä opetussuunni-
telmia. Tanssikoulut ovat avustus-
järjestelmien ulkopuolella, samoin 
opetuksen sisällöllinen seuranta 
puuttuu.”13

Taiteen perusopetus Helsingissä 
2008-2009

Seuraavat tilastot esittelevät taiteen 
perusopetuksen toteutumaa taidea-
loittain vuonna 2008. Musiikissa 
esitellään erikseen valtionosuutta 
saavat oppilaitokset ja harkinnan-
varaisesti avustetut, sillä niiden 
tulotalouden rakenteet poikkeavat 
toisistaan.14

Vuonna 2008 oppilaita tai-
teen perusopetukseen osallis-
tui 19 409. Musiikkioppilaiden 
osuus oli suurin, 50 % kaikista tai-
teen perusopetuksen oppilais-
ta. Toiseksi eniten, 35 % oli tans-
sin oppilaita. Musiikkia opiskeli n.  
9 800, tanssia 6 800, kuvataidetta 
1 800, sirkusta 700 ja teatteria 300 
oppilasta. Eri taidelajeissa perus- 
opetuksen ja varhaiskasvatuk-
sen oppilaiden suhde vaihtelee. 
Musiikissa varhaiskasvatuksella on 
pitkä perinne, ja esimerkiksi valti-
onosuutta saavissa musiikkioppilai-
toksissa musiikkileikkikouluoppi-
laat muodostavatkin 40 % oppilaista.  

14 Tilastoissa laki-
sääteistä valtion-
avustusta saavat 
oppilaitokset on 
merkitty lyhenteellä 
”VOS-musiikki” 
ja kaupungin har-
kinnanvaraisen 
tuen piirissä ole-
vat musiikin yleisen 
oppimäärän oppilai-
tokset on merkitty 
”muu musiikki”. 

13 Opetus- ja sivis-
tystoimen apulais-
kaupunginjohta-
jan toimeksianto 
15.5.1989.

12 Kulttuuri-
Helsinki – 
Helsingin 
kulttuurin kehit-
tämissuunnitelma 
vuosille 1991–1999.
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Taulukko 1. Taiteen 
perusopetuksen  
oppilaat eri taide- 
lajeissa 2008.
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Tarkasteltaessa perusopetuksen 
ja varhaiskasvatuksen suhdet-
ta, voi todeta että eniten perus- ja 
syventävien sekä yleisen oppimää-
rän oppilaita (eli kouluikäisiä) on 
teatteri- ja kuvataiteen opetukses-
sa. Teatteriopetuksessa kouluikäi-
siä on 97 % ja kuvataiteen ope-
tuksessa 84 % oppilaista. Useilla 
oppilaitoksilla opetusta anne-
taan myös aikuisille, esimerkik-
si tanssissa aikuisoppilaat muo-
dostavat 40 % ja sirkuksessa 16 % 
 oppilasmäärästä. 

Poikia taiteen perusopetuk-
sen oppilaista oli kaikkiaan 25 %. 
Musiikin- ja kuvataiteen opetukses-
sa poikia oli n. 40 % oppilaista, kun 
tanssinopetuksessa poikien osuus oli 
n. 3 %. 

Helsingissä toteutui 2008 yhteen-
sä 319 644 tuntia taiteen perus-
opetusta ryhmä- ja yksilöopetusta. 
Musiikissa, jossa opetus on voimak-
kaasti yksilöopetusta, toteutui eni-
ten tunteja. Musiikinopetusta oli 80 
% kaikista Helsingissä toteutuneis-

Taulukko 2. Taiteen 
perusopetuksen oppi-
laat eri taiteenlajeissa 
2008.

SIRKUS 717 548 76 123 17 112 16
TEATTERI 294 285 97 7 2 12 4
KUVATAIDE YHT. 1817 1499 82 264 15 11 1
VOS-MUSIIKKI 7475 4417 59 2980 40 228 3
MUU MUSIIKKI 2312 1489 64 334 14 293 13
TANSSI 6794 2878 42 1171 17 2745 40

YHT. 19 409 11 116 57 4879 25 3401 18 

OPPILAAT 
YHT.TAULUKKO  2

TAULUKKO  3

TAULUKKO  4

PERUS- 
OPETUS

VARHAIS- 
KASVATUS

MUUT ESIM. 
AIKUISET

Taulukko 4. Poikien 
osuus taiteen perus-
opetuksen oppilaista 
2008.

POIKIEN OSUUS OPPILAISTA    %

SIRKUS YHT. 66 9
TEATTERI YHT. 37 13
KUVATAIDE YHT. 639 35
VOS-MUSIIKKI 2809 38
MUU MUSIIKKI 1060 46
TANSSI 207 5

YHT. 4818 25

Taulukko 3. Muuta 
opetustoimintaa kuin 
taiteen perusopetusta 
eri oppilaitoksissa 
2008. Useilla oppi-
laitoksilla on taiteen 
perusopetuksen lisäksi 
muuta opetustoimin-
taa, esimerkiksi aamu- 
ja iltapäivätoimintaa, 
koulujen kerhotoimin-
taa tai lyhytkursseja.

MUUTA TOIMINTAA KUIN TAITEEN PERUSOPETUS?

OPPILAITOS JÄRJESTÄÄ KOULUJEN 
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA (1.–2. LUOKKALAISILLE)

OPPILAITOS JÄRJESTÄÄ KOULUJEN KERHOTOIMINTAA

OPPILAITOS TARJOAA TAITEEN PERUSOPETUKSEN 
ULKOPUOLISTA LYHYTKURSSITOIMINTAA

LUKUMÄÄRÄ

4

6

21

PROSENTTI

13,79

20,69

72,41

ta taiteen perusopetus -tunneista. 
Tanssiopetuksen tunnit muodostivat 
12 % ja kuvataiteen 4 % kaikista toteu-
tuneista opetustunneista. Sirkuksen ja 
teatterin tunnit muodostivat molem-
mat 2  % kaikista taiteen perusopetuk-
sen tunneista. 

Taiteen perusopetuksen koko-
naismenot Helsingissä olivat noin 
23 milj. euroa. Oheiset taulukot 
kuvaavat eri taidelajin oppilaitos-
ten talousrakenteita lukuun otta-
matta tanssia.15 Teatterin ja sirkuk-
sen talouslukuja tarkastellessa on 
huomioitava otoksen pieni määrä. 



31

Molemmissa taiteenaloissa tarkas-
telussa on ainoastaan kaksi oppi-
laitosta, joten yksittäisten oppi-
laitosten vaikutus talouslukujen 
loppusummiin on suurempi.

Kaupungin avustukset taiteen 
perusopetukselle oli vuonna 2008 
4,3 milj. €.16 Valtionosuuksia ja 
valtion harkinnanvaraisia avus-
tuksia oppilaitoksille kohdistui 9 
milj. €. Helsingissä valtionosuuk-
sista valtaosa, yli 95 % suuntautui 
musiikkioppilaitoksille. Kaupungin 
avustaminen jakaantuu eri taiteen-
lajien välillä tasapuolisemmin, jos-
kin musiikin osuus oli korostunut 
tässäkin. Kaupungin avustus kattaa 
eri taidelajien menoista n. 20-30 %. 
Ainoastaan sirkuksessa tämä osuus 
on vähemmän. Oppilasmaksujen 
osuus menoista oli sirkukses-
sa jopa 60 %.17 Oppilaitoksilla 
on myös muuta varainhankintaa. 
Esittävissä taidelajeissa, teatteris-
sa ja sirkuksessa, tämä oli esitys-
toiminnasta tullutta tuloa, esimer-
kiksi lipputuloja ja esitysmyyntiä. 
Sponsori- ja yritysyhteistyötulo-

TAULUKKO  5
Taulukko 5. Taiteen 
perusopetuksen oppi-
laitosten tulot 2008.

SIRKUS 87 000     14 20 500 76 
TEATTERI 34 000 31 0 0 
KUVATAIDE YHT. 398 000 30 444 312 33 
VOS-MUSIIKKI 3 214 455 22 7 592 890 52 
MUU MUSIIKKI 550 500 25 33 370 2 

YHT. 4 283 955 23 8 091 072 57  

KAUPUNGIN 
AV.

VALTION 
AV.

% 
MENOISTA

% 
MENOISTA

SIRKUS 410 403 64 71 285 11
TEATTERI 51 785 47 15 000 14
KUVATAIDE YHT. 481 553 36 8 483 1
VOS-MUSIIKKI 3 634 040 25 526 457 4
MUU MUSIIKKI 1 252 890 57 258 441 12

YHT. 5 830 671 31 879 666 5 

OPPILAS- 
MAKSUT

MUU VARAIN- 
HANKINTA

% 
MENOISTA

% 
MENOISTA

ja on oppilaitoksilla jonkin verran. 
EU-avustuksia ei ollut yhdelläkään 
oppilaitoksella.

Kiinteiden kulujen, eli henkilös-
tö-, kiinteistö- ja opetustarvikkeiden 
kulujen osuus oppilaitosten talou-
dessa on n. 90 %. Henkilöstökulut 
muodostavat oppilaitoksissa n. 80 
% ja kiinteistömenot 11 % menois-
ta. Teatterissa tilakustannukset 
ovat lähes 30 % kaikista menois-
ta. Markkinointi- ja viestintäkulut 
ovat oppilaitoksissa vain muutaman 
prosentin luokkaa. Taidealakohtaiset 
tarpeet opetuksen järjestämises-
sä tulevat esiin myös talousluvuissa. 
Runsaasti tarpeistoa tarvitsevien tai-
delajien, kuten teatterin, sirkuksen ja 
kuvataiteen opetuksessa opetustar-
vikkeiden osuus oppilaitosten koko-
naismenoista on 5-10 %.

Eri taidealat tuottavat erilailla 
tuloja ja menoja oppilas- ja opetus-
tuntikohtaisesti. Oppilaskohtaisesti 
tarkasteltaessa musiikin opetus on 
kallein taideala, sillä se on valtaosal-
taan yksilöopetusta. Samalla myös 
mahdollisuus kattaa oppilasmaksul-

15 Vuonna 2008 
tanssin taiteen 
perusopetus ei kuu-
lunut kaupun-
gin avustaman tai-
teen perusopetuksen 
piiriin.

17  Vuoden 2009 
alusta Helsinki 
Circus Association 
on päässyt valtion-
osuuden piiriin.

16 Tämän lisäksi 
kulttuuri- ja kirjas-
tolautakunnan har-
kinnanvaraisesti 
myöntämissä avus-
tusmäärärahoissa on 
100 000 € määrära-
havaraus opetusvi-
raston luokkatilojen 
iltakäytön vuokra-
korvauksiin taiteen 
perusopetusta anta-
ville oppilaitoksille.
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la opetustunnin kuluja heikkenee. 
Ryhmämuotoisessa opetuksessa eri-
tyisesti pitkälle edenneiden opinto-
jen opetusryhmien koko on usein 
jo hyvin pieni, jolloin ne lähesty-
vät yksilöopetuksen tulorakennetta. 
Valtion ja kaupungin yhdessä avus-
tamista taiteenlajeista kuvataiteen 
ja musiikin julkinen tuki on vah-
vin.  Taiteen perusopetusoppilai-
toksiin työllistyi Helsingissä vuon-
na 2008 yli 1000 taideopettajaa ja 
lähes 200 henkilöä muihin tehtä-
viin. Tuntiopettajia oli opettajista n. 
60 %. Osa hallintohenkilöstöstä oli 
osa-aikaista.

Suurimmalla osalla helsinkiläi-
sistä taiteen perusopetuksen oppi-
laitoksista taustayhteisönä oli kan-
natusyhdistys. Lisäksi toimittiin 
säätiö- ja osakeyhtiömuotoisesti. 
Lähes kolmanneksella oppilaitok-
sista oli kuitenkin muita taustaorga-
nisaatiota, esimerkiksi toiminimi tai 
muu rekisteröity yhdistys.

Taidealojen lukukausimaksuja on 
vaikea vertailla pitävästi. Esimerkiksi 
taulukossa 9 musiikin opetusajak-

SIRKUS YHT. 52 3 44 7 59
TEATTERI YHT. 26 3 23 5 31
KUVATAIDE YHT. 96 55 41 12 108
VOS-MUSIIKKI 509 222 287 69 578
MUU MUSIIKKI 192 14 178 33 225
TANSSI YHT. 147 64 83 26 173

YHT. 1022 361 656 152 1174 

OPETTAJAT 
YHT.

PÄÄ- 
TOIMISET

TUNTI- 
OPETTAJAT

HALL. 
HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖ  
YHT.

Taulukko 7. Taiteen 
perusopetuksen opet-
tajat 2008.

Taulukko 6. Taiteen 
perusopetuksen oppi-
laitosten menot  2008.

HENKILÖSTÖ % KIINTEISTÖ % OPETUS- 

TARVIKKEET

% MARKKINOINTI- 

JA VIESTINTÄ

% MUUT %

SIRKUS 464 299 72 67 845 11 33 736 5 8 067 1 67 792 11

TEATTERI 64 401 59 29 737 27 5 740 5 7 500 7 7 972 7

KUVATAIDE 873 349 66 177 461 13 118 894 9 42 119 3 114 935 9

VOS-MUSIIKKI 11 861 894 82 1 704 450 12 148 388 1 70 852 0 971 302 7

MUU MUSIIKKI 1 515 393 69 180 251 8 33 598 2 70 177 3 406 123 19

 YHT. 14 779 336 79 2 159 745 11 340 356 2 198 715 1 1 568 124 8

si on kirjattu 30 min. Opintoihin 
kuuluu lisäksi viikoittain teoria- ja 
yhteismusisointiopintoja, jotka sisäl-
tyvät lukukausimaksuun. Sirkuksessa 
erilaiset opetusaineet maksavat usein 
kukin erikseen, eli lisäaineiden otta-
minen viikko-ohjelmaan tuo lisä-
maksuja ae. oppilasmaksun päälle. 
Seuraavassa taulukossa on hahmo-
tetaan erilaisten taidelajien luku-
kausimaksujen keskiarvoja vuonna  
2008. Ryhmäopetuksena annetta-
vat taidelajit ovat oppilaille selväs-
ti edullisemmat. Kalleinta opiskelu 
on harkinnanvaraisesti avustetuissa 
musiikkioppilaitoksissa, joissa musiik-
kiopetukselta puuttuu valtion tuki. 

Taiteen perusopetukseen osallis-
tuminen asuinalueittain

Seuraavien sivujen kartoissa tar-
kastellaan taiteen perusopetukseen 
osallistumista postinumeroittain. 
Tarkastelussa on ainoastaan oppi-
laitosten kouluikäisille kohdistama 
opetus. Eri taiteen lajien varhaiskas-
vatusta on tarjolla niin eri määriä, että 

TAULUKKO  7

TAULUKKO  6
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niistä ei olisi mahdollista toteuttaa 
vertailukelpoisia karttatarkasteluja. 
Eri taiteen lajien varhaiskasvatuk-
sen, perus- ja syventävän oppimäärän 
sekä yleisen oppimäärä yhteenlasket-
tujen oppilasmäärien perusteella 18 
% helsinkiläisistä 1–18-vuotiaista 
osallistuu taiteen perusopetukseen.

Postinumeroittain tarkasteltuna 
taiteen perusopetuksen piirissä on  
19 % kouluikäisistä helsinkiläisistä 
lapsista ja nuorista. Musiikkia ja tanssia 
opiskellaan eniten. Musiikkia opiske-
lee 12 %, tanssia 4 %, kuvataidetta 2 % 
ja sirkusta ja teatteria molempia noin  
1 % kouluikäisistä.

Tämän tarkastelun perusteel-
la kattavimman osallistumisen pos-
tinumeroalueella lapsista ja nuorista 
yli 50 % opiskelee taiteen perusope-
tusta. Pienimmillään osallistuminen 
oli 4 % ko. alueen lapsista ja nuoris-
ta. Tällaisessa kokonaistarkastelus-
sa tulee kuitenkin muistaa, että se 
ei huomioi osallistumisen päällek-
käisyyttä. Sama lapsi voi osallistua 
vaikkapa kuvataiteen ja musiikin ja 
tanssin opetukseen. Elina Stenvallin 
selvityksen mukaan 3.–6.-luokka-
laisista lapsista 24 % on taidehar-
rastus, joista suurin osa oli ohjat-
tua taideharrastamista. Harrastavista 
lapsista 37 prosentilla oli yksi har-
rastus, muilla oli kaksi tai useampia 
harrastuksia.18 

Taulukko 8. Taiteen 
perusopetuksen oppi-
laitosten ylläpitäjät  
2008.

YHTEISÖN  
YLLÄPITÄJÄ  LUKUMÄÄRÄ PROSENTTI

KANNATUSYHDISTYS   28 59,57
SÄÄTIÖ      4 8,51
OSAKEYHTIÖ      1 2,13
JOKIN MUU    14 29,79

SIRKUS YHT.   -    -  148 207   -
TEATTERI YHT.   -    -  125  143   -
KUVATAIDE YHT.   -    -   151 160 172
VOS-MUSIIKKI  123 300 328   -   -
MUU MUSIIKKI 108  386 427   -   -

MUSIIKIN 
VARHAISKASVATUS

30 
MIN

45–60 
MIN

90–100 
MIN

120-> 
MIN

Taulukko 9. Taiteen 
perusopetuksen luku-
kausimaksut keski-
määrin euroina 2008.

Taiteen perusopetus on vahvasti 
lähipalvelu. Musiikin ja tanssin opiske-
lu on jakaantunut suhteellisen tasaises-
ti kaupunkirakenteeseen, koska niiden 
oppilaitoksilla on kaupunkitasoises-
ti tarkastellen melko kattava oppilai-
tosverkosto. Muiden taidelajien ope-
tukseen osallistutaan erityisesti niillä 
alueilla, jolla sijaitsee opetuspiste, esi-
merkkeinä vaikkapa Suomenlinnassa 
teatteriopetus ja Vallilan alueella 
sirkusopetus.

Helsingissä toimii kaksi sirkus-
taiteen perusopetusta antavaa oppi-
laitosta: Pukinmäen taidetalo sekä 
Circus Helsinki Association.19 
Teatteritaiteen perusopetusta opet-
taa kolme oppilaitosta: Pukinmäen 
taidetalo, Teatteri ILMI Ö sekä 
Musiikkiteatteri-ilmaisun koulun 
Musti. Oppilaitosten pääopetuspis-
teet sijaitsevat itäisessä kantakau-
pungissa ja itäisen junaradan var-
rella. Tälle alueelle osallistuminen 
ko. taidelajien osallistumiseen onkin 
suurin. Joitain sivuopetuspistei-
tä sijaitsee esimerkiksi Vuosaaressa 
ja Suomenlinnassa, mikä näkyy heti 
myös oppilaiden hakeutumises-
sa. Opetuksen sijoittuminen lähel-
le asukkaita erityisesti keskustan 
ulkopuolella nostaisi osallistumisen 
määrää. Osallistumisprosentit ovat 
kuitenkin aluekohtaisesti pieniä.  
Enimmillään osallistuminen esittä-

18 Stenvall 2009.

19 Lisäksi kaupun-
gissa toimii yhtei-
söjä, jotka anta-
vat sirkusopetusta, 
mutta jotka eivät 
ole anoneet taiteen 
perusopetuslupaa, 
esimerkiksi perin-
teikäs Linnanmäen 
sirkuskoulu, joka 
myös saa kaupun-
gin toiminta-avus-
tusta, mutta ei ole 
tässä karttatarkaste-
lussa mukana.  

TAULUKKO  8
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vien taiteiden opetukseen oli erääl-
lä alueella 5 % postinumeroalueen 
lapsista ja nuorista. Monilla alueilla 
opetukseen ei osallistuttu lainkaan.

Helsingissä toimii useita visu-
aalisten taiteiden perusopetukseen 
keskittynyttä taidekoulua. Kuvan 3 
esittämissä osallistumisprosenteissa 
ovat mukana lapsille ja nuorille ope-
tuksensa kohdistavien oppilaitosten 
oppilaat. Lapsille ja nuorille ope-
tusta tarjoavat Arkkitehtuurikoulu 
Arkki, Helsingin kuvataidekoulu, 
Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu, 
Helsingin taiteilijaseuran kuvatai-
dekoulu, Taito-käsityökoulu Helsky, 
Pukinmäen taidetalo sekä Art-Rita 
kuvataidekoulu.20

Kuvataidekoulujen verkosto on 
suhteellisen kattava. Kuitenkin eri-
tyisesti niillä alueilla, jossa kou-
luilla on pääopetuspisteensä, kuten 
Roihuvuoressa ja Kruunuhaassa, 
ovat lasten ja nuorten osallistumis-

prosentit korkeita. Enimmillään 
8 % postinumeroalueen oppilaista 
osallistuu kuvataiteen perusopetuk-
seen. Vähäisintä osallistuminen on 
koillis-itäisen ja läntisen Helsingin 
alueella.

Musiikin taiteen perusopetuk-
sen asema on vahva muihin tai-
teenalojen opetukseen nähden. 
Helsingissä on yli 20 musiikkioppi-
laitosta. Opetusta annetaan moni-
muotoisesti eri musiikinlajeissa. 
Pääpaino oppilaitosten opetuksessa 
on klassisessa musiikissa. Opetusta 
annetaan molemmissa oppimää-
rissä. Keskusta alueilla osallistu-
taan runsaasti yleisen oppimää-
rän opetukseen, keskusta-alueiden 
ulkopuolella suurempi osuus osal-
listuu laajaan oppimäärän opetuk-
seen. Jakautumista kahden alueen 
välillä selittää tarjonta: keskustas-
sa sijaitsee suuri osa yleistä oppi-
määrää tarjoavista oppilaitoksis-

Kuva 1. Eri taiteenla-
jien opetukseen osal-
listuneiden prosent-
tiosuus kouluikäisistä 
(7-19 -vuotiaat) pos-
tinumeroalueittain 
Helsingissä 2008.

20 Näistä Art-Rita 
kuvataidekoulu ei 
ole hakenut kau-
pungin avustusta. 
Aikuisten kuva-
taiteiden perus-
opetusta antaa 
lisäksi Helsingin 
Aikuisopisto.
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ta, ja kuten muissakin taidelajeissa, 
oppilaat hakeutuvat oman alueensa 
oppilaitokseen. 

Enimmillään musiikin ope-
tukseen osallistui 40 % postinu-
meroalueen lapsista ja nuoris-
ta. Pienimmillään osallistuminen 
oli muutaman prosentin luokkaa. 
Osallistuminen oli vähäisintä koil-
lis-itäisillä sekä kaupungin reuna-
alueilla. 

Edellä esitetyissä kartoissa ope-
tukseen osallistuminen on kaupun-
gin reuna-alueilla usein muuta kau-
punkia heikompaa. On kuitenkin 
syytä huomioida, että näiltä alueil-
ta saattaa hakeutua lapsia ja nuo-
ria myös naapurikaupunkien ope-
tukseen. Vuonna 2006 toteutetussa 
pääkaupunkiseututasoisessa oppi-
laiden hakeutumista kartoittanees-
sa selvitys osoitti, että helsinkiläisiä 
kaupungin reuna-alueiden lapsia ja 

nuoria opiskeli runsaasti Espoon, 
Vantaan ja Kauniaisen oppilaitok-
sissa. Hakeutuminen palveluihin yli 
kuntarajojen oli silloin määrällises-
ti kaupunkien välillä tasapainossa. 
Helsingissä ja Vantaalla ylikunnalli-
silta oppilailta peritään yleensä lisä-
maksua normaalin lukukausimaksun 
päälle. Espoossa ns. kuntamaksua ei 
peritä. Jatkossa olisikin perustel-
tua helpottaa oppilaiden 
hakeutumista palveluihin 
yli kuntarajojen, esimerkiksi 
avustustasausmenettelyin.

Kuva 2. Esittävien 
taiteiden opetukseen 
osallistuneiden pro-
senttiosuus kouluikäi-
sistä (7-19 -vuotiaat) 
postinumeroalueittain 
Helsingissä 2008.

Reetta Sariola  
on Helsingin  
kulttuurikeskuksen 
kulttuurisuunnittelija.
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37

Kuva 4. Musiikin tai-
teen perusopetukseen 
osallistuneiden pro-
senttiosuus kouluikäi-
sistä (7-19 -vuotiaat) 
postinumeroalueittain 
Helsingissä 2008.
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Tilaa lasten  
omalle kulttuurille

Viisivuotias Alma kerää kiviä meren 
rannasta. Hän lajittelee niitä vaalei-
siin, tummiin ja punaisiin. Kun Alma 
löytää pienen vihreän kiven, hän pis-
tää sen syrjään. Ja kun löytyy isompi 
vihreä kivi, hän sanoo, että se on pie-
nemmän kiven äiti. Kivien lajittelu 
lakkaa. Alma ryhtyykin keräämään 
levää, ahdinpartaa. Siitä tulee sohva 
vihreälle pikkukivelle, joka pääsee 
nukkumaan. Alma käärii pikkuki-
ven ahdinparran sisälle. Äitikin saa 
ympärilleen peitteen. Levästä tulee 
myös pöytä, jolle Alma kerää ruokaa 
– kivensiruja, näkinkenkiä ja kaarnaa. 
Alma on ruokkimassa perhettään 
kun isoveli kutsuu hänet mukaansa. 
Leikki keskeytyy, mutta Alman lajit-
telemat kivet ja vihreä kiviperhe jää-
vät rantaan installaatioksi.

Alman installaatio on hyvä esi-
merkki siitä, minkälaista voi olla las-
ten oma kulttuuri. Se on hetkellistä, 
spontaania. Se liittyy usein leikkiti-
lanteisiin. Siihen voi kuulua keräi-
lyä. Se muuntaa aikuisten tuottamaa 
kulttuuria ja käsittelee lapselle mer-
kityksellisiä asioita kuten Almakin 
tekee kotia luodessaan ja kiviperhet-
tä hoivatessaan.

Lasten oma kulttuuri on erot-
tamattomassa suhteessa aikuisten 
tuottamaan lastenkulttuuriin ja ottaa 
siitä vaikutteita, mutta se poikkeaa 
siitä myös monin tavoin. Aikuisten 
lapsille tuottama kulttuuri on julkis-
ta ja aikuiset asettavat sen tavoitteet. 

Ne suuntautuvat niin taloudellisen 
edun tavoittelemiseen kuin sivistyk-
sen tai kulttuurisen perinnön välit-
tämiseen. Lasten oma kulttuuri jää 
usein piiloon. Se on varsin henkilö-
kohtaista ja ilmentää lapsen sisäistä 
maailmaa, eikä lapsi aina halua jakaa 
sitä aikuisen kanssa. Se ei myöskään 
välttämättä näy valmiina tuloksena. 
Jotta se voi jäädä näkyviin, aikuisen 
tulee ensinnäkin havaita se ja toi-
seksi myös kiinnittää tai tallentaa se 
jollain tavalla. Tässä mielessä lasten 
oma kulttuuri on myös aikuisten ja 
lasten yhdessä tuottamaa kulttuuria.

Me aikuiset kohtaamme las-
ten oman kulttuurin myös taidetta 
koskevissa tulkinnoissa. Kun kaksi-
vuotias Niko keskittyneenä katselee 
Ferdinand von Wrightin maalaus-
ta jänikseen tarttuvasta huuhkajasta, 
on hänen tulkintansa siitä vaikuttu-
nut: ”tipu ottaa pupun syliin”. Tai kun 
Karoliina kuvaa Haavoittunut enkeli 
-maalauksen poikia iloisena kanta-
massa pelastettua enkeliä, hän osoit-
taa ratkaisseensa Hugo Simbergin 
raskasmielisen teoksen arvoituksen 
omalla tavallaan. Enkeli hymyilee 
helpottuneena, ja Karoliina on vah-
vistanut kuvan onnellista tunnelmaa 
ottamalla mukaan kukat, auringon 
kehrän ja poutapilvet. Lasten tulkin-
nat tuottavat muunnelmia aikuis-
ten luomasta kulttuurista, mutta ne 
tuovat meille myös tietoa lapsel-
le tärkeistä asioista. Kaksivuotiaan 

SINIKKA 
RUSANEN
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maailmassa eläimet sinänsä ovat hel-
lyttäviä, hän ei tunne niitä toisiaan 
syövinä petoina. Viisivuotiaat ovat 
vielä vahvasti kiinnittyneitä perhee-
seen, mutta yhtä lailla heille on mer-
kityksellistä oma ikäryhmä vertais-
ryhmänä, jossa kaverit auttavat ja 
huolehtivat toisistaan. 

Kun Niko katsoo vilpittömin sil-
min hyökkäävää huuhkajaa ja Alman 
mielikuvitus elollistaa rannan kivet 
leikin päähenkilöiksi, näyttäytyy 
lapsuus viattoman mielikuvituksen 
aikana. Kokemattomuus saattaa kui-
tenkin luonnehtia lapsuutta parem-
min. Lapsi on ehtinyt elää vähem-
män aikaa kuin aikuinen, hänen 
kokemusmaailmansa on niukem-
pi, hänen ajattelunsa harjaantumat-
tomampaa ja mielikuvansa rajoittu-
neempia. Mutta hänen maailmansa 
on myös tuore. Lapsen vahvuutta on 
hänen havaintojensa aistivoimaisuus 
ja kykynsä olla intensiivisesti läsnä. 
Lapsi keskittyy ja uppoutuu uusiin 
kokemuksiin luoden samalla oman 
tulkintansa maailmasta. Hänen 
maailmansa on vitaalinen, elinvoi-
mainen. Siinä on sen erityisyys.

Juuri intensiivinen läsnäolon 
kokemus on edellytys osallisuudel-
le, johon kohdistettiin erityishuomio 
lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
20-vuotisjuhlavuonna. Lapsen osal-
lisuus on hänen oman maailman-
sa arvostamista: hänen itseisarvoaan 
kunnioitetaan ihmisenä, arvokkaana 
juuri sellaisena kuin hän on. Tämä 
näkökulma osallistumiseen on perus-
ta lapsen hyvinvoinnille. Aikuinen 
arvostaa lasta lapsena, hänen näke-
myksiään, tarpeitaan. Hän on kiin-
nostunut lapsen ajatuksista ja olemi-
sen tavasta, juuri tässä hetkessä. Se 
mikä lapselle on tärkeää, tulee näh-
dyksi ja kuulluksi – saa tilaa. 

Toisaalta osallisuus on lapsen 
kiinnittymistä häntä ympäröiviin 
yhteisöihin. Kun lapsi saa kokemuk-
sen siitä, että hänen näkemyksen-
sä otetaan huomioon, hän ottaa ensi 

askeliaan vaikuttajana. Aktiiviseksi 
kansalaiseksi kasvaminen, sosiali-
saatio ympäröivään yhteiskuntaan, 
ei vain tapahdu lapsille. Siihen kai-
vataan prosessia, jossa lapset voi-
vat tuottaa omaa kulttuuriaan, ver-
taiskulttuurina. Lapset tarvitsevat 
tilaisuuksia uusintaa aikuisten tuot-
tamaa kulttuuria ja etsiä vaihto-
ehtoja. Esimerkiksi kruununhaka-
laisen päiväkodin lapset kokeilivat 
istutuslaatikoiden viljelmillä, onko 
mahdollista muuttaa autojen val-
taama asfalttipiha viihtyisämmäk-
si. Sipulien ja siemenien lisäksi he 
halusivat testata, kasvaako mutte-
reista mutteripuita tai kivistä isom-
pia, kun ne syksyllä haudattiin mul-
taan kevättä odottamaan.

Tilan luominen lasten omalle 
kulttuurille tarkoittaa useita asioita. 
Ensinnäkin aikuisen on hyvä tunnis-
taa lasten oma kulttuuri ja sen eri-
tyispiirteet, jotta hän ei vierasta tai 
tukahduta sitä. Tunnistamisen kyky 
voi syntyä useilla tavoilla. Aikuisen 
omat lapsuuden kokemukset voivat 
säilyä niin eloisina, että niiden luo-
ma ymmärrys auttaa olemaan riit-
tävän herkkä. Tämä edellyttää kui-
tenkin, että aikuinen on tietoinen 
omien elämänkokemustensa tulkit-
sija suhteessa siihen, mitä lapsuus on 
nyt ja tällä hetkellä, meidän ajassam-
me ja kussakin erityisessä paikassa. 

On hyvä myös tuntea lapsen 
ja aikuisen erilainen aikakäsitys. 
Lapsen kokemusmaailma on täs-
sä hetkessä elettyä elämää, joka on 
tapahtumia, elämyksiä ja assosiaati-
oita täynnä. Se ei ole kerrottua elä-
mää, jossa kokemukset on jo asetet-
tu arvotettuun järjestykseen. Usein 
aikuisilla onkin lineaarinen näkökul-
ma kehitykseen: miten lasten nykyi-
set kokemukset rakentavat heidän 
tulevaisuuttaan aikuisina. Tämä on 
kasvatuksen tavoitteiden asettami-
sen kannalta tarpeellista, mutta yhtä 
tärkeää on pitää mielessä, että lap-
suus ei ole vain valmistava vaihe. Se 
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on sosiaalinen instituutio ja elämän-
kaaren olennainen vaihe, jonka toi-
minnallisia ehtoja rakennetaan koko 
ajan. Lasten oma kulttuuri ei ole ole-
massa vain siksi, että se olisi hyödyl-
listä, tai että se valmistaisi aikuisuu-
teen ja sosiaalistaisi yksilöä. Lasten 
kulttuureissa kaikissa yhteiskunnissa 
on aineksia, jotka ovat olemassa vain 

huvin vuoksi. Oman ikäryh-
män toimintaan osallistu-
taan, koska se on hauskaa. 
Tärkeintä on nimenomaan 
vertaisryhmä, toiset lapset, 
elämisen yhteinen ilo. 

kirjallisuus:
Anttila, A. & Rensujeff K. 2009. Taiteen 
taskurahat. Lastenkulttuurin käsite, lin-
jaukset ja edistäminen. Tutkimusyksikön 
julkaisuja n:o 35. Helsinki: Taiteen 
keskustoimikunta.

Danbolt, G. & Enerstvedt, Å. 1995. Når 
voksenkultur og barns kultur mötes. Oslo: 
Norsk kulturråd.

Ruokonen, I. & Rusanen, S. & Välimäki 
A.-L. (toim.) 2009. Taidekasvatus var-
haiskasvatuksessa. Helsinki: Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos.

Rusanen, S. 2007. Taidekasvattajaksi var-
haiskasvatukseen. Helsinki: Taideteollinen 
korkeakoulu.

Sinikka Rusanen (TaT) 
on kuvataiteen didaktii-
kan lehtori opettajan- 
koulutuslaitoksella, 
Helsingin yliopistossa.

Viereisen  
sivun kuva: 
Mauri Tahvonen, 
Annantalon 
taidekeskus



43



44

Arkkitehtuurin 
taiteen perusopetus 
teini-iässä
Suomessa 1970-luvulla perustettu 
taiteen perusopetuksen järjestelmä 
on johtanut arkkitehtuurikasvatuk-
sen alalla maailmanlaajuisesti ainut-
laatuiseen ilmiöön. 

Vuonna 1993 arkkitehtuuri 
sisällytettiin taiteen perusopetuk-
seen ja seuraavana vuonna perustet-
tiin Suomen ensimmäiset arkkiteh-
tuurin opettamiseen erikoistuneet 
taidekoulut. Suomen kansallinen 
arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 
(1998) kirjasi yhdeksi tavoitteek-
seen vahvistaa arkkitehtuurikasva-
tuksen asemaa. 

“Hallitusmuotomme mukaan jokaisen 
perusoikeuksiin kuuluu oikeus terveel-
liseen ympäristöön, mahdollisuus vai-
kuttaa elinympäristöään koskevaan 
päätöksentekoon sekä vastuu ympä-
ristöstä ja kulttuuriperinnöstä …. 
Kansalaisten edellytyksiä osallistua 
ympäristöä koskevaan päätöksente-
koon ja siitä keskustelemiseen voidaan 
parantaa tekemällä arkkitehtuuria 
tutuksi. Arkkitehtuurin ymmärtämi-
nen on yksi osa kansalaistaitoa.” 

 Suomi kuuluu arkkitehtuuripoliit-
tisten ohjelmien pioneerimaihin, ja 
Suomen ohjelmaa on käytetty laa-
jasti mallina muiden eurooppalais-
ten maiden arkkitehtuuripoliittis-
ten ohjelmien laadinnassa. Mallia 

arkkitehtuurikasvatuksen sisältöihin 
ja menetelmiin haetaan Suomesta, 
koska täällä opetusta on kehitetty 
pitkäjänteisesti nyt jo puolitoista 
vuosikymmentä sekä muutamassa 
arkkitehtuurikoulussa että useissa 
kuvataidekouluissa.

Arkkitehtuurikoulu Arkki tar-
joaa arkkitehtuurikasvatuksen laa-
jan oppimäärän opetusta noin 350 
lapselle viikoittain Helsingissä, 
Espoossa ja Vantaalla, ja yleissi-
vistävää arkkitehtuurikasvatus-
ta noin 100 lapselle vuositasol-
la. Maailmanlaajuisesti katsottuna 
Arkin taiteen perusopetus on tunti-
määriltään ja harrastusvuosimääril-
tään laajinta, mitä on tarjolla. Näin 
pieni Suomi on arkkitehtuuriope-
tuksen alueella onnistunut luomaan 
mallin, josta tullaan ottamaan oppia 
ympäri maailman. Vuonna 2010 
Arkin arkkitehtuurin perusopetus 
täyttää 16 vuotta, eli on parhaas-
sa teini-iässä. Takana on jo monia 
kehitysvaiheita, ja varmasti monia 
on vielä edessä.

Poikien juttu?

Arkin oppilaista yli 70 % on poikia. 
Mistä tämä kertoo, siitä ei ole tutkit-
tua tietoa. Voi vain arvailla, kuvas-
taako se vanhempien suhdetta ark-
kitehtuuriin, vai heijastuuko siinä 

PIHLA  
mESKANEN

NIINA  
HUmmELIN
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pienten poikien suuri innostus pie-
noismalleihin ja majojen rakente-
luun, mitkä voivat ensimmäisenä 
tulla mieleen arkkitehtuurikasva-
tuksesta. Arkkitehtuurin opiskelu 
on suhteellisesti suosituinta ikäryh-
missä 4–6 ja 7–14. Tämän jälkeen 
ryhmissä käy kato, ja myös suku-
puolten suhde oppilasmäärissä on n. 
50–50. Tässä iässä tehdään valintoja 
eri harrastusten välillä, ja myös sosi-
aalinen elämä verottaa harrastusai-
kaa. Toisaalta taas voi ilolla todeta, 
että tässä iässä alkaa näkyä toisen-
lainen, syvempi kiinnostus ja innos-
tus rakennettua ympäristöä koh-
taan. Tiedot, taidot ja ymmärrys  
vaikutusmahdollisuuksista lisään-
tyvät. Ehkäpä oman opetusurani 
sydäntä lämmittävin kommentti 
eräältä 12-vuotiaalta oppilaalta on 
ollut: ”Nyt näen maailman aivan 
uusin silmin”.

Arkin arkea

Opettajina Arkin viikoittaisissa laa-
jan opetuksen opetusryhmissä toi-
mii 11 arkkitehtia, kuvataiteilija, 
muotoilijaa ja ympäristötaiteilija. 
Arkkitehtien kiinnostus pedago-
giikkaan on kasvanut vuosien myötä, 
tälläkin hetkellä neljä Arkin opet-
tajista opiskelee jatkotutkintoa 
Taikissa taidekasvatuksen osastolla 
ja kahdella on takanaan pedago-
giset opinnot. Arkin toimintamal-
liin kuuluu tuntikohtaiselle tasolle 
saakka viety yhtenäinen opetussuun-
nitelma, joka kattaa vuodet valmen-
tavista opinnoista syventäviin opin-
toihin (4–19 -vuotiaat). Opinnot voi 
aloittaa eri-ikäisenä, joko valmenta-
vista opinnoista tai perusopinnoista. 
Syventävät opinnot eivät koostu työ-
pajoista, vaan tavoitteellisesta vuo-
desta toiseen jatkuvasta perusope-
tuksen kaltaisesta opetuksesta. Näin 
varmistetaan, että kaikilla oppilailla 
on samat valmiudet ja opetuksessa 
säilyy tavoiteltu laatutaso. 

Opintoja voi täydentää eri-
laisilla intensiivikursseilla, joi-
ta Arkki järjestää koulujen loma-
aikana lukuisista eri teemoista. 
Yksi suosituimmista ovat majanra-
kennuskurssit, joilla arkkitehtuu-
ria tehdään itse 1:1 mittakaavassa. 
Intensiivikursseilla muita teemo-
ja ovat mm. kuvanveisto, muotoi-
lu, sisustus, kaupunkisuunnittelu, 
ja uusimpana aluevaltauksena tie-
tokoneen käyttö suunnittelun apu-
välineenä. Tietokoneen käyttöä 
työvälineenä lähdettiin tutkimaan 
ja kehittämään opetusministeri-
ön Opetusympäristöjen kehittä-
mishankkeen turvin vuonna 2009, 
ja ensimmäiset pilottijaksot ovat 
tuottaneet mielenkiintoista tietoa 
nuorten valmiuksista käyttää vai-
vattomasti ammattilasten suunnit-
teluohjelmia työvälineenä.

Arkkitehtuuriopetuksen 
tavoitteita 

“Rakennettu ympäristö on käyttä-
jiensä omaisuutta. Merkitykset syn-
tyvät historiasta ja tarinoista. Hyvää 
ympäristöä ei synny ilman yhteiskun-
nan osallistumista eikä tukea. Laatu 
edellyttää yhteiskunnan ja sen jäsen-
ten tietoisia päätöksiä ja panostusta. 
Arkkitehtuuria on olemassa vain, jos 
yhteiskunta sitä haluaa. Pelkästään 
arkkitehtien voimin se ei synny eikä 
säily.” 1

Tieto auttaa meitä katsomaan asi-
oita uudella tavalla ja ymmärtä-
mään rakennettua ympäristöä. 
Arkkitehtuuri kertoo mielenkiintoi-
sia tarinoita niille, jotka näitä merk-
kejä osaavat nähdä, lukea ja tul-
kita. Mitä enemmän tiedämme, sitä 
enemmän voimme havainnoida. 
Tilakokemus perustuu kokijan 
kokemustaustaan, oletuksiin, tietoi-
hin ja arvomaailmaan. Jos meillä ei 
ole ymmärrystä tulkita joitain asioita 
ympäristössämme, ne voivat jäädä 

1 Matti Rautiola, 
Rakennustieto- 
säätiön yliasia-
mies artikkelista 
“Arkkitehtuurin 
asemasta Suomessa” 
3.12.2005
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meiltä kokonaan huomaamatta!  
Ihmisen tapaan nähdä maailmaa voi 
vaikuttaa vaikuttamalla ihmiseen, 
hänen tietoihinsa ja hänen arvo-
maailmaansa. Opitut käsitteet mah-
dollistavat omien havaintojen poh-
timisen muiden kanssa. Ymmärrys 
on tärkeää oman ympäristösuh-
teen syntymiselle. Innostus arkki-
tehtuuriin ja ympäristön suunnit-
telun vaikuttamiseen lähtee omasta 
ympäristösuhteesta. 

Arkin opetuksen tavoitteena 
on herättää kiinnostus ympäristöä 
ja arkkitehtuuria kohtaan. Arkissa 
uskotaan, että aito kiinnostus on 
ensisijaisen tärkeää oppimisen kan-
nalta. Innostuksen kautta herää halu 
ottaa itse selvää asioista ja myös 
vaikuttaa niihin. Ihmisen identi-
teetti määräytyy suhteessa omaan 
elinympäristöön. Lähiympäristön 
ymmärtäminen ovat askeleita mat-
kalla globaaliin tietoisuuteen ja 
vaikuttamiseen.

Prosessi on tärkeämpi  
kuin ”tuotos”

Arkkitehtuurissa yhdistyvät talou-
delliset, toiminnalliset, rakenteelliset, 
esteettiset, sosiaaliset ja yhteiskunnal-
liset tavoitteet. Koska arkkitehtuuri 
on ’tilan taidetta’, on luontevaa opis-
kella arkkitehtuuria kolmiulotteisten 
menetelmien avulla. Kolmiulotteinen 
työskentely on omiaan havainnollis-
tamaan arkkitehtuuria tavalla, jota 
on vaikea saavuttaa kaksiulotteisilla 
työskentelytavoilla. 3D-työsken-
tely voi olla tilan tutkimista moni-
aistisesti, mielikuvitusmaailmojen 
toteuttamista, tilasuunnittelua, raken-
nus- tai kaupunkisuunnittelua, muo-
toilua, valaistuksen tutkimista tai 
värien tunnelmien havainnointia, 
majanrakennusta, kaupungin salapo-
liisin näkökulmasta tai retkeilyä ark-
kitehtuurikohteissa. Tekemällä oppi-
minen on luontainen tapa opiskella 
arkkitehtuuria.

Arkissa lapset ja nuoret johda-
tellaan leikin ja tutkimisen kautta 
löytämään ratkaisuja heitä askarrut-
taviin arkkitehtonisiin kysymyk-
siin, sekä kannustetaan heitä luo-
maan itselleen uusia haasteita. 
Tärkeintä työskentelyssä ovat kes-
kustelut ja itse oppimisprosessi; 
tekemisen ilo ja keksimisen riemu. 
Opetusohjelman tehtävät on suun-
niteltu niin, että niihin ei ole ns. 
oikeita ratkaisuja. Arkin opetukses-
sa vältetään kilpailuhenkisyyttä ja 
suoritusten mittaamista.

Opetuksen mentelmiä

Arkin opetuksessa pyritään löy-
tämään mahdollisimman monta 
eri lähestymistapaa arkkitehtuu-
riin kehittämällä lapsikeskeisiä, 
kokeilevia ja tutkivia oppimis-
menetelmiä.  Opetusmetodeina 
Arkissa käytetään laajaa skaa-
laa pienten sadutuksesta pedago-
giseen draamaan, esittävästä ope-
tuksesta tekemällä oppimiseen. 
Arkissa kehitetään opetussuunni-
telman toteuttamiseksi pedagogi-
sia projekteja, jotka tukevat lasten 
luontaista mielikuvitusta ja luo-
vuutta. Eläytymällä unelmiin fik-
tiivisten projektien kautta opitaan 
myös todellisuudesta.  

Taiteen perusopetuksen pie-
net ryhmät mahdollistavat yhteis-
toiminnallisen oppimisen, missä 
painottuu sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen merkitys, ja jokainen voi 
olla aktiivinen toteuttaja tiedon 
tuottamisessa. Ohjaava arkkiteh-
ti ei ole opettaja, vaan asiantunti-
juus on jaettua. Jokaista oppilas-
ta kannustetaan etsimään omaan 
kiinnostukseen pohjaavia ratkai-
suja. Arkissa hyödynnetään laajas-
ti tutkivan oppimisen menetelmiä, 
mikä vahvistaa oppijan itseohjau-
tuvuus- ja ongelmanratkaisutaito-
ja sekä lisää kykyä kehittää uusia 
innovaatioita. 

Viereisen 
sivun kuva: 
Arkkitehtuuri- 
koulu Arkki
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Vuorovaikutus oppilaiden ja opet-
tajan välillä on osa jokapäiväistä toi-
mintaa. Arvioinnissa pyrimme kes-
kittymään oppilaan innostamiseen. 
Koska tavoitteena ei ole arkkitehdin 
ammatti vaan ennemminkin kansa-
laisen jokamiestaidot, koetaan mer-
kittävänä positiivisen palautteen 
antaminen osana lapsen itsetunnon 
kehitystä ja kansalaisvalmiuksien 
tukemista. 

”Ihmiset oppivat hyvin silloin, kun löy-
tävät omat vahvat puolensa. Virheiden 
tai heikkojen kohtien osoittaminen on 
oppimisen kannalta usein hyödytöntä, 
ja saa ainakin aikaan uskalluksen vähe-
nemistä, itseluottamuksen murenemista. 
Kuvataiteellisessa työskentelyssä kan-
nustus kohottaa lasta ulottumaan sel-
laisiinkin saavutuksiin, joita kukaan ei 
aikaisemmin voinut uskoa”.2

Miten 4-vuotias voi opiskella 
arkkitehtuuria?

Leikkiminen on lapsen tapa olla 
maailmassa. Leikin kautta lapsi 
etsii ja löytää vastauksia niin fyysi-
sellä, psyykkisellä kuin sosiaalisella 
tasolla. Leikki-ikäisten arkkitehtuu-
rikasvatuksessa hyödynnetään lap-
sen luontaista uteliaisuutta ja intoa 
etsiä vastauksia uusiin kysymyk-
siin. 4–6-vuotiaiden lasten arkki-
tehtuuriopetus hyödyntää leikkiä ja 
kokeilua, satuja ja tarinankerrontaa, 
sekä mielikuvituksellisten maailmo-
jen rakentamista. Leikin avulla lapsi 
hyödyntää syvien aivo-osien luovia 
voimavaroja, jotka auttavat uusien 
asioiden oppimisessa.

Pienten lasten elinpiiri ja koke-
musmaailma on rajatumpi kuin esi-
merkiksi koululaisilla, jotka jo alkavat 
itse liikkua ympäristössä. Luontevaa 
onkin lähteä liikkeelle lasten omasta 
mittakaavasta, sisätiloista ja lähiym-
päristön päivänpiiristä. Lapset kiin-
nittävät enemmän huomiota pieniin 
yksityiskohtiin tutkiessaan ympä-

ristöään. He tutustuvat ympäris-
töönsä moniaistisesti katselemalla, 
kuuntelemalla, haistelemalla, kos-
kettelemalla ja ihan pieninä myös 
maistelemalla. Arkissa lapset tutus-
tuvat pedagogisten työpajojen avul-
la arkkitehtuurin peruskäsitteisiin 
kuten värit, muodot, mittasuhteet, 
tilat, rakenteet, valot ja varjot.

Kuten Lastenkulttuuripolittisessa 
ohjelmassa todetaan, varsinkin pien-
ten lasten ollessa kyseessä, lasten-
kulttuurin kanssa tekemisissä on 
koko perhe ja lastenkulttuuri voi-
daan perustellusti määritellä ’perhe-
kulttuuriksi’.  Näin on myös Arkissa. 
Alle kouluikäisten opetus tapah-
tuu lapsi-vanhempi -ryhmissä, jol-
loin aikuisetkin ovat huomaamat-
taan mukana löytämässä uusia 
asioita. Arkkitehtuuriopetuksen pii-
rissä opitut uudet asiat muodosta-
vat luontevan pohjan aikuisten ja 
lasten yhteisille jatkotutkimukselle 
jokapäiväisessä kanssakäymisessä ja 
omassa rakennetussa ympäristössä.

Arkkitehtuurikasvatus tukee luo-
vuuden kehitystä

Lapsen kyky havainnoida todel-
lisuutta, tehdä päätelmiä ja luoda 
uusia ajatusmalleja on ilmiömäinen. 
Lapsella on suvereeni kyky mukau-
tua, oppia uutta, muuttaa jo opit-
tuja käsityksiä ja yhdistellä asioita. 
Arkkitehtuurikasvatuksen avulla 
voidaan tukea lapsen luontaisia tai-
pumuksia olla utelias, tutkia ympä-
ristöään, sekä tehdä siitä havaintoja. 
Se yhdistää tieteitä ja taiteita, kehit-
tää kolmiulotteista hahmotusky-
kyä ja konkreettista matemaattista 
ymmärrystä. Arkkitehtuurikasvatus 
ylläpitää kaikille synnynnäisesti 
ominaisen luovuuden säilymistä 
ja kehittää ongelmanratkaisuky-
kyä. Luovan ajattelun taito ja inno-
vaatiokyky ovat merkittäviä teki-
jöitä tulevaisuuden yhteiskunnan 
kehittämisessä.2 Hakola 1991
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Näkökulmia tulevaisuuteen

Kukaan meistä ei voi paeta raken-
nettua ympäristöä, sillä me asumme 
ja toimimme siinä. Ympäristön 
laadulla on suora vaikutus elämän-
laatuun. Koska arkkitehtuurilla 
luodaan jokapäiväisten toiminto-
jemme näyttämö, on arkkitehtuuri 
meidän kaikkien yhteinen asia. 

Rakennetun ympäristön laa-
dun kasvattaminen on merkittä-
vää. Arkkitehtuurikasvatuksella 
voidaan vahvistaa lasten ais-
tiherkkyyttä ja tilantajua sii-
nä kehitysvaiheessa, kun nämä 
ominaisuudet luonnollisestikin 
kehittyvät. Lapsen suhde ympäris-
töön on välittömämpi kuin aikuis-
ten. Lapset ovat aidosti kiinnostu-
neita kaikesta ympärillään olevasta 
ja haluavat tutkia sitä. Lapset aisti-
vat ympäröivää maailmaa herkem-
min kuin aikuiset ja tutkivat sitä 
luontaisesti kaikkien aistien avul-
la. Arkkitehtuurikasvatuksen avul-
la näitä lapsen ominaisuuksia voi-
daan ylläpitää niin, että lapsista 
kasvaa herkkiä ja tiedostavia aikui-
sia, joilla on syvä henkilökohtainen 
ympäristösuhde. 

“Entisajan agraarikulttuurissa talon 
paikkaa katsottiin koko kylän voi-
min. Ratkaisun tuli olla sopusoin-
nussa luonnon vaatimusten ja ihmis-
ten kauneuskäsityksen kanssa. Aivan 
samanlaisesta demokraattisesta ja 
läpinäkyvästä prosessista on kyse 
tänäänkin ympäristöä kehitettäessä. 
Toimintakehys on vain monimut-
kaistunut ja sen hallitseminen vaa-
tii entistä monisyisempää osaamista 
ja tietoa.” 3

Arkkitehdit eivät ole ainoita, jotka 
luovat kaupunkitilaa. Rakennettu 
ympäristö muodostuu monikerrok-
sisten päätösprosessien tuloksena. 
Ympäristön rakentuminen vaatii 
laajaa tietoutta päätöksentekoon 

Pihla Meskanen on 
Lasten ja nuorten 
arkkitehtuurikoulu 
Arkin rehtori ja Niina 
Hummelin on koulun 
johtava opettaja.

3 Tiina Valpola, val-
tion rakennus-
taidetoimikunnan 
arkkitehtuuripoliit-
tinen erityisasian-
tuntijana, artikke-
lista “Rakennettu 
ympäristö, yhteinen 
silmäterämme”

osallistuvilta. Niinpä arkkitehtuu-
rikasvatuksen tulee mielestäni kuu-
lua jokaisen kansalaisen yleissivis-
tykseen. Arkkitehtuurikasvatus 
antaa lapsille ja nuorille aivan uusia 
mahdollisuuksia ja välineitä olla 
mukana tulevaisuuden ympäris-
tön muodostumisessa aktiivisena 
yhteiskunnallisena vaikuttajana.



Case study:
Hernesaari-projekti 
kaupunkisuunnittelu- 
viraston kanssa 
Hernesaaren kaupunkisuunnitte-
luprojekti oli uudenlainen mielen-
kiintoinen kokeilu, jossa Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto kut-
sui kolme arkkitehtitoimistoa, kaksi 
naapuruston asukasryhmää, sekä 
Arkkitehtuurikoulu Arkin lap-
set tekemään alueelle tulevaisuu-
den suunnitelmia. Valmiit suunni-
telmat palautettiin kesäkuussa 2007, 
ja kaikki ehdotukset asetettiin kan-
salaisten nähtäväksi ja kommentoi-
taviksi julkisille paikoille sekä inter-
nettiin. Kyse ei ollut kilpailusta, vaan 
kaikille kansalaisille haluttiin antaa 
mahdollisuus osallistua Hernesaaren 
suunnittelusta käytävään keskuste-
luun. Ideasuunnitelmien, julkisen 
keskustelun ja näistä tehtyjen johto-
päätösten perusteella kaupunkisuun-
nitteluvirasto jatkoi alueen suunnit-
telua. Prosessin aikana Arkin oppilaat 
ovat vierailleet kaupunkisuunnitte-
luviraston järjestämissä tilaisuuksissa 
esittelemässä suunnitelmiaan ja kuu-
lemassa projektin kehitysvaiheita. 
Osayleiskaavaluonnos valmistunui 
loppuvuodesta 2009 ja rakentamisen 
on tarkoitus alkaa 2012.

Hernesaari on 32 hehtaarin suu-
ruinen alue Helsingin rannassa, ja 
nykyään täyttömaalla kiinni man-
tereessa, Eiranrannassa. Vielä 2008 
alueella toimi satama, jonka toimin-
ta siirtyi Vuosaaren uuteen satamaan. 
Alueelle on suunnitteilla asuin-
alue 4000 ihmiselle ja työpaikko-
ja 2000:lle. Tavoitteena on laadukas 
merellinen asuinympäristö, jolla on 
omaleimainen identiteetti.

Suunnitteluprosessi

Arkissa projekti aloitettiin jo vuoden 
2006 syksyllä pedagogisella suunnitte-
lulla. Työryhmässä oli kolme arkkiteh-
tia: Pihla Meskanen, Sini Meskanen 
sekä projektinvetäjä Niina Hummelin, 
ympäristötaiteilija Janne Inkeroinen 
sekä kuvataiteilija Salla Järvinen. 

Arkin oppilaista tähän haasta-
vaan pilottiprojektiin valittiin 10 ryh-
mää (n. 100 lasta), iältään 3-17-vuo-
tiaita. Eri ikäryhmät päätettiin ottaa 
mukaan, jotta saataisiin tietoa eri 
ikäryhmien valmiuksista osallistua 
näin vaativaan suunnittelutehtävään. 
Suunnittelutehtävää lähestyttiin eri 
näkökulmista; alle kouluikäiset keskit-
tyivät rajatumpiin teemoihin, ja van-
hemmat opiskelijat perehtyivät laa-
jemmin suunnitteluproblematiikkaan 
ja koostivat lopuksi laajasta ajatusten 
kirjosta synteesin.

Projekti alkoi alueen historiaan 
tutustumisella sekä retkellä alueel-
le. Valmentavien opintojen ryhmissä 
(3–6-vuotiaat) tutustuttiin paikan hen-
keen tarinankerronnan avulla. Lapset 
kehittelivät erilaisia tarinoita, jotka 
lasten vanhemmat kirjasivat talteen. 
Erilaisten pienoismallitehtävien avul-
la tutustuttiin teemoihin kuten julki-
set rakennukset, asuinalueet, viher- ja 
virkistysalueet ja liikenne, sekä pohdit-
tiin asumisen ideaaleja ja kaupunkiasu-
misen erityispiirteitä. Perusopetuksen 
ryhmät (7–14-vuotiaat) tutkivat mm. 
erilaisia asumismuotoja omakotitalosta 
kerrostaloon ja Hernesaaren paikallisia 
ilmasto-olosuhteita. He myös pohtivat 
tämän alueen erityispiirteitä, ja niiden 
huomioimista alueen suunnittelussa. 
Vesi, tuuli ja laivaliikenne nousivat las-
ten kommenteissa esiin tärkeinä pai-
kallisina tekijöinä. 

”Tarkoitukseni oli muodostaa 
Hernesaaresta kaikin tavoin monipuo-
linen ja viihtyisä kaupunginosa. Yritin 
sisällyttää siihen omat alueet ja korttelit 
turisteille, lapsiperheille, opiskelijoille kuin 

PIHLA mESKANEN
NIINA HUmmELIN
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myös nuorille. Hernesaaren ”Me henki” 
on olennainen osa suunnitelmaa. Tiheällä 
asutuksella, koululla, kauppakeskuksella, 
puistoilla, lammikoilla ja kahviloilla pai-
kasta muodostuu kuin pieni kaupunki! 
Alueen viihtyvyyden kannalta viher-
alueita on laajalti ja saaren keskeltä löy-
tyy kesätori. Hernesaaren asutus on melko 
tiheää ja keskieurooppalaisen tunnel-
man saamiseksi myös kadut ovat kapeita 
ja kahviloita on enemmän kuin kulttuu-
rikeskuksen kuppila. Myös raitiovaunu 
kulkee Hernesaaren läpi nuorien liikku-
misen helpottamiseksi ja alueen autoilun 
minimoimiseksi. Hernesaaren rakennuk-
set keskittyvät lähinnä 4-5 kerroksisiin 
rakennuksiin kuten kulttuurikeskukseen ja 
kylpylään. Satama on rakennettu haaran 
muotoiseksi, joten se toimii aallonmurta-
jana. Sataman viereen on tarkoitus sijoit-
taa lähinnä turisteille erilaisia toimintoja, 
kuten kylpylä ja raitiovaunupysäkki.”  
Jaakko Heikinheimo 15v

Syventävien opintojen ryhmä (14–17-
vuotiaat) meni projektissa pisim-
mälle tehden alueelle useita vaihtoeh-
toisia konkreettisia aluesuunnitelmia. 
Eri suunnitelmat analysoitiin, ja niistä 
etsittiin yhteiset teemat, jotka lopuksi 
koostettiin yhteiseksi suunnitelmaksi. 
Nuoret pitivät mm. rakennusten ja 
kortteleiden muotoa ja mittakaavaa 
tärkeänä; suunnittelun alkuvaiheessa 
erilaisia korttelityyppejä oli yli kak-
sikymmentä. Lopullisessa suunnitel-
massa saaren eri alueet saivat luon-
teensa korttelin muodon, koon ja 
materiaalien mukaan. 

Lasten ja nuorten Hernesaari 
-suunnitelmat

”Mereltä katsoessa näkee ensimmäi-
senä korkeat, säihkyvät tornit ja pian 
muut matalat rakennukset, joiden seassa 
on paljon puita. Kolme hurjaa pilven-
piirtäjää ovat saaren maamerkit, jotka 
näkyvät todella kauas. Ilmasta katsot-
tuna saari näyttää vain ’mageelta’.”  
Stella Kaminen, 7 vuotta

Lasten ja nuorten ideoinnissa tuli esille 
erilaisia suuntauksia; toinen ääripää 
halusi saaren olevan Helsingin vihreä 
keidas ja toinen toivoi pilvenpiirtäjien 
valtaavan saaren. Suurin osa lapsista 
kuitenkin näki alueen perinteisempänä 
pienimittakaavaisena asuinalueena. Osa 
halusi muokata saaren muotoa raken-
tamalla saaren halkovia kanavia, uusia 
pieniä saaria ja satama-altaita kun taas 
osa halusi säilyttää saaren alkuperäi-
sen muodon. Myös maastonmuotoja 
haluttiin muokata rakentamalla saa-
relle mäkiä tai jopa vuoria. Suurin osa 
halusi saarelle isoja viheralueita, pieniä 
metsiä ja puistoja. Rannat haluttiin säi-
lyttää virkistyskäytössä, moni ehdotti 
yleistä uimarantaa etelärannalle. 

Julkiset rakennukset kiinnostivat. 
Hernesaareen ehdotettiin elokuvakes-
kusta, teatteria, museoita, konserttita-
loa, kauppakeskusta, kylpylähotellia, 
satamapaviljonkia, huvipuistoja, kir-
jastoa, lastentarhaa, kouluja ja kaikkien 
uskontojen yhteistä temppeliä. Saaren 
tunnusmerkiksi suunniteltiin maa-
merkkejä, jotka olivat korkeita raken-
nuksia tai herneen muodosta innoituk-
sen saaneita rakennelmia.

Yhteiseen suunnitelmaan ideoitiin 
Hernesaaren kärkeen iso risteilijä- ja 
pienvenesatama-allas, jonka ympäril-
lä sijaitsevat julkiset rakennukset vesi-
pihoineen. Tämä tehtiin erityises-
ti maahan saapuvia risteilymatkustajia 
silmällä pitäen. Satama-alueen taka-
na alkaa pienimittakaavaiset, elävän-
muotoiset asuinkorttelit. Asuinalueen 
kumpaakin puolta rajaavat viheralu-
eet. Asuinkorttelit puolestaan rajaa-
vat sisäänsä puolijulkisia puistoaluei-
ta kun taas suuret yhteiset puistoalueet 
kiertävät koko Hernesaaren ympäri. 
Saarta halkoo kanava, jonka ylitse pää-
see kulkemaan kolmea siltaa pitkin. 
Silloilla on yhdistetty toisiinsa myös 
saaren etelärannalle rakennetut asun-
tosaaret, näiden siltojen alta pääsee aja-
maan omaan kotilaituriin pienveneel-
lä. Pienten asuinsaarten itäpuolella 
ovat kelluvien talojen korttelit, kortte-
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lista toiseen pääsee kulkemaan laituri-
verkostoa pitkin. Suunnitelman liiken-
nejärjestelyissä saaren ympäri kiertää 
raitiovaunu- ja bussilinja ja liikenne 
Hernesaaresta Jätkäsaareen kulkee sil-
lan kautta. Suunnitteluryhmän mieles-
tä alueella tulee olla myös maamerkki, 
kolmen korkean tornitalon muodos-
tama kokonaisuus, joka näkyy selväs-
ti merelle. 

Lopullisesta aluesuunnitelmasta 
tehtiin piirustus, pienoismalli sekä siitä 
aikuisten avulla muokattu ilmakuvau-
potus. Kansalaisten arvioitavaksi palau-
tettiin kuusi planssia, joissa suunnitel-
man teemoja esiteltiin. Piirustukset oli 
tehty ’arkkitehtityyliin’, muistuttamaan 
oikeita arkkitehtuuripiirustuksia, jotta 
lapset ja nuoret voisivat havainnollisesti 
vertailla omia ja muiden suunnitelmia.

”Paikan henki on ”Virkistävä kaupunki - 
elämä”, viheralueita löytyy ja rakennus-
ten suunnittelua on ajateltu, ei niinkään 
moderni mutta ei vanhoillinenkaan.”  
Antti Kanerva,17 vuotta

Projektin analyysi

Projekti onnistui mielestämme, koska 
kansalaiset pääsivät osallistumaan 
suunnitteluryhmissä ja saivat antaa 
kommentteja riittävän varhaisessa vai-
heessa. Asukasryhmien ohjaajana toimi 
suunnittelija, ’kansan äänen tulkki’, 
joka auttoi tuomaan ideoita esille visu-
aalisesti sellaisessa muodossa, että ne 
olivat vertailtavissa ammattisuun-
nittelijoiden suunnitelmien kanssa. 
Projektille oli varattu riittävästi aikaa, 
jotta ’ei-ammattilaiset’ pystyivät omak-
sumaan faktat ja toteuttamaan vaaditut 
suunnitteluprosessit.

Lasten ryhmissä toimi ohjaaji-
na arkkitehteja, jotka opettivat lapsille, 
mistä eri tekijöistä kaupunkisuunnitte-
lussa on kyse ja auttoivat lapsia löytä-
mään välineitä ilmaista omia ideoitaan. 
Lapsille ja nuorille kerrottiin projektin 
päätyttyä kaupunkisuunnitteluviraston 
infotilaisuudessa, mitkä lasten ideat 

pääsivät mukaan jatkokehittelyyn kaa-
valuonnosta tehtäessä. Lapset kokivat 
konkreettisesti, että heidän ideoihinsa 
suhtauduttiin kunnioittavasti. 

Koko suunnitteluprosessi ete-
ni positiivisessa yhteistyöhengessä. 
Kaupunkisuunnitteluviraston näke-
myksen mukaan lasten ja asukkai-
den osallistuminen toi esille uudenlai-
sia näkökulmia. Kokemus osoitti myös, 
ettei kaikissa asioissa voi aina löy-
tää täydellistä konsensusta; mielipi-
teitä on yhtä paljon kuin on ihmisiä-
kin. Kuitenkin jotkut teemat nousivat 
Hernesaaren suunnitelmissa esiin 
samantyyppisinä kaikenikäisten aja-
tuksissa. Viraston suunnittelijat saivat 
selville yleisön mielipiteitä, sekä kerä-
sivät laajan arkiston ideoita. 

Projektin aikana kehitettiin uusia  
käytäntöjä viraston ja kansalais-
ten kanssakäymiselle. Näitä tullaan 
hyödyntämään myös tulevissa osal-
listuvan suunnittelun projekteissa. 
Onnistuneesta arkkitehtien ja lasten 
yhteistyöprosessista heräsi ajatus, että 
arkkitehdit voisivat toimia tulevaisuu-
dessa myös aikuisten ideointiryhmien 
ohjaajina vastaavanlaisissa kaupunki-
suunnittelun vuorovaikutusprojekteis-
sa. Arkki ja kaupunkisuunnitteluviras-
to ovat toteuttaneet jo useita projekteja, 
joissa lapset arvioivat kilpailuehdotuk-
sia, osallistuvat suunnitteluohjeiden 
tekoon ja tekevät leikkipihojen ideoin-
tia. Kirjava satama -projektissa on teh-
ty jopa kaupunkisuunnitelmia.

Hernesaaren osallistuvan suunnit-
telun projekti oli ohjaajille haastava, 
mutta mielenkiintoinen; olihan tämä 
tiettävästi ensimmäinen kerta kun 
virallinen taho tilaa lapsilta suunnitel-
man asuinalueeksi. Tärkeää oli, että ark-
kitehdit ammensivat tietotaitoa omas-
ta osaamisestaan, mutta samaan aikaan 
ohjasivat projektia lasten viitoittamaan 
suuntaan. Omat ajatusmallit oli jätet-
tävä taka-alalle, sillä tässä projektissa 
tärkeää oli saada selville lasten toiveet!
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Lisätietoa 
ja kuvia 
Hernesaaren 
suunnitelmista:
www.hel2.fi/
ksv/hernesaari/
press_tiedote.
html

Ilmakuva Hernesaaren 
suunnitelmasta. 
Kuva: 
Arkkitehtuuri- 
koulu Arkki.
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Yleisöstä tekijäksi
mediakasvatuskeskus metka rohkaisee 
nuoria valkokankaan auteureiksi

Mediakasvatus on ollut yksi suurim-
mista hiteistä kasvatuskeskustelussa 
2000-luvulla. Kaikki myöntävät, että 
mediataidot ovat keskeisiä kansalais-
taitoja, mutta kenelle niiden opetta-
minen kuuluu ja miten niitä opete-
taan? Kouluilla on epäilemättä oma 
vastuunsa, mutta myös vanhempien 
pitäisi osata ottaa kantaa mediamaail-
maan. Valitettavasti lasten ja nuorten 
mediatodellisuus on eriytynyt vahvasti 
aikuisten mediatodellisuudesta. Nuoret 
viihtyvät hyvin digitaalisessa maailmas-
saan, koska he ovat syntyneet sinne. 
Meidän aikuisten täytyy ponnistella 
ymmärtääksemme digibokseja, kän-
nyköitä, WLANeja, sosiaalista mediaa, 
videopelejä ja muita uutuuksia.

Lapset ja nuoret ovat siis digimaan 
alkuasukkaita, me aikuiset olemme 
maahanmuuttajia, joille uuden maail-
man mahdollisuudet eivät heti aukea.

Monelta kasvattajalta menee-
kin sormi suuhun. Joskus tuntuu siltä, 
että esimerkiksi monet opettajat ovat 
jumiutuneet vanhakantaisiin mene-
telmiin mediakasvatuksessa: opettaja 
esittelee ilmiön luokassa ja sen jälkeen 
aiheesta keskustellaan. Tietenkään täs-
sä ei ole mitään vikaa, keskustelu lisää 
aina myös ymmärrystä.

Oppiminen on kuitenkin tehok-
kainta silloin, kun nuoret pääsevät itse 
tuottamaan mediaa. Pelkkä katsomi-
nen tai keskusteleminen ei riitä. Itse 
tekemällä syntyy syvällisiä oivalluksia, 
joita ei opetuskeskustelussa helpos-
ti saavuteta. Mediakasvatuksen tavoit-

teeksi ei riitä pelkkä tietämys mediasta 
– tarvitaan tekemisen kautta kehitty-
vää ymmärrystä. Samalla media vah-
vistuu toiseksi äidinkieleksi; nuori 
oppii ilmaisemaan itseään monipuoli-
sesti uusilla välineillä.

Tekijä vai katsoja?

Myös elokuvaharrastuksen kohdalla 
noudatellaan vanhaa käsikirjoitusta: 
nuorisolle on varattu lähinnä maksa-
van yleisön rooli. Nuorille on tarjolla 
etupäässä kaupallista, monikansallista 
viihdettä suurissa multiplex-teatte-
reissa.  Samaa katsojan roolia tarjoil-
laan myös DVD- ja Blu-ray -levyjen, 
television sekä nettilevityksen koh-
dalla: Maksa, niin saat katsoa!

Maailma on kuitenkin muuttu-
nut.  Katsojan tai laajemmin kulttuu-
rin kuluttajan perinteinen rooli on osin 
liukenemassa nettimaailman hämä-
riin vesiin. Televisiota voi kuluttaa vain 
sohvalla istuen ja kaukosäädintä pas-
siivisesti naksutellen – nettimaailma 
vaatii aktiivisempaa otetta!

Monet nuoret ovat luontevas-
ti omaksuneet tietoverkossa roolin, 
jossa sekoittuu piirteitä perinteisestä 
kuluttajasta ja aktiivisesta tuottajasta. 
Netin luonteeseen kuuluu perinteises-
ti etsiminen ja löytäminen. Ja 2000-
luvulla verkossa korostuu myös luo-
vuus, itse tuottaminen ja sosiaalisuus 
– esimerkiksi Facebookin, World of 
Warcraft -verkkopelin ja Wikipedian 
muodossa.

ANTTI 
PENTIKÄINEN
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Monelle netissä liikkuvalle luo-
vuus ja tuottaminen merkitsevät 
lähinnä kommenttien kirjoittamis-
ta IRC-galleriaan tai nokkelien sta-
tuspäivitysten keksimistä naama-
kirjaan. Osalle – ja alati kasvavalle 
joukolle – luovuus kuitenkin mer-
kitsee paljon enemmän. Heille digi-
taalinen tekniikka ja tietoverkot ovat 
merkinneet luovien mahdollisuuk-
sien räjähdysmäistä lisääntymistä. 
Edulliset tietokoneet ja videokamerat 
ovat vapauttaneet heidät tekemään 
itse käsikirjoituksia, kuvaamaan ja 
editoimaan leffansa, suunnittelemaan 
äänimaailmoja, säveltämään eloku-
vamusiikkia ja niin edelleen. Tietysti 
luovuus ulottuu myös perinteisem-
mille alueille kuten vaikka valokuva-
ukseen sekä rakkausrunojen ja fanifik-
tion kirjoittamiseen. Tietotekniikka 
ja netti tarjoavat myös niille uuden 
mahdollisuuden kukoistaa.

Digitaalinen tietotekniikka on 
toisin sanoen mahdollistanut val-
lankumouksen: enää median ja tai-
teen tuottaminen ei kuulu vain pie-
nelle eliitille, vaan jokainen pystyy 
toteuttamaan luovuuttaan kohtuulli-
silla investoinneilla – tai sitten kou-
lun tai nuorisotalon videopajan lait-
teilla. Tekniikka auttaa myös teosten 
levittämisessä: YouTube tai Pixoff.net 
tarjoavat käytännössä ilmaisen väylän 
miljoonien katsojien verkkokalvoille.

Omien videoiden kuvaaminen ja 
levittäminen tuntuu erityisesti monen 
nuoren mielestä arkiselta itsestään-
selvyydeltä, mutta kyseessä on lyhyes-
sä ajassa tapahtunut valtava mullistus. 
Internet vapautti ensin tiedon pape-
rin kahleista. Vähän myöhemmin tie-
totekniikka teki liikkuvalle kuvalle 
saman: enää ei tarvitse omistaa sato-
jen tuhansien eurojen filmikameroi-
ta, ylläpitää valtavia kuvaushalleja, 
varustaa mittavaa jälkituotantoket-
jua tai neuvotella elokuvateattereiden 
kanssa vain siksi, että haluaa levittää 
taidettaan kiinnostuneille katsojille. 
Yksinkertaisesti sanottuna: elokuva-

taiteen tekeminen ei enää vaadi pää-
omaa, paitsi henkistä sellaista!

Vaikka vallankumous on ollut rie-
mastuttava, eivät uudet rakenteet ole 
syntyneet kitkatta. YouTubeen saa 
ladata ilmaiseksi niin paljon mate-
riaalia kuin ehtii. Ja niin tehdään-
kin: keväällä 2009 uutisoitiin, että 
YouTubeen ladataan joka sekunti 30 
minuuttia videokuvaa, toisin sanoen 
20 tuntia elävää kuvaa joka minuut-
ti maailman katsottavaksi! Nyt vuotta 
myöhemmin luku lienee jo huomat-
tavasti suurempi.  On itsestään selvää, 
että nuorten omat videot katoavat 
helposti tällaiseen datamassaan. No, 
joskus onneksi joku nuorten teok-
sia löytää ja kommentoikin, mutta se 
ei riitä. Kehittyäkseen nuoret tekijät 
tarvitsevat tukea ja ylimalkaista kom-
mentointia pidemmälle menevää 
yhteisöllisyyttä.

Nuorten elokuvat esiin

Mediakasvatuskeskus Metka ry:n 
järjestämä Minun elokuvani -tapah-
tuma pyrkii tarjoamaan nuorille elo-
kuvantekijöille palautetta, tukea ja 
kannustusta. Samalla he saavat elo-
kuvansa esiin ja tilaisuuden verkos-
toitua muiden tekijöiden kanssa. 
Minun elokuvani on yksi Metkan 
tärkeimmistä työmuodoista, sillä 
sen edustaa hienosti filosofiaa, jonka 
mukaan lasten ja nuorten oma 
mediatuottaminen on tehokkainta 
mediakasvatusta.

Syksyllä 2010 Minun elokuvani 
-tapahtuma järjestetään jo 22. kerran. 
Vuodesta 2007 lähtien se on pidetty 
Vantaalla lasten ja nuorten kulttuuri-
talo Vernissassa. Aikaisempina vuo-
sina tapahtuma on järjestetty muun 
muassa Hämeenlinnassa ja Porissa.

Viikonlopun aikana järjeste-
tään kahdessa salissa katselmus, jon-
ka aikana esitetään joko osittain tai 
kokonaan kymmeniä harrastajaelo-
kuvia. Näytöksiin pyritään saamaan 
mahdollisimman paljon nuoria, sillä 
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jokaisen elokuvan jälkeen elokuva-
alan ammattilaiset antavat palautet-
ta suoraan tekijöille. Jos joku ei pääse 
paikalle, palaute toimitetaan hänel-
le kirjallisena. Koululuokkien teke-
mistä elokuvista lähetetään palaute 
myös opettajalle.

Monet palautteenantajista ovat 
elokuva-alan tunnettuja nimiä, osa 
on kulisseissa työskenteleviä huippu-
tekijöitä. Kaikilla on omakohtainen 
suhde elokuvaan – heistä huokuu 
rakkaus seitsemänteen taiteeseen. 
Viime vuosien palautteenanta-
jia ovat olleet muun muassa ohjaa-
jat Dome Karukoski, JP Siili, Kiti 
Luostarinen ja Petri Kotwica, ohjaa-
ja-käsikirjoittaja Paavo Westerberg, 
näyttelijä-ohjaajat Kai Lehtinen, 
Mari Rantasila, Lauri Nurkse ja 
Marjut Komulainen, animaatio-oh-
jaaja Kari Juusonen sekä animaa-
tiontekijä Maria Björklund.

Minun elokuvani -tapahtuma ei 
ole kilpailu, sillä taiteessa voittaminen 
ei ole olennaista. Tärkeintä on palau-
te, keskustelu, koulutus sekä ammat-
tilaisten ja harrastajien kohtaami-
nen. Tarjoamme kuitenkin joka vuosi 
yhdelle tekijäryhmälle niin sanotun 
tutorointikannustimen. Ohjaajaraati 
valitsee yhden elokuvan, jonka teki-
jät saavat ammattilaisen apua seu-
raavan elokuvansa tekemiseen. Sekä 
tutoroitava genre että ohjaaja-tutor 
vaihtuvat vuosittain. Viime vuosina 
apuaan ovat tarjonneet muun muas-
sa ohjaajat Markku Pölönen, Raimo 
O Niemi, Saara Cantell ja Kari 
Juusonen. Tutorointikannustimen 
lisäksi osa nuorista tekijöistä kutsu-
taan jatkokoulutuksiin.

Metkan yhteistyökumppaneina 
ovat olleet muun muassa Finnkino 
ja Yleisradio, jotka ovat molemmat 
paitsi levittäneet tietoa tapahtumas-
ta myös esittäneet nuorten teoksia 
elokuvien alkukuvina ja televisiossa. 
Elokuvista tehtyjä koosteita on esi-
tetty myös koulukiertueilla ympäri 
Suomea.

Tapahtuman hyvä henki

Haastattelin tätä artikkelia varten 
Taideteollisen korkeakoulun elo-
kuva- ja lavastustaiteen laitoksella 
äänisuunnittelun professorina työs-
kennellyttä Matti ”Rekku” Kuorttia. 
Pian tämän jälkeen hän kuoli, joten 
nyt hänen lausuntojaan on luettava 
eräänlaisena testamenttina. Rekku 
oli ollut mukana Minun elokuvani 
-tapahtumassa vuodesta 1994 lähtien 
ja hän oli yksi monista kokeneista 
palautteenantajista. Muhkea parta ja 
muhkea ääni tulivat tutuiksi sadoille 
tapahtumassa vierailleille.

Peter von Bagh luonnehti Rekkua 
kirjassaan Suomalaisen elokuvan kul-
tainen kirja (Otava, 2005) ”suoma-
laisen elokuvan hyväksi hengeksi”. 
Sitä hän on ollut myös Minun elo-
kuvani -tapahtumalle, sillä hänen 
kuunteleva, ymmärtävä ja kannusta-
va otteensa sopi loistavasti lasten ja 
nuorten kanssa työskentelemiseen. 
Oikeastaan Rekun sympaattinen ole-
mus ja innostunut asenne loi koko 
tapahtumaan mahtavan tunnelman.

”Pidän tapahtumaa tavattoman tärkeä-
nä. Siellä luodaan kivijalkaa myös kou-
lujen elokuvaopetukselle. Missä muual-
la yleisö voi nähdä nuorten elokuvia? 
Ja missä muualla nuoret saavat työn-
sä esiin ja lisäksi palautetta ammatti-
laisilta? Sitä paitsi Minun elokuvani 
-viikonloput ovat loistava paikka ver-
kostoitumiselle. Siellä vaihdetaan koko 
ajan ideoita ja teknisiä vinkkejä, han-
kitaan jäseniä elokuvaryhmiin, etsitään 
yhteistyökumppaneita ja näyttelijöitä ja 
niin edelleen”, Kuortti kuvaili.

Hän huomasi, että suomalaiset nuo-
ret ovat puolessatoista vuosikymme-
nessä kehittyneet tekijöinä monella 
tavalla:

”Aloitin Minun elokuvani -tapahtu-
massa vuonna 1994. Silloin elokuvat 
edustivat melko suoraviivaista gen-
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TERHI VÄÄNÄNEN

Jouluton joulu-
kalenteri

Animaatiojoulukalenteri on Helsin-
gin kulttuurikeskuksen vuodesta 
2003 yhdessä eri yhteistyökumppa-
neiden kanssa toteuttama projekti 
itähelsinkiläisille lapsille. Animaa-
tiojoulukalenterissa jokaisen luu-
kun takana on animaatio, jonka päi-
väkoti- ja ala-asteikäiset lapset ovat 
ideoineet ja toteuttaneet. Valmiita 
animaatiota on esitetty muun muassa 
Lasipalatsin seinällä, Kontulan osta-
rilla sekä projektin internetsivuilla. 

Vuonna 2009 joulukalenterin tee-
mana oli Picasso ja muodonmuutos. 
Projektiin osallistuneet lapset hakivat 
ensin innoitusta Ateneumin Picasso-
näyttelystä ja pääsivät sitten teke-
mään työpajoissa omia animaatioita. 

Lähestymistapa oli hyvin erilai-
nen verrattuna aikaisempiin vuosiin, 
sillä nyt ensimmäistä kertaa animaa-
tiojoulukalenterin teema irrotettiin 
perinteisistä jouluaiheista. 

Tämä lähestymistapa osoittautui 
onnistuneeksi, sillä näin animaatio-
työpajoissa korostui lasten luovuus 
ja vapaus leikkiä animaatiotekniikal-
la ja erilaisilla materiaaleilla jouluis-
ten tarinoiden kuvittamisen sijasta. 
Lisäksi jouluaiheiden puuttuminen 
teki työpajojen monikulttuurisuudes-
ta mutkatonta. Suurimmassa osassa 
työpajoihin osallistuneista lapsiryh-
missä oli esimerkiksi muslimitaustai-
sia lapsia. 

Stop-motion -tekniikalla toteu-
tetut animaatiot ovat hyvä media-
kasvatuksen väline, sillä niiden avul-
la lapsi pääsee tutustumaan 
kameran käyttöön ja oppii, 
miten animaatiotekniikka 
toimii. 

Vuoden 2009 
animaatiojou-
lukalenteri oli 
Helsingin kult-
tuurikeskuk-
sen, Lasipalatsin 
Mediakeskuksen, 
Ateneumin tai-
demuseon, 
Pääkaupunki-
seudun 
Kierrätys-
keskuksen 
4V-hankkeen, 
FC Konnun ja 
Animatricks  
animaatio- 
festivaalin yhtei-
nen hanke. 

Terhi Väänänen oli  
animaatiojoulukalenteri 
-projektin vastaava 
tuottaja

reajattelua. Meille lähetettiin paljon esi-
merkiksi splatteria ja actionia. Nykyisin 
lajityyppien kirjo on suurempi. Näemme 
tapahtumassa paljon kypsää draamaa, 
tarinoita ihmissuhteista ja jopa kome-
diaa ja dokumenttielokuvia. Nuorilla 
on nykyisin enemmän sanottavaa”.

Esimerkiksi vuonna 2008 tapahtu-
massa annettiin palautetta 220 eloku-
valle. Ne jakautuivat eri lajityyppeihin 
seuraavasti: 56 animaatiota, 52 draa-
maa, 34 dokumenttia, 20 taikalamp-
pu-metodilla toteutettua elokuvaa, 
16 komediaa, 12 kauhuelokuvaa, 8 
toimintaelokuvaa, 8 musiikkivideota, 
5 fantasiaelokuvaa, 3 mainoselokuvaa 
ja 3 kokeellista lyhytelokuvaa. Lisäksi 
mukana oli yksi tieteiselokuva, yksi 
trilleri ja yksi surrealistinen tarina. 

Vuosien varrella elokuvien taso on 
noussut. Yhtenä syynä Kuortti pitää 
digitaalisen tekniikan kehittymistä:

”Onneksi vanhoista VHS-editeistä on 
päästy eroon, sillä vanhalla tekniikal-
la kasatuissa elokuvissa tekijöiden visiot 
eivät kerta kaikkiaan toteutuneet. Voisi 
sanoa, että uusi tekniikka on vaikutta-
nut myönteisesti elokuvien sisältöön ja 
ilmaisuun. Elokuvien laatu on nous-
sut korkeammalle tasolle. Mielestäni 
tekniikka ei siis ole ajanut sisällön ohi, 
vaan se on helpottanut sanottavan 
ilmaisemista”.

Nuorissa tekijöissä on mukana pal-
jon kokeilijoita ja ensikertalaisia, 
mutta joukkoon mahtuu myös niitä, 
jotka suhtautuvat elokuvan tekemi-
seen äärimmäisen intohimoisesti. Jos 
kynnys lähettää oma teos tapahtu-
maan muiden katsottavaksi on yli-
tetty, palautteeseen suhtaudutaan 
yleensä hyvin positiivisesti ja nöy-
rästi. Parhaimmillaan palautteenanta-
jien, tekijöiden ja yleisön välille syntyy 
keskustelu, jonka kautta kaikki oppi-
vat jotain uutta.

Matti Kuortti rohkaisi nuoria lähet-
tämään työnsä muiden nähtäväksi:
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”Elokuvan tekeminen on vähän kuin 
jääkiekkoa. Pitää pelata rohkeas-
ti omaa peliä, kuunnella omaa ään-
tä, olla rehellinen itselleen ja kyseen-
alaistaa vanhat kuviot. Kun niin on 
tehty, niin sitten vain täysillä eteen-
päin! Onneksi ei ole olemassa mitään 
sääntöjä tai malleja, joiden mukaan 
elokuvia pitäisi tehdä. Erilaisuus ja 
moninaisuus ovat rikkautta.”

Rekku lähetti terveisiä myös kas-
vattajille, jotka voisivat tehdä elo-
kuvia lasten ja nuorten kanssa, 
mutta pelkäävät tekniikkaa:

”Itse putosin kärryiltä jo ajat sit-
ten tuotantoteknologian suhteen. 
Onneksi meillä on Taideteollisessa 
korkeakoulussa niitä, jotka ovat kes-
kittyneet siihen. Pitää vain yrittää 
olla menemättä solmuun tekniikan 
kanssa ja opetella ensin tarvitta-
vat asiat. Ja jos ei osaa jotain, voi 
rehellisesti sanoa, että nyt meni sor-
mi suuhun, mutta selvitetään asia. 
Apua saa aina jostakin, ja tekemäl-
lä oppii.”

Vuosien varrella Rekku tutustui 
satoihin nuoriin tekijöihin. Dialogi 
vähintään 40 vuotta nuorempien 
tekijöiden kanssa piti mielen vir-
keänä, kun pitää antaa tuoretta 
feedbackia eikä vain ”konservatii-
visen vanhan jäärän mietteitä”.

Monista hienoista kohtaamisista 
Kuortti kertoi tapauksen vuodelta 
1994. Muutama 12–13-vuotias 
poika oli lähettänyt tapahtumaan 
kaksiosaisen action-elokuvan.
Ensimmäisen nimi oli Lätty läti-
see ja toisen Turpiin tulee. Juoni 
oli yksinkertainen, rosvot ja polii-
sit jahtasivat toisiaan. Eräässä koh-
tauksessa rosvo ajaa poliisia takaa 
kerrostalon pihalla. Poliisi pää-
tyy laiturille, jossa hänen housun-
sa valellaan bensalla ja sytytetään 
tuleen. Onneksi vesi sammuttaa 
palavat housut ja pelastaa poliisin.

”Kysyin pojilta, miten he olivat saa-
neet tehtyä vaikean kohtauksen, ja 
oliko joku ollut katsomassa päälle. 
Heidän vastauksensa oli, että tieten-
kään he eivät olisi saaneet tehdä koh-
tausta, jos joku aikuinen olisi ollut pai-
kalla. Mutta fiksuina poikina he olivat 
kuitenkin laittaneet poliisia näytelleen 
pojan päälle asbestihousut. Tästä tosin 
aiheutui klaffivirhe, kun farkut vaih-
tuvat skarvista asbestihousuiksi.”

Pojat olivat huomanneet ongelman 
ja palanneet kuvaamaan takaa-ajon 
uusiksi. Uusintaotossa pakoon pin-
kova poliisi huomaa yhtäkkiä asbes-
tihousut ja pysähtyy pukemaan ne 
päälleen. Samalla hän sanoo Porin 
murteella: ”Tosa on hyvä houssu, mä 
ota ne mukka.”

”On pakko sanoa, että siinähän 
oli elokuvallista ajattelua parhaim-
millaan. Pojat olivat ymmärtäneet 
klaffivirheen ja keksineet luovan 
tavan korjata se. Nyt nuo kaverit ovat 
jo aikuisia, ties vaikka olisivat pääty-
neet elokuva-alalle”

Nuoret parrasvaloissa

Matti Kuortin kertoma tarina on 
mainio esimerkki Minun eloku-
vani -tapahtuman hienosta tunnel-
masta. Nuoria arvostetaan itsenäi-
sinä taiteentekijöinä, vaikka he eivät 
olekaan ammattilaisia. Minun elo-
kuvani kuuluu ehdottomasti kult-
tuuri- ja taidekasvatuksen piiriin, 
vaikka kukaan ei kasvatus-sanaa 
mainitsekaan katselmusviikonlopun 
aikana.  Aikuiset eivät ole mukana 
leimallisesti kasvattajina vaan osana 
elokuvantekijöiden yhteisöä. Yhtä 
hyvin yleisön ja nuorten tekijöi-
den reaktiot kasvattavat myös elo-
kuvan ammattilaisia, jotka yhtäkkiä 
huomaavat katsoa harrastajien raik-
kaita teoksia tuorein silmin. Matti 
Kuortin sanoin: ”Tapahtumassa on 
kiva päästä näkemään, missä oikein 
mennään.”
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Kun omat opiskelijani Tikkurilan 
lukiosta ovat saaneet palautetta elo-
kuvistaan, siitä puhutaan usein viik-
koja. Joka sana ja virke punnitaan 
tarkasti. Muutama vuosi sitten tikku-
rilalaiset elokuvantekijät olivat kasvo-
tusten ohjaaja-näyttelijä Kai Lehtisen 
kanssa. Silloin tapahtuma järjestettiin 
Kino Engelissä Helsingin keskus-
tassa. Lehtinen pohti ääneen, kävi-
kö lukion kolmasluokkalaisten tyt-
töjen elokuvasta tarpeeksi hyvin ilmi 
jokin tarinan etenemiseen kuuluva 
seikka. Syntyi keskustelu, jossa sekä 
palautteenantaja, tekijät että yleisö 
osallistuivat kiivaaseen keskusteluun. 
Pohdinnan lopputulos oli, että kyllä, 
tekijät olivat onnistuneet leikkauk-
sen keinoin välittämään ajan kulumi-
nen hienolla tavalla. Hetken kruunasi 
Lehtisen hersyvä nauru, jota muistel-
tiin koulussa vielä pitkään.

Koulussa työskentelevää opettajaa 
Minun elokuvani -tapahtuma auttaa 
paljon, sillä ainakin useimmat lukioi-
käiset janoavat työlleen palautetta ja 
esitysmahdollisuuksia. Vuosien var-
rella monista opiskelijoistani on tul-
lut tapahtuman vakiovieraita. Osa on 
myös päässyt opiskelemaan elokuvaa 
esimerkiksi korkeakouluihin, ammat-
tikorkeakouluihin ja muihin oppilai-
toksiin. Uskon, että Minun elokuva-
ni -tapahtuma on ollut siinä suuressa 
roolissa.

Metkan toiminnassa pyritään 
keskittymään lapsiin ja nuoriin sekä 
heidän kanssaan toimiviin aikui-
siin. Järjestämme muun muassa elo-
kuva- ja animaatiotyöpajoja lapsil-
le, pidämme elokuvien purkupajoja 
sekä tuotamme oppimateriaaleja esi-
merkiksi Helsingin kulttuurikeskuk-
selle ja Kansalliselle audiovisuaalisel-
le arkistolle. Räätälöityjä koulutuksia 
voi tilata sekä aikuisille että lapsille.

Lisäksi Metka julkaisee lasten 
mediakulttuuria käsittelevää Peili-
lehteä sekä ylläpitää nettisivullaan 
Metkula-nimistä audiovisuaalis-
ta tarinatyökalua. Sen avulla opettaja 

pääsee oppilaidensa kanssa harjoitte-
lemaan kuva- ja äänikerrontaa, vaikka 
koulun tietokoneissa ei olisikaan edi-
tointiohjelmia. Pelkällä nettiyhtey-
dellä pääsee jo alkuun.

Verkkosivulla on myös pal-
jon perinteisiä oppimateriaaleja. 
Aikaisemmin käsiteltiin enimmäk-
seen elävää kuvaa, mutta toiminta on 
laajentunut viime vuosina myös mui-
hin medioihin. Keväällä 2010 ilmes-
tyy Mediametkaa!-kirjasarjamme 
neljäs osa, joka käsittelee digitaalista 
pelaamista. Aikaisemmissa osissa on 
käsitelty muun muassa lasten media-
maailmaa ja uskonnollisia ilmiöitä.

Tulevaisuus

Metkassa uskotaan, että nuoret kan-
nattaa nostaa kuluttajista ja katsojista 
aktiivisiksi tekijöiksi kaikissa medi-
oissa, ei vain elokuvassa. Myös lehti-
maailman tai digitaalisten pelien salat 
aukeavat parhaiten, kun lapset itse 
pääsevät tekemään ja tuottamaan.

Aikuisten kannattaa rohkeas-
ti hypätä mukaan mediamatkalle. Ei 
haittaa lainkaan, vaikka omat media-
taidot vaikuttaisivat heiveröisiltä 
digitaalisten alkuasukkaiden osaami-
seen verrattuna. Aikuista kuitenkin 
tarvitaan aina opastamaan media-
polulla, kysymään hyviä kysymyksiä, 
jäsentämään kokonaisuuksia ja jos-
kus myös suojelemaan lasta median 
vaaroilta. Eniten aikuisilta vaaditaan-
kin rohkeutta lähteä mukaan median 
maailmaan.

Alusta asti on hyvä asennoitua 
lapsiin ja nuoriin luovina tekijöinä 
ja tuottajina, ei vain yleisönä 
ja opetuksen kohteena. Kun 
nuorten luovuuden pääsee 
kokemaan itse, siitä on vai-
kea päästää irti.

Tervetuloa Minun elo-
kuvani -tapahtumaan kat-
somaan, kokemaan ja 
keskustelemaan!

Antti Pentikäinen on 
Mediakasvatuskeskus 
Metka ry:n halli-
tuksen puheenjoh-
taja ja Tikkurilan 
lukion elokuva- ja 
mediakasvattaja. 

www.media-
metka.fi
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matkalla  
cinefiiliksi?
Helsingin kulttuurikeskuksen  
elokuvakasvatustyö

Helsingin kulttuurikeskuksen eloku-
vakasvatustyön juuret ovat 1980-lu-
vulla, jolloin alettiin järjestää lukio-
laisille suunnattuja elokuvasarjoja. 
Työn tärkein lähtökohta on ollut 
laatu: ohjelmistot on rakennettu 
huolella ja niihin liittyneet oheistoi-
minnot on aina pyritty toteuttamaan 
kunnianhimoisesti yleisön lähtö-
kohdat huomioon ottaen. Laadun 
lisäksi toinen avaintekijä on ollut 
saavutettavuus – vaikka elokuva tai-
demuotona onkin demokraattinen, 
ei se aina ole tasapuolisesti kaik-
kien ulottuvilla. Kulttuurikeskuksen 
ohjelmisto koostuu laatuelokuvasta, 
eikä se pyri kilpailemaan kaupalli-
sen ohjelmiston kanssa. Periaatteina 
ovat olleet näytösten maksuttomuus 
ja alueellisuus: näin pyritään takaa-
maan tasa-arvoiset mahdollisuudet 
nähdä elokuvaa varallisuuteen tai 
asuinalueeseen katsomatta. Viime 
vuosien aikana on päästy tilantee-
seen, jossa kulttuurikeskuksen elo-
kuvasarjat kattavat kaikki ikäryhmät 
vauvasta aikuiseksi. 

Oma sarja kaiken ikäisille

Annantalolla toimiva Naperokino 
on suunnattu perheen pienimmille, 
0–3-vuotiaille lapsille. Katsominen 
tapahtuu lattialle levitetyiltä tyy-
nyiltä ja fatboy-säkkituoleilta, tyypil-

lisesti oman äidin, isän, isovanhem-
man tai perhepäivähoitajan sylistä. 
Pimennettyä huonetta valaisevat 
pienet lamput, jotta huoneessa olisi 
turvallinen olo. Elokuvien lomassa 
voi imettää, käydä vaipanvaihdossa, 
välipalalla tai ulkona tuulettumassa. 

Naperokinossa näytetään laadu-
kasta ja eri tekniikoin toteutettua 
animaatiota. Elokuvat muodosta-
vat kymmenen kaksituntista koko-
naisuutta, joiden teemat on haettu 
pienen lapsen elinpiiristä: ystävyys, 
hellyys, kodin askareet, luonto, ret-
ki, eläimet. Yksittäisten elokuvien 
pituus on vain muutaman minuutin 
luokkaa, joten mukaan voi tulla kos-
ka tahansa. Naperokinon tunnus-
lause ”Elämä on ainainen seikkailu” 
kuvaa hyvin elokuvateatterin tun-
nelmaa: pienet katsojat vasta hah-
mottavat maailmaa ja toiset katso-
jat ovat vähintään kiinnostavia kuin 
elokuvat. Vanhemmille Naperokino 
tarjoaa hyvän syyn lähteä kotoa.  

Animaatiota katsotaan myös 
Malmitalon, Kanneltalon, Stoan ja 
Vuotalon skidikinoissa. Skidikinot 
on suunnattu 3-6-vuotiaille lapsil-
le. Tarkoituksena on tutustuttaa yli 
3-vuotiaat lapset elokuvissa käymi-
seen. Elokuvien aihealueet liikkuvat 
arjen tarinoista perinteisiin satuihin: 
teemoina ovat esimerkiksi ystävyys, 
rohkeus, ilo tai suru. Jokaisella ker-

ANNA 
VoN BAGH
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ralla katsotaan puolen tunnin ajan 
lyhyitä animaatioelokuvia, jotka on 
valittu yhdessä Suomen elokuvakon-
takti ry:n kanssa. Muistoksi käyn-
nistä lapsi saa mukaan postikortin, 
johon on ikuistettu joku elokuvista 
tuttu hahmo. 

Alle kouluikäisille on myös 
Annantalolla lasten klassikkosarja. 
Sarjassa katsotaan kymmenen elo-
kuvaa, jotka edustavat lasteneloku-
van parhaimmistoa. Monissa niis-
tä pääosaa esittävät lapset. Mukana 
on kuuluisien lastenkirjojen filmati-
sointeja sekä Chaplinin kulkurin ja 
Buster Keatonin kaltaisia hahmo-
ja. Sarja on suunnattu 3–6-vuotiail-
le lapsille, jotka osallistuvat pääosin 
päiväkotiryhmissä. Jokaista elokuvaa 
edeltää lyhyt alustus, jossa tehdään 
tutuksi elokuvan historiaa, mut-
ta sivutaan myös elokuvamaailman 
ilmiöitä kuten tähteyttä, kritiikkiä, 
vastaanottoa ja elokuvan tekemistä. 
Sarjan tarkoituksena on tutustuttaa 
lapsia maailman parhaisiin elokuviin 
ja samalla totuttaa heitä erilaisiin 
kerronnan lajeihin ja tekijöihin elo-
kuvateatterimaisessa ympäristössä.

Peruskoululaisille tarjotaan 
aluetaloissa ala- ja yläkoulukino-
ja. Alakoulukinoissa katsotaan uutta 
pohjoismaista elokuvaa. Kaikki näy-
tökset ovat maksuttomia ja elokuvis-
ta on laadittu opettajille etukäteen 
lähetettävä medialukutaitoa edistävä 
paketti, jonka avulla niitä voi käsi-
tellä luokassa jälkeenpäin. Elokuvat 
esitellään ennen niiden katsomis-
ta, ja näytösten yhteydessä järjes-
tetään työpaja, johon yksi ryhmis-
tä pääsee osallistumaan. Elokuvien 
aihealueet on pyritty valitsemaan 
ikäryhmän omasta kokemusmaail-
masta. Tavoitteena on auttaa nuor-
ta ymmärtämään ja avaamaan 
näkemäänsä.

Yläkoulukinon elokuvat ovat 
enimmäkseen uudempaa kotimais-
ta tuotantoa. Sarja on luonnollinen 
jatkumo alakoulukinoille ja ne on 

toteutettu pitkälti samalla konsep-
tilla opetusmateriaaleineen ja työ-
pajoineen. Keväästä 2010 alkaen 
yläkoulukino on toteutettu tapahtu-
mapäivän muodossa, ja sen yhteyteen 
on kaikissa taloissa järjestetty tekijä-
tapaamisia ja työpajoja. Tapaamisten, 
alustusten ja työpajojen tavoitteena 
on ollut tutustuttaa nuoria elokuvan 
kerronnallisiin keinoihin. Alakoulu- 
ja yläkoulukinot toteutetaan yhteis-
työssä Mediakasvatuskeskus Metka 
ry:n kanssa.

Sarjojen rinnalla järjestetään aika 
ajoin yksittäisiä erikoisnäytöksiä 
kouluryhmille. Kysyntä on ollut val-
tavaa: Bio Rexin 640-paikkainen sali 
täyttyy hetkessä, vaikka näytökseen 
kutsuttaisiin vain pieni osa Helsingin 
alakouluista. Erikoisnäytösten koh-
dalla on harjoitettu jonkin verran 
positiivista syrjintää siten, että pai-
kalle on kutsuttu kouluja keskus-
tan ulkopuolelta alueilta, joilla elo-
kuvamahdollisuuksia on vähemmän. 
Näytösten yhteydessä on aina alus-
tus, opettajille lähetetään etukäteen 
elokuvaan liittyvää oppimateriaalia 
ja pienille kävijöille painetaan muis-
toksi erityisestä päivästä esimerkik-
si elokuvasta napatulla still-kuval-
la varustettu postikortti. Kaikkein 
kiitollisinta vastaanotto onkin ollut 
juuri näissä suurissa elokuvateatte-
rinäytöksissä: Bio Rex tarjoaa sekä 
komeat puitteet että mahdollisuu-
den elämykseen.

Yläkoulu- ja lukioikäisille sekä 
ammatillisten oppilaitosten opiske-
lijoille tarjotaan elokuvaa myös kult-
tuurikursseilla, jotka tosin vuosittain 
koskevat vain pientä osaa ikäryhmäs-
tä. Kulttuurikursseilla elokuvat ovat 
osa temaattista kokonaisuutta, jos-
sa aihetta lähestytään eri taidelajien 
näkökulmasta. Näytösten yhteydes-
sä järjestetään aina lyhyt alustus tai 
kotimaisten leffojen kohdalla teki-
jätapaaminen, ja opettajia kannuste-
taan jatkamaan elokuvien käsittelyä 
koululla oppimateriaalin avulla. 



62

Lukiolaisille järjestetään omaa 
klassikkoelokuvien sarjaa yhteistyös-
sä Kansallisen audiovisuaalisen arkis-
ton ja Helsinki International Film 
Festivalin kanssa. Sarjassa on vii-
si teemaa: nuoruus, perhe, tähte-
ys, valta ja taide. Elokuvat näytetään 
oikeilta filmikopioilta, Bio Rexin val-
tavalta kankaalta. Joka esityskau-
della näytetään viisi elokuvaa, jotka 
edustavat eri maita ja vuosikymme-
niä. Sarjassa esitellään myös kuului-
sia tekijöitä, viimeisimpiä esimerkke-
jä mm. Bergman, Visconti, Kazan ja 
Truffaut. Klassikkosarja toimii eloku-
vakerhon tapaan. Kävijät ovat kerhon 
’jäseniä’ saaden jäsenkortin ja artik-
kelikirjan, jossa elokuvan asiantun-
tijat avaavat kauden elokuvia. Myös 
lukiolaissarjan yhteydessä on kokeil-
tu Koulukinon tekemiä tehtäviä. 
Halutessaan opettajien on ollut mah-
dollista tilata koululle ilmainen klas-
sikkosarjan elokuvia esittelevä luento. 

Klassikkosarjan tavoitteena on 
kannustaa nuoria itsenäisesti tule-
maan näytöksiin. Käytännössä hei-
dän houkuttelemisensa ei kuitenkaan 
ole suoran kanavan puuttuessa help-
poa, vaan viesti kulkee usein opet-
tajien kautta ja kävijöiden valtaosan 
muodostavat edelleen opettajien joh-
dolla tulevat ryhmät. Ilta-aikaan jär-
jestettävät näytökset kilpailevat muun 
vapaa-ajan toiminnan ja harrastuksi-
en kanssa. 

Kun lukiolaiset on saatu pai-
kan päälle, puhuvat elokuvat kuiten-
kin puolestaan: aito filmikopio ja Bio 
Rexin suuri valkokangas takaavat, 
että edellytykset suurelle elämyksel-
le ovat paikoillaan. Klassikkosarjassa 
elokuvaan on helppo rakastua, mistä 
todistavat myös tasaisesti kasvaneet 
kävijämäärät.

Ajankohtaisia haasteita

Nykyisille lapsille ja nuorille, sekä 
valitettavasti myös monille aikuisille, 
elokuvakokemuksessa keskeistä on 

viihtyminen – jos se häiriintyy edes 
hetkeksi myös keskittyminen her-
paantuu. Varsinkin yläkoululaisille ja 
lukiolaisille järjestettävissä näytök-
sissä ongelmana on ollut huono kes-
kittyminen ja siitä johtuva yleinen 
levottomuus. 

Elokuvanäytösten pitäisi tieten-
kin olla kokemuksena miellyttäviä 
ja herättää kiinnostus katsomiseen. 
Kuten Alain Bergala on toden-
nut, ei elokuvakasvatus voi kuiten-
kaan perustua vain maun myötäi-
lemiseen vaan sen kehittämiseen. 
Nyt esimerkiksi lukiolaisten klas-
sikkosarjan kanssa ollaan tilan-
teessa, jossa nykyisillä lukiolaisilla 
ei ole pariakymmentä vuotta van-
hemmasta tai Hollywoodin viih-
dekoneiston ulkopuolella tehdystä 
elokuvasta lähes yhtään kokemuk-
sia. Noita tilaisuuksia pitäisi tarjo-
ta lapsuuden ja kouluvuosien aika-
na, jotta elokuvakulttuuri ei katoaisi 
kokonaan, typistyisi vain valtavir-
taan – tästä maailmalla on jo liikaa 
varottavia esimerkkejä. Tähän kult-
tuurikeskuksen elokuvakasvatustyö 
pyrkii puuttumaan. 

Erilaiseen katsomiseen ja ker-
ronnan tapoihin pitää totuttaa vähi-
tellen. Pienet lapset ovat kiitollinen 
yleisö: ennakkoluulottomia, kiin-
nostuneita, keskittyneitä ja uteli-
aita. He katsovat sujuvasti mykkä-
elokuvaa, kerronnaltaan hitaampaa, 
tekniikoiltaan ja alkuperältään eri-
laista elokuvaa, kunhan kokemukset 
on aikuisten puolelta onnistunees-
ti pohjustettu. Lapsuus on loistavaa 
aikaa tutustua elokuvaan. Tällöin 
sitä pitäisi siis myös olla tarjolla.

Helsingin kulttuurikeskus on 
yksi pääkaupunkiseudun suurim-
pia  elokuvakasvatusta harjoittavia 
organisaatioita, ja tulevaisuudes-
sa sen asema tulee mitä luultavim-
min vain kasvamaan. Viime aikoi-
na suunta on ollut kohti selkeämpiä 
konsepteja, jotka toimisivat kai-
kissa kulttuurikeskuksen taloissa 
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samanlaisina. On entistä tärkeäm-
pää kiinnittää huomiota sisältöihin: 
mitä näytetään, kenelle ja miksi? 
Elokuvakasvatuksen kohdalla olisi 
myös ensisijaisen tärkeää, että tuot-
tajat itse syvästi rakastaisivat elo-
kuvaa ja että heillä olisi siitä näke-
mys. Elokuvaa ei voida näyttää vain 
näyttämisen vuoksi. 

Kulttuurikeskuksen asema 
Helsingin elokuvakulttuurin jatku-
vuuden takaajana on jopa euroop-
palaisittain verraten vahva. Jotta 
tuosta asemasta voitaisiin pitää 
kiinni, esitän kolme kysymystä, joi-
hin kannattaisi mielestäni kiinnit-
tää erityistä huomiota. Ensinnäkin 
yhteistyötä Helsingin muiden elo-
kuvatoimijoiden kanssa kannat-
taisi hyödyntää entistä enemmän. 
Esimerkiksi useimmilta elokuvafes-
tivaaleilta puuttuu kokonaan elo-
kuvakasvatuksellinen näkökulma 
– voisiko kulttuurikeskus tarjota 
sellaisen? Myös Kansallisen audio-
visuaalisen arkiston kanssa alkanut-
ta erittäin hyvin toiminutta hedel-
mällistä yhteistyötä kannattaisi 
edelleen kehittää. 

Toinen kysymys koskee käyn-
nissä olevaa aluetalojen elokuvapro-
jektorien korvaamista dataprojek-
toreilla. Laajamittaisen yhteistyön 
aloittaminen suurten elokuvatoi-
mijoiden kanssa saattaa osoittau-
tua ongelmalliseksi, jos esimerkik-
si 35-millistä elokuvaa ei enää kyetä 
kulttuurikeskuksen tiloissa näyttä-
mään.  Esimerkiksi dvd:n kautta voi 
kyllä saada jonkinlaisen aavistuksen 
elokuvan valtavasta potentiaalises-
ta voimasta, mutta todellisen elo-
kuvakopion välittämää magiaa se 
ei valitettavasti kykene välittämään. 
Elokuvassa on niin paljon selittä-
mätöntä – juoni ja tarina ovat vain 
yksi sen monista tasoista. 

Kolmantena nostan laadukkaan 
elokuvan tuomisen ruohonjuuri-
tasolle: elokuva ansaitsee muiden 
taiteenlajien rinnalla tulla noste-

tuksi jälleen itsenäiseksi harrastuk-
seksi, jossa voi syventää osaamis-
taan ja johon voi myös osallistua 
aktiivisesti.

Elokuvakerhojen uusi nousu?

Elokuva on arkipäiväistynyt. 
Harvoin enää keskitytään katso-
maan elokuva alusta loppuun, koke-
muksen häiriintymättä. Elokuvasta 
on myös monille tullut historia-
tonta: ei tiedetä, että elokuva on 
lähtenyt liikkeelle mykästä ja mus-
tavalkoisesta ja liittyy pitkään 
monissa eri maissa samanaikaisesti 
kehittyneeseen elokuvien linjaan. 
Jotta elokuvaa voisi alkaa arvos-
taa taiteena ja laajentaa omaa kat-
somistapaa, vaatii se totuttelemista. 
Pitää oppia antautumaan uudenlai-
selle kerronnalle, havainnoimaan 
eri tavalla, arvostamaan myös hita-
utta. Vaaditaan johdonmukaista 
elokuvakulttuuria kunnioittavaa 
kasvatustyötä. 

Kaupungilla on aistittavis-
sa innostus elokuvaa kohtaan. 
Festivaalikenttä voi hyvin, uusia 
elokuvaan keskittyviä festivaa-
leja tuntuu syntyvän vuosittain. 
Samanaikaisesti viimeisen vii-
dentoista vuoden aikana on koet-
tu ennennäkemätön pienten elo-
kuvateattereiden kato – kukaan 
ei enää halua esittää taide-eloku-
vaa, koska se ei ole kannattavaa. 
Yleisökasvatuksen tarve on ilmei-
nen. Elokuvan historia, perinteet ja 
lajityypit on tärkeä oppia jo varhai-
sessa vaiheessa, ennen kuin ehdol-
listuu katsomaan vain tietynlaista ja 
-mallista elokuvaa. 

Kouluaika on hyvää aikaa kat-
soa elokuvia. Pitkällä tähtäimel-
lä katsomisen pitäisi perustua nau-
tintoon ja omaan innostukseen. 
Elokuvakerhotoiminnan kautta voi-
daan myös siirtyä yksisuuntaises-
ta kasvattamisesta tasa-arvoisem-
paan jakamiseen. Elokuvakerhot 
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kannustavat tutustumaan elokuvaa 
monipuolisemmin, näkemään myös 
muuta kuin vain viihteellisen arvon. 
Elokuvien yhteydessä voisi olla 
alustuksia, keskusteluja, tekijäta-
paamisia sekä mahdollisuus kokeil-
la oman lyhytelokuvan tekemistä. 
Jos jokaisena kouluvuotena katsot-
taisiin edes viisi tai kymmenen klas-
sikkoa, ehdittäisiin jo peruskouluai-
kana tutustua viidestäkymmenestä 
sataan elokuvaan. Jos tahtoa olisi, ei 
esimerkiksi elokuvanäytösten sovit-
taminen opetukseen ole vaikeaa. 
Elokuvan hienous on, että se käsit-
telee koko maailmaa ja siten sopii 
integroitavaksi kaikkiin eri oppiai-
neisiin ja aihekokonaisuuksiin.

Elokuvakasvatusta voi tuoda 
mukaan asteittain. Tarkoituksena 
on hiljalleen laajentaa elokuvaelä-
mystä, ymmärrystä elokuvanteon 
prosesseista, tuntemaan elokuvan 
historiaa. Viisivuotiaalle riittää elo-
kuvan katsomisen yhteydessä oppia 
tunnistamaan esimerkiksi Chaplin 
ja tuntea elokuvan alkutaipaleet. 
Peruskoululaisille voi jo järjestää 
pidemmän alustuksen, jossa ker-
rotaan laajemmin elokuvan taus-
toista ja lajityypeistä. Lukioikäisillä 
on jo kyky pohtia analyyttisemmin 
elokuvan teemoja, kerronnan tapo-
ja, taiteellisia valintoja, sekä syste-
maattisemmin tutustua elokuvan 
historiaan.

Elokuva on tasa-arvoinen ja sosi-
aalinen taiteenlaji, joka on kriisis-
sä. Sen asemaa tulisi parantaa kai-
killa asteilla. Kulttuurikeskuksella 
on todellinen mahdollisuus vaikut-
taa siihen, miltä Helsingin eloku-
vakenttä näyttää parinkymmenen 
vuoden kuluttua. Tähän haastee-
seen tulisi vastata tietoisena 
siitä, että tehtävä vaatii pit-
käjänteistä ja näkemyksel-
listä työtä. 

Anna von Bagh on 
Helsingin kulttuuri- 
keskuksen projektituottaja.
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Tuntematon  
lapsivalokuvaaja 
kulttuuripoliittisissa 
ohjelmissa
Juho tähyilee kuvattavaa ympäristöä, 
epäröi ja syö kaulustaan. Hän kääntää 
kameran kohti maata. 
Toni: ”Ei se viel ottanu!”
Toiset tulevat katsomaan, Juho katsoo 
epäluuloisesti kamerannäyttöä. 
Toni: ”Se ei näy täs valos.”
Juho: ”Mä ota viel toise!”

Opetusministeriön Lastenkulttuuri-
poliittisessa ohjelmassa todetaan valo-
kuvaan liittyen: 

Lasten valokuvan lukutaidon kehitty-
mistä tulee tukea. Suurin osa joka päivä 
näkemistämme kuvista on valokuvia. 
Lasten valmiuksia ymmärtää valoku-
vaa; sen tapoja vaikuttaa jokapäiväi-
seen elämään ja muokata maailmanku-
vaa, tulee lisätä. Harrastustoiminnalla 
ja kuvataideopetuksella on merkit-
tävä asema lasten valokuvapeda-
gogian vakiinnuttamisessa osaksi 
kuvien lukutaidon kehittämistä. 
Lastenkulttuuripolitiikan näkökul-
masta on tärkeää, että valokuvapeda-
gogiikka kehitettäessä tiedostetaan alu-
eellisten valokuvataidekeskusten ja alan 
erikoismuseoiden merkitys tässä työssä.
• Alueellisten valokuvakeskusten tulisi 
ottaa lastenkulttuuri vahvemmin huo-
mioon toiminnassaan. 

• Valokuvataiteen valtakunnallisen eri-
koismuseon tulisi toteuttaa yhteistyössä 
alan muiden toimijoiden kanssa valo-
kuvapedagogiikan kehittämishanke.

Vaikka ohjelmassa on kyse lasten-
kulttuurista, nähdään valokuvaa-
minen pitkälti vain kuvalukutai-
don kehittämisenä. Lasta itseään 
ei koeta valokuvaajana, valokuvilla 
toimivaksi tai niiden suoranaiseksi 
hyväksikäyttäjäksi. Päämääränä on 
sosiaalistaa lapsi aikuisten kult-
tuuriin, vaikka samassa ohjelmassa 
käsitettä lastenkulttuuri avataan 
tarkoittamaan sekä lapsille suun-
nattua kulttuuria että lasten omaa 
kulttuuria. Lapsi valokuvaajana ja 
toimijana valokuvan suhteen on 
vielä tuntematon tekijä. Lapsen 
pitää pystyä tulkitsemaan aikuisen 
tuottamaa kuvamaailmaa, mutta 
ymmärtääkö aikuinen lapsen otta-
mia valokuvia. Lasten ottamat 
valokuvat saattavat monessakin 
kontekstissa jäädä vaille huo-
miota aikuisten erinäisistä puut-
teellisista tulkinnoista johtuen. 
Arkiympäristössämme voimme 
toki vilkaista lapsen ottamia kuvia, 
mutta yleensä hieman vaivautu-
neen huvittuneina. 

PÄIVI
SETÄLÄ
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Toni toteaa itsevarmuutta äänessään: 
”Mä lähde vähä kuvaamaa” 
Kävelee samaan kohtaan kuin Juho.
Toni: ”Hetkinen...” 
Miettii ja katselee kameraa.
Toni:  ”Oho meni vähä vääri!”
Yrittää nähdä kuvan näytöltä.  
”No ei sitä näy.”
Toni: ”Hei Julia väistäs vähäse ja 
Ulrika!” 
”Joonas väistä!”
Taustalla kuuluu Juuson ääni   
”Mä oti lumest ko se näky.” sekä  
jonkun komentava ääni  
”Nyt o Ulrika vuoro!”

Mediakasvatus, joka on internettiin 
ja muuhun mediaan kohdistuvan 
paniikin myötä saanut voimallista 
nostetta, kiinnittää myös huomionsa 
kuvalukutaitoon. On pyrittävä 
ymmärtämään mainosten manipu-
loitu viesti, on nähtävä kuvan tuotta-
misen prosessi ja huomattava, miten 
osa kuvista onkin käsiteltyjä, naiset 
epäluonnollisia ja ympäristö siistitty 
elämästä.  Mutta miksi on tärkeää 
osata lukea kuvia? Kaappaako kuva 
vallan meistä, mikäli emme osaa tul-
kita kuvaa? Valokuvalla on ollut sen 
synnystä lähtien raskas todistamisen 
taakka ja se on omannut maagista 
voimaa. Valokuva on pidetty todis-
teena, elämän kopiona. Valokuva on 
valtaa ja voimaa, se vie sielumme. Sen 
voima on saatava hallintaan. Kuvan 
kuvallisuus on kuitenkin enenmmän 
kuin siitä tuotettu puhe tai teksti. 
Kuva lumoaa, se muistuttaa, se häi-
ritsee ja ilakoi. Valokuvaaminen on 
lapsille riemullista toimintaa, jossa 
tuotettu kuva ja itse kuvaamisen 
tapahtuma sekoittuvat nautinnolli-
seksi toiminnaksi. 

Ella: ”Tästä kohtaa o hyvä katel.” 
Noora mumisee: ”...mun sormi...”
Ella huudahtaa innostuneena: 
”Näytä!” 
Noora: ”Ei siit tullu ... hyvää.”. 
Ella: ”No mist otetaan?” 

Kimppakivaa hihitystä. 
Ella osoittaa puuta: ”Otataan tosta!”
Näyttää ottamaansa kuvaa Nooralle:  
”Hieno!”

Opetusministeriön Visuaalisten alo-
jen taidepoliittisessa ohjelmassa (2009) 
todetaan otsikolla Parasta lapsille:

Lapset ja nuoret elävät kulttuurisessa 
todellisuudessa, joka on hyvin erilai-
nen kuin edellisten sukupolvien kas-
vuympäristö. Ulkopelien sijasta nuo-
ret pelaavat tietokoneella ja tapaavat 
ystäviään verkossa. Jopa puolet inter-
netissä vietetystä ajasta kulutetaan 
kuvien tai videoiden parissa. Samaan 
aikaan omin käsin tekeminen kas-
vattaa suosiotaan. Nuoret ompelevat 
pukuja roolipeleihin ,neulovat ja tuu-
naavat, sisustavat ja tekevät leikekir-
joja. Internetin kautta etsitään tietoa, 
seurataan käsityöblogeja ja verkos-
toidutaan samasta asiasta kiinnostu-
neiden kanssa. Luovuus ja visuaalinen 
ajattelu kehittyvät jo ennen koulu-
ikää. Siksi varhaiskasvatuksessa ja esi-
opetuksessa sekä visuaaliset taiteet että 
ympäristön havainnointi näköaistilla 
ovat keskeisiä. Tekemisen prosessi on 
valmista tuotosta tärkeämpi.

Näkeminen ja havaitseminen on 
nostettu esiin. On toiveita, että 
lapsi nähdään myös tekijänä, mutta 
muutaman lauseen päässä todetaan 
jälleen että lapset tarvitsevat hyvää 
visuaalista lukutaitoa.

Taide- ja kulttuuritoiminta on 
ajattu siihen pelokkaaseen tilaan, 
jossa sen on kaiken aikaa perus-
teltava toimintaansa siitä saataval-
la tuloksellisuudella. Talouspuhe vie 
myös kulttuurikenttää. Koko kent-
tä varoo ilmaisemasta taiteen teke-
misen itsetarkoituksellisuutta. Kun 
tämä varovaisuus ja kykenemät-
tömyys nähdä lasta tekijänä muo-
dostavat yhteisen kokonaisuuden, 
ei ihme ettei ohjelmista löydy las-
ta toimijana. Sama ohjelma antaa 



68

konkreettisina toimintaohjeina 
kaksi kokoanaisuutta, jotka oikein 
resurssoituna voisivat tuoda muu-
tosta lapsen mahdollisuuksiin toi-
mia myös tekijänä:

• Visuaalisten taiteiden ope- 
tuksen määrää tulee lisätä 
opettajankoulutuksessa.
• Visuaalisten taiteiden opetus 
tulee sisällyttää varhaiskasvatus- 
ja esiopetussuunnitelmiin koko 
maan kattavasti.

Opettajakoulutus ja varhaiskasva-
tuskoulutus sisältävätkin hälyttävän 
vähän visuaalisten taiteiden opetusta. 
Tiedot valokuvaamisesta, valokuvan 
historiasta tai valokuvatekniikoista 
ovat minimaalisia opettajakoulutuk-
sesta valmistuneilla. Kun minimaa-
liset tiedot yhdistetään muutamaan 
ennakkoluuloon emme voi odottaa-
kaan, että valokuvaaminen voisi löy-
tää tilaa lasten omassa kulttuuritoi-
minnassa. Ennakkoluulot ilmenevät 
erityisesti lasten toimijuuden salli-
vuuden ulottovuuksissa. Aikuinen 
voi olla ennakkoluuloinen niin lap-
sen kuva-aiheita kuin kuvailmaisua 
kohtaan. Esikouluikäinen on vallaton 
ja riippuvainen aikuisesta, joten tällä 
on huomattava vaikutus hänen mah-
dollisuuteensa esittää kokemustaan 
valokuvina. Jo ikänsä puolesta lapsi 
on kontrolloitu, hyvässä ja pahassa. 
Aikuisten hallitsemissa instituutioissa, 
aikuisten  käsityksellä taiteesta ja visu-
aalisesta ilmaisusta on suuri merkitys. 
Sen tiedon ja taidon kautta lapsi saa 
toimintamahdollisuuksia.

Opetushallituksen Esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa 2000 
valokuva on osa viestinätävälineitä, joi-
den käyttöä lasten kanssa tulee har-
joitella. Kuvien tekeminen mainitaan, 
mutta mitä ilmeisemmin liittyen piir-
tämiseen ja maalamiseen. 

Uudemmassa lapsuustutkimuk-
sessa on viime aikoina paljon puhut-
tu lapsen toimijuudesta ja lapsesta 

toimjana, jolla tarkoitetaan mm. lap-
sen käytössä olevia voimavaroja ja lap-
sen aktiivisuutta ja mahdollisuuksia 
toteuttaa ajatuksiaan ja ilmaista tuntei-
taan1 Olen tutkinut esikouluikäsiä lap-
sia ja heidän toimintaansa valokuvaa-
jina2 Lasten omat tulkinnat kuvistaan 
antavat perusteita oletukselleni heidän 
aktiivisuudestaan visuaalisista ratkai-
suista tietoisina valokuvaajina. 

Ella ja Erkki katselevat Ellan ottamaa 
valokuvaa.
Ella: ”Hyvä! Tosi hyvä ...  
mun mielest o täysi hyvä.”  
Erkki: ”Mut mitä kiinnostavaa  
tommoses o?”
Ella: ”Mun mieles o tosi hyvä.”
Erkki: ”Mitä kiinnostava o ruosteises 
puulaivas?”

Lapsen toimijuus, mahdollisuus käyt-
tää voimavarojaan ja ilmaisukeino-
jaan valokuvaamiseen liittyy  valtaan. 
Kuka omistaa välineen? Kuka hallit-
see sitä? Kuka tietää miten toimitaan? 
Yksinkertaisesti: neuvotaanko lapselle 
miten kamera toimii, saako hän käyt-
tää sitä ja miten hän saa sitä käyttää. 
Kysymys siitä miten lapsi saa kuvata on 
mielestäni erityisen mielenkiintoinen, 
sillä en usko, että tämän hetkisestä, pit-
kälti meillä vallalla olevasta lapsiläh-
töisestä kasvatusajattelusta huolimatta 
lasten tuottama valokuva-aineisto olisi 
erityisen hyvin siedettyä. Pienen lap-
sen kyky valokuvaajana on myös jäänyt 
vähälle huomiolle. 

Ulriikka: ”Talo, lunta...”
Toni: ”Tää o joku pieni vesilätäkkö.”
Ulriikka: ”Ei o. Se o varjo!”
Toni: ”Se o muute varjo. Ihmise varjo… 
Ketä se mahto ol?”
Ulrika: ”Ni, ketä siin mahto ol?”

Uudempi lapsuustutkimus puhuttelee-
kin minua juuri niiltä osin, jossa kiin-
nostus kohdistuu lapsen ”nyt hetken” 
toimijuuden näkyväksi tekemiseen ja 
lapsen äänen kuulemiseen. Eli kiinnit-

1 Alanen 2009; 
Christensen & 
James 2008

2 Setälä 2010;  
Setälä 2005
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Lasten keskus-
telut ovat ohjaa-
mani dokument-
tiohjelmasarjan 
Omas maail-
mas kuvauksista. 
Sarjassa  esikoulu-
ikäiset (6–7-vuo-
tiaat) valokuvaa-
vat ympäristöään 
ja keskustele-
vat valokuvista. 
Sarjaa on esitetty 
YLE:llä 2005-
2009.

tymistä lapsen omaan aikaan, sen het-
kisen olemisen tärkeyteen. Valokuviin 
usein liitetty totuususko liittyy myös 
lasten ottamiin kuviin. Lapsen katse 
voi olla myös tarkempi kuin aikuisen, 
mutta se ei tule havaituksi, koska kuva 
ei vastaa aikuisen käsitystä todellisuu-
desta. Esiopetussuunnitelmissa (2000) 
todetaan perustellusti: 

Leikin sekä tutkivan ja kokeilevan tai-
teellisen toiminnan avulla lapsi etsii tie-
toa itsestään ja ympäröivän maailman 
ilmiöistä. Lasta ohjataan pitkäjänteiseen 
taiteelliseen työskentelyyn ja arvostamaan 
omaa ja muiden työtä. Lapsen aistiherk-
kyyden, havaintokyvyn ja avaruudellisen 
hahmottamiskyvyn kehittymistä tuetaan. 
Näin lapsen oppimisprosessit syventyvät 
ja hän oppii elämäntaitoja sekä ajattelun 
ja ongelmanratkaisun taitoja. 
[ ....  ] Lasta rohkaistaan monipuoliseen 
ilmaisuun erilaisten teemakokonaisuuk-
sien yhteydessä.

Valokuvaaminen on lapsille ympäris-
tön havainnoimista ja sen ilmenty-
mien ’poimimista’.  Tärkeitä ovat kuvat, 
joissa löytyy osa omasta kokemuksesta, 
kuvaamishetken tunnelmasta ja koke-
mus kohteesta. Tällöin kuvan ei ole 
tarvinnut olla terävä eikä jäykästi som-
miteltu, mutta sen on täytynyt sisältää 
olennainen kohteeksi aiotun olemuk-
sesta tai ilmentää siitä sattuman kautta 
jotain olennaista. Kokonaisvaltaisesti 
toimiville lapsille kuvaaminen on 
osa ihmisenä olemisen tapaa, kuvaa-
minen ei ole vain pyrkimystä jonkin 
ilmentämiseen.

Kuvalukutaito on edelleen tärkeää, 
mutta nähdäänkö lapsi tulevaisuudessa 
tekijänä, digitaalisena toimijana?

Joonas saa kameran:  
”Mä ota taivaast! ” 
Pitää kameraa suunnattuna 
itseensä.
Jani: ”Ei sillee, ei sillee! ”
Joonas: ”Mä ota taivaast.”
Kääntää kameran taivaalle. 

kirjallisuus:
Alanen, Leena 2009. Johdatus lapsuuden-
tutkimukseen. Teoksessa Lapsuus, lapsuu-
den instituutiot ja lasten toiminta. Toim. 
Leena Alanen & Kirsti Karila. Vastapaino, 
Tampere. 

Christensen, Pia and James, Allison 2008. 
(ed.) Research with Children. Perspectives 
and Practices. Second ed. Routledge, 
London.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-
teet 2000. Opetushallitus 2000

Kulttuuri - tulevaisuuden voima. 
Taustaselvitys kulttuurin tulevaisuus 
-selontekoa varten. Opetusministeriön jul-
kaisuja 2009:58

Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma/
Barnkulturpolitiskt program. Opetus-
ministeriön julkaisuja 2003:29

Päin näköä! Visuaalisten alojen taide- 
poliittinen ohjelma. Opetusministeriön 
julkaisuja 2009:53

Setälä, Päivi 2010. Päätöntä menoa-las-
ten ottamien kuvien odotushorisont-
tii. Teoksessa Kuvakulmia 2. Kirjoituksia 
kuvista, taiteellisesta  tuotannoista ja visu-
aalisesta viestinnästä. Toim. Riitta Brusila 
ja Mari Mäkiranta. Lapin yliopistokus-
tanne.  

Setälä, Päivi 2005. Lapsen sil-
min. Teoksessa Päivi Setälä (toim.) 
Leikkipaikka. Pori: Porin lastenkulttuuri-
keskus - Porin taidemuseo.

Päivi Setälä on  
tutkija Aalto- 
yliopiston 
Taideteollisessa  
korkeakoulussa.



70

oppia ikä kaikki!  
Lapset museossa
Ateneumin kävijäluettelossa on mer-
kintöjä lapsiryhmistä 1890-luvulta 
alkaen, siis lähes sen perustamisesta 
asti. Säännöllisiä museo- ja näytte-
lykäyntejä pidettiin tuolloin tarpeel-
lisina myös lapsille, sillä heidän tuli 
oppia lukemisen ja kirjoittamisen 
lisäksi myös näkemään.1 Visuaalisen 
lukutaidon edistäminen oli taidemu-
seon tehtävä siis jo silloin. 

Lontoon taidemuseoissa lap-
set otettiin huomioon 1800-luvulla 
muun muassa ilmaisen sisäänpääsyn 
muodossa. Tämä ei johtunut pelkäs-
tään pedagogisista syistä, vaan myös 
siitä, että lapsenhoito-ongelmat näh-
tiin esteenä aikuisten museokäyn-
neille.2 Lapsiin kohdistuvan museo-
työn voi siis nähdä palvelevan myös 
aikuisia museokävijöitä. Millaisia 
paikkoja museot ovat lapsille? Miten 
museot toteuttavat kasvatuksellis-
ta tehtäväänsä lasten parissa ja miten 
ne pystyvät vastaamaan lapsiyleisön 
mukanaan tuomiin haasteisiin? 

LAPSI:

Olin eilen museossa äidin kanssa. Siellä 
oli aika jännää. Aluksi menimme osta-
maan liput eteisestä. Museossa oli tosi 
isot portaat. Minua vähän pelotti, 
sillä portaissa kuului paljon ääniä 
ja siellä oli paljon pimeitä nurkkia. 
Onneksi äiti piti minua kädestä kiinni. 
Museossa oli paljon huoneita. Siellä 
oli vähän ahdasta, kun oli niin paljon 
ihmisiä. Mutta välillä pääsimme kat-

somaan tauluja ihan läheltä. Silloin 
näki, kuinka maalissa on kokkareita 
ja millaisella siveltimellä se on maa-
lattu. Kaukaa näkee paremmin, mitä 
maalaus esittää. Ainakin joskus. Se oli 
vähän tylsää, että äiti oli aika hidas. 
Onneksi siellä oli sellainen nurkka, 
jossa sai rakentaa palikoista itse mitä 
halusi. Mutta paras oli sellainen huone, 
jossa oli keltaista siitepölyä koko huo-
neen täydeltä. Se oli niin kuin aurin-
koa ja hiekkaa yhdessä, mutta hienom-
paa. Se näytti niin ihmeelliseltä, että 
olisin halunnut koskea sitä. Oikeastaan 
halusin mennä makaamaan siihen ja 
tehdä enkelinkuvan. En saanut. Mutta 
katsoimme hohtavaa keltaisuutta äidin 
kanssa kauan, eikä minuakaan kylläs-
tyttänyt. Kun lähdimme kotiin, äiti osti 
minulle muistoksi postikortin. Valitsin 
kaunista naista esittävän muotoku-
van. Kotona leikin, että olin tuo nai-
nen. Puin päälle äidin hatun ja huivin. 
Sitten poseerasin peilin edessä. Taide on 
mielestäni ihanaa.

Lapset ovat museoiden tärkein yleisö, 
kun ajatellaan kulttuurilaitosten teh-
tävää kulttuurisen pääoman siirtämi-
sestä sukupolvelta toiselle. Museot 
toteuttavat tätä tehtävää tekemällä 
näyttelyitä, ylläpitämällä kokoelmia 
ja opetustyön kautta. Yleisönsä, eri-
tyisesti lapsiyleisön, kautta museot 
voivat myös osallistua tulevaisuuden 
kulttuurin muokkaamiseen. Lapsena 
koetut taide-elämykset jäävät elä-
mään tulevaisuuden luovan työn 

KAISA  
KETTUNEN

1 Levanto 2004, 21.

Viereisen sivun 
kuva: Jyrki Lyytikkä

2 Pettersson 2004, 19.
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pohjaksi. Museoiden tehtävänä on 
myös haistella niitä uusia suuntia, 
joita kulttuuri ikuisesti muuntuvana 
ilmiönä on ottamassa, ja tuoda niitä 
esiin yleiseen tietoisuuteen. Taide 
ja kulttuuri ovat huomenna jotain 
muuta kuin tänään, ja lapsemme elä-
vät erilaisessa maailmassa kuin me 
tai vanhempamme. 

Suurimpaan osaan Suomen 
museoita on alle 18-vuotiailla lap-
silla ja nuorilla ilmainen sisäänpääsy. 
Museoilla onkin museolain mukaan 
yhteiskunnallinen vastuu kulttuuri- 
ja luonnonperinnön välittämisestä.3 

Lapsille suunnattu näyttelytarjonta, 
toiminta ja materiaali on tärkeä osa 
tämän vastuun kantamista.

Lasten museokäyntien tuloksel-
lisuus kantaa yli kvartaalin, pitkälle 
tulevaisuuteen. Tutkimusten mukaan 
lapsena omaksutut tavat käydä muse-
ossa toistuvat ja tuntuvat luontevil-
ta myös aikuisena. Erityisesti tämä 
koskee perheitä. Siis ne lapset, jotka 
käyvät museoissa lapsena perheen-
sä kanssa, ovat todennäköisempiä 
museokävijöitä myös aikuisena kuin 
ne, jotka eivät käy.4 Museoilla on siis 
kasvatustehtävän lisäksi tulevaisuu-
teen sijoittuva taloudellinen intres-
si palvella lapsia, sillä ne kasvattavat 
itselleen tulevaisuuden yleisöä. 

Yksilöllinen museokokemus

Museokäynnin onnistuminen riip-
puu monesta seikasta. Joillekin tär-
keää on sosiaalinen yhdessäolo, 
toiset haluavat elämyksiä tai konk-
reettisia oppimisen tuloksia, vaik-
kapa työpajassa tehdyn maalauksen 
tai näyttelykierroksella opitun tiedon. 
Parhaimmillaan oppiminen ja haus-
kuus on kokemuksena yksi ja sama 
asia. Yhteistä museossa tapahtuvalle 
oppimiselle ja viihtymiselle on myös 
se, että niitä ei voi kävijälle antaa sel-
laisenaan. Tämä tarkoittaa erilaisten 
yleisöjen, myös lasten, huomioon-
ottamista arkkitehtuurin, näyttelyi-

den, ohjelmiston, opetusmateriaa-
lien, apuvälineiden, saavutettavuuden 
ja museon kaikkien muidenkin toi-
mintojen suunnittelussa. 

Museo tavoittaa lapsiyleisön pää-
asiassa kahta eri reittiä: perheiden 
tai koulu- ja päiväkotiryhmien kaut-
ta. Päätöksen lapsen museokäyn-
nistä tekee yleensä aikuinen, joko 
vanhempi tai opettaja. Museoiden 
kannattaa siis lapsille suunnattua tar-
jontaa suunnitellessaan ottaa huo-
mioon, mitä odotuksia perheillä ja 
kouluilla on museokäynnin suhteen. 
Toimintaa toteuttaessa tulisi keski-
össä kuitenkin olla lapset ja heidän 
yksilöllinen museokokemuksensa. 

Uusien asioiden oppiminen 
on yksi tärkeä syy vanhemmil-
la tai opettajilla tuoda lapsia muse-
oon. Jokainen museokävijä on yksi-
lö, jolla on omat ominaisuutensa ja 
tarpeensa museokäynnin suhteen.5 
Lapsen käsitys historiasta, ajasta, 
taiteesta, maailmasta ja omasta pai-
kastaan maailmassa vaikuttaa hänen 
kykyynsä ymmärtää museon tarjoa-
mia sisältöjä. Onnistuessaan museo 
antaa tietoa, taitoja ja kokemuk-
sen. Museopedagogi joutuu työs-
sään etsimään kosketuspintoja, uudet 
asiat kannattaa liittää johonkin tut-
tuun. Sen jälkeen voi haastaa kävijän 
rakentamaan uutta tietoa vanhojen 
kokemusten päälle. 

Oppimisen lisäksi toinen tär-
keä syy museokäynnille on viihtymi-
nen. Mutta museokokemukseen liit-
tyy hetkellisen mielihyvän kaipuun 
lisäksi myös syvempiä ja pitkäkes-
toisempia vaikutuksia. Onnistunutta 
museokokemusta kuvaillaan mm. 
seuraavasti: ajantaju katoaa, käsi-
tys itsestä muuttuu, tulee yhteen-
kuuluvuuden tunne muiden saman 
kokemuksen jakavien, joskus koko 
ihmiskunnan kanssa. Onnistunut 
museokokemus on itseohjautuva ja 
sisäisesti motivoitu, mutta se sisäl-
tää myös sosiaalista vuorovaikutusta 
ja kokemusten jakamista.6 

3 Forssell, Kaukonen, 
Lamminen ja 
Mattila 2004, 24

4 Linko 1998, 36.

5 Longhenry 2007, 
180.

6 Longhenry 2007, 
186.
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ÄITI:

Sunnuntaiaamuna lähdimme lapseni 
kanssa kohti museota ja sen työpajaa. 
Kuten tavallista, lähtö oli hieman han-
kalaa, mutta kun matkaan oli päästy, 
alkoi jo olla kivaa. Minulla on niin 
harvoin aikaa kotona keskittyä pel-
kästään lapsen kanssa olemiseen. Kun 
saavuimme museon kassalle, saimme 
kuulla, että työpaja on juuri nyt täynnä. 
Odottelimme portaiden fossiileja ja ala-
kerran näyttelyä katsellen. Odottaminen 
oli oikeastaan aika mukavaa, kun oli 
tekemistä ja kiinnostavaa katseltavaa. 
Vihdoin tuli vuoromme. Työpajassa 
ilma oli innokkaasta työskentelystä ras-
kas ja kuuma. Ohjaaja johdatti tehtä-
vän äärelle. Sisältöön ja tekniikkaan 
sai tarpeeksi ohjausta, mutta ei liikaa. 
Lapseni kanssa valtasimme pöydännur-
kan ja aloimme työskennellä. Teimme 
yhteistä veistosta. Lapsi valitsi omatoi-
misesti pahvinpalan, jolla halusi aloit-
taa. Työ eteni niin, että lapsi kertoi, mitä 
hän halusi tehdä ja yhdessä toteutimme 
sen. Minä tein vaativimmat leikkauk-
set ym. tekniset yksityiskohdat ja lapsi 
toimi työnjohtajana. Koko työ tuli teh-
tyä yhdessä ja olimme molemmat myös 
lopputulokseen tyytyväisiä. Olin edel-
lisenä päivänä ehdottanut naapuriper-
heelle, että lähtisivät mukaan. Nyt olin 
tyytyväinen, että ajankohta ei sopinut 
heille. Työpaja on sosiaalinen tapah-
tuma, mutta yllättäen koinkin muut 
aikuiset hieman kahdenvälistä tasapai-
noamme häiritseviksi. Halusin keskit-
tyä vain lapseeni ja yhteiseen tekemi-
seemme. Kotiin tultuamme näytimme 
veistosta ylpeinä isälle. Nyt se on lapseni 
huoneen hyllyllä muistuttamassa muka-
vasta yhteisestä hetkestä. Kaikki tämä 
varsinaisesti työpajatyöskentelyn ulko-
puolelle jäävä onkin yllättävän tär-
keää. Siis se, että museoon mennään ja 
että sieltä tullaan ja että on tehty jotain 
yhdessä. Työpajassa oli erityisen muka-
vaa, se että veistoksen rakentamiseen 
tarvittiin meidät molemmat. Yksin se ei 
olisi onnistunut kummaltakaan.

Museo-oppiminen

Taidetta on perinteisesti lähestytty 
tiedon kautta. Avain teoksen ymmär-
tämiseen on tietoa taiteilijan ja teok-
sen taustoista. Millainen oli maailma 
teoksen syntyhetkellä? Mitä taitei-
lija mahtoi ajatella teosta tehdes-
sään? Mitä hän halusi sillä sanoa? 
Tätä tietoa annetaan museokävijälle 
opastuksilla, näyttelyteksteissä, luet-
teloissa, nettisivuilla ja muilla tie-
don jakamiseen tarkoitetuilla väli-
neillä. Keskiössä on puhe tai teksti. 
Se, millä tavalla tätä tietoa lapsille 
tarjoillaan, liittyy käsitykseemme tie-
don omaksumisesta. 

Oppimiskäsitysten ryhmittely ja 
nimitykset hieman vaihtelevat, mut-
ta yleensä keskeisimpänä mainitaan 
jaottelu behavioristiseen, kognitiivi-
seen ja konstruktiiviseen oppimis-
käsitykseen.7 Myös kokemuksellisen 
oppiminen, jossa havainnointi, käsit-
teellistäminen, toiminta ja kokemus 
muodostavat spiraalimaisesti ete-
nevän, kehämäisen prosessin, kuvaa 
mielestäni taideoppimista hyvin.8 

Eilean Hooper-Greenhill korostaa 
museokävijän omaehtoista, sosiaali-
sen aspektin sisältävää oppimisproses-
sia ja nimeää sen ”vapaa-ajan oppimi-
seksi” (englanniksi leisure-learning)9. 
Vapaa-ajan oppiminen ei ole ohjattua 
vaan itseohjautuvaa, saatavilla ole-
vaan materiaaliin, tapahtumiin, näyt-
telyihin perustuvaa. Sitä ei voi pakot-
taa, mutta sen voi mahdollistaa. 

Oppiminen on muutosta ihmi-
sen ajattelussa ja käsityksissä. 
Oppiminen on myös vuorovaiku-
tusta. Museokokemus on onnistu-
essaan aina oppimista, sillä sen tar-
koituksena on jättää ihmiseen jälki, 
antaa hänelle kokemus, joka muok-
kaa hänen käsitystään maailmasta ja 
itsestä. Tämä dynaaminen vuorovai-
kutus yksilöllisen museokävijän taus-
tan ja sen päälle rakentuvien uusien 
kokemusten välillä on museo-oppi-
misen perusta.10

9 Hooper-Grenhill 
1994, 21.

8 Räsänen 2000, 11.

7 Elo, Kallio, 
Löfström, Rokka ja 
Virtanen 2004, 43.

10 Jensen 1994, 111.
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Visuaalinen lukutaito

Tämän ja huomisen päivän kult-
tuurissa pärjätäkseen lapsemme tar-
vitsemme visuaalista lukutaitoa. Se 
on kielitaitoa, jonka avulla ymmär-
rämme visuaalisia viestejä, kuvien 
kieltä. Visuaalisen lukutaidon käsite 
on syntynyt massamedioiden luo-
masta tarpeesta. Kuvilla on voimaa, 
jota on hyvä ymmärtää ja osata käyt-
tää. Kuvat vaikuttavat myös alitajui-
sesti ja vetoavat suoraan aisteihin ja 
tunteisiin. Tutkimukset osoittavat, 
että kuvien ymmärtäminen on yhtä 
tärkeä taito kuin vaikkapa mate-
maattisten symbolien ymmärtämi-
nen.11 Tämän päivän kuvien täyt-
tämässä yhteiskunnassa visuaalinen 
lukutaito on yksi tärkeimmistä tai-
doista, joita voimme lapsille opettaa. 

Lukutaito viittaa verbaalisen kie-
len hallintaan. Usein ajatellaan, että 
osoitus visuaalisesta lukutaidosta on, 
jos osaa kääntää kuvien merkityk-
set sanoiksi. Museoissa opastukset, 
näyttelytekstit, artikkelit ja luennot 
ovat puhetta ja tekstiä. Mutta miten 
muuten visuaalisia kuvia voisi tulkita 
kuin verbaalisen kielen kautta?

Lukemaan opitaan yhtä aikaa 
kuin kirjoittamaan. Pienet koulu-
laiset piirtävät huolellisesti ääntei-
tä merkitseviä kirjaimia vihkoihin-
sa kunnes niistä alkaa muodostua 
sanoja, lauseita ja vähitellen tarinoi-
ta. Kielellinen luku- ja kirjoitustaito 
kehittyvät käsi kädessä. Miksei sama 
koskisi myös visuaalista lukutaitoa? 
Piirtäminen, maalaaminen ja muo-
vailu johdattelevat ymmärtämään 
kuvia. 

MUSEOLEHTORI:

Hälisevä ryhmä saapuu työpajaan. 
Kun kaikki ovat löytäneet paikkansa, 
alkaa työ. Jokainen saa paperin ja 
kynän. Tehtävä on piirtää itsestä nopea 
muotokuva 1-5 itselle tärkeän esineen 
avulla. Nyt ei tavoitella teknistä taitu-

ruutta, vaan nopeaa ideointia. Aikaa 
on vain 10 minuuttia. Paperille piir-
tyy aika monta kännykkää, jalkapal-
loja, siveltimiä, soittimia, koruja, peh-
moleluja, koriste-esineitä, talo, mopo, 
puita jne. ”Saako piirtää sellaista, mitä 
ei vielä ole, mutta haluaisi?” Juuri, kun 
aika moni tuntuu pääsevän vauhtiin, 
loppuu aika. Lohdutan, että ei hait-
taa, sillä työtä saa jatkaa myöhemmin. 
Katsomme kuvat nopeasti läpi. Kuvien 
avulla oppilaat kertovat toistensa har-
rastuksista, perhesuhteista, tavoista, 
asuinpaikasta, lomamatkoista, kult-
tuuritaustasta, tulevaisuudensuun-
nitelmista jne. Näyttelykierroksella 
kiinnitämme erityisen tarkasti huo-
miota kuvissa oleviin esineisiin ja nii-
den merkitykseen. Oppilaat huomaa-
vat herkästi, että yksityiskohdilla on 
merkitystä ja he osaavat tulkita esinei-
den symboliikkaa terävästi. Työpajan 
alkutehtävä on virittänyt heidät huo-
maamaan asioita. Moni myös löytää 
näyttelykierroksella uusia ideoita siitä, 
mitä he olisivat voineet piirtää esit-
telykuvaansa. Näyttelykierroksen jäl-
keen työpajassa maalataan omakuvat. 
Aluksi tehdyt esinepiirrokset toimi-
vat luonnoksina. Myös näyttelykier-
rokselta saa ottaa mukaan uusia ide-
oita. Työpajan lopussa kuvia katsotaan 
taas ja niistä keskustellaan koko ajan. 
Katsominen, tekeminen ja keskus-
telu kietoutuvat yhteen tulkinnoiksi. 
Näyttelyn taideteokset ja työpajan 
kuvat toimivat keskustelussa visuaali-
sina puheenvuoroina. 

Osa visuaalisesta lukutaidosta on myö-
täsyntyistä. Sekä verbaalisessa että visu-
aalisessa kielessä on runsaasti eri tasoja. 
Ne kietoutuvat toisiinsa ja niitä on 
mahdotonta erottaa toisistaan. Ovatko 
mielikuvat sanoja vai kuvia? Vai kenties 
myös ääniä, makuja, tuoksuja ja tun-
temuksia? Ihmisen moniaistisuus on 
läsnä myös visuaalisen lukutaidon kieli-
opissa. Kaikki eri aisteja virittävä mate-
riaali ja toiminta museoissa on siis myös 
visuaalisen lukutaidon tukemista. 

11  Davis ja Gardner 
1994, 100.
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Moniaistisuuden tukeminen 
museokokemuksen yhteydessä on 
samalla erilaisten oppimistyyli-
en tukemista. Tämä edellyttää, että 
museotyön painopiste siirtyy sisäl-
löstä vastaanottajaan, tiedon tarjon-
nasta oppimista janoavaan yleisöön. 
Tätä ehdottavat myös Jessica Davis 
ja Howard Gardner.12 Yksilölliseen 
kokemukseen painottuva museo-
kasvatus merkitsee, että museoiden 
pitäisi tarjota kävijöilleen kirjo toi-
mintamahdollisuuksia ja eritasoista 
tietoa, sillä museokävijällä tulisi olla 
mahdollisuus valita hänelle parhai-
ten sopiva tapa lähestyä näyttelyä. 

Jessica Davis ja Howard Gardner 
tarjoavat viittä erilaista oppimisen 
ikkunaa: Narratiivinen ikkuna niil-
le, joita kiinnostavat tarinat, kvanti-
tatiivinen ikkuna niille, jotka pitävät 
lukumääristä ja faktoista, taidefilo-
sofinen ikkuna niille, jotka haluavat 
pohtia taiteen olemusta, esteettinen 
ikkuna niille, jotka pohtivat mie-
lellään taiteen aiheuttamia tunte-
muksia ja teoksen sommittelua sekä 
kokemuksellinen ikkuna niille, jot-
ka haluavat kokeilla, toimia ja tuot-
taa itse.13

Näistä ikkunoista kvantitatiivi-
nen, taidefilosofinen ja esteettinen 
ikkuna ovat olleet museoiden käy-
tössä jo pidempään. Kerrotaan, mil-
loin taiteilija on syntynyt ja teh-
nyt teoksensa, miksi hän sen teki ja 
miten teos liittyy aikansa taidehis-
toriaan ja millaisia vaikutelmia teos 
herättää. Kokemuksellisen ikkunan 
mukaisessa ilmiöitä havainnollista-
vassa toiminnassa tiedekeskukset ja 
kulttuurihistorialliset museot ovat 
olleet jo pitkään kärkijoukoissa. Sen 
sijaan taidemuseoille kokemuksel-
linen toiminta on ollut pienoinen 
haaste taideteosten ainutlaatuisuu-
den ja museoiden esineitä säilyt-
tämään pyrkivän tehtävän vuok-
si. Taidemuseoissa ei voi koskea ja 
kokeilla kaikkea. Niissä on kuiten-
kin ollut erilaista ’hands-on’ -toi-

mintaa 1970-luvulta lähtien, yleen-
sä lapsille suunnattujen näyttelyiden 
tai näyttelyn osien muodossa.14  
Varsinaisesti kokemukselliseen 
oppimiseen perustuva työpajatoi-
minta vakiintui Suomessa vasta 
1990-luvulla. Tämä toiminta näh-
tiin aluksi erityisesti lapsille suun-
nattuina palveluina, mutta myö-
hemmin työpajoista on tullut myös 
aikuisille mieluisa tapa tutustua tai-
teeseen oman toiminnan kautta. 
Siinä mielessä lapsille suunnattu 
museopedagogiikka aukaisee ikku-
noita myös aikuisille. 

Narratiivinen ikkuna on 
ollut myös käytössä pidempään. 
Taideteokset ovat aina sisältäneet 
tarinoita, joita on kerrottu yleisölle. 
Tarinankerronta on kuitenkin vuo-
rovaikutteisena toimintana noussut 
pinnalle uudestaan. Teoksen ker-
tomien tarinoiden lisäksi katsojal-
la on omat tarinansa, joita teok-
set nostavat pinnalle. Nämä tarinat 
ansaitsevat myös tulla kuulluksi, 
sillä niiden kautta museokävijä luo 
merkityksiä, jotka liittyvät sekä tai-
teeseen että hänen omaan elämään-
sä. Saduttaminen on yksi museoissa 
käytössä oleva tekniikka, jolla las-
ten (tai aikuisten) omat tarinat saa-
daan nostettua esiin taideteoksen 
edessä. 

Yleisön äänen kuuluville nosta-
misessa on arvokasta se, että erilais-
ten tulkintojen lisäksi esiin nousee 
ajatus, että jokaisen ihmisen ajatuk-
set, tarinat ja elämänvaiheet ovat 
itsessään arvokkaita. Tämä voi-
mauttava tarinankerronnan puoli on 
ehkä se uusi näkökulma, josta muse-
oiden tulisi pitää parempaa huol-
ta. Tarinoiden kautta yleiset ilmi-
öt saavat henkilökohtaisia muotoja 
ja samalla museot, jotka ovat ainai-
sessa vaarassa tulla koetuksi oikeas-
ta elämästä vieraantuneina, voivat 
osoittaa olevansa paikkoja, joissa on 
tarjolla jokaiselle jotakin henkilö-
kohtaisesti kiinnostavaa. 14 Levanto 2004, 30.

13 Davis ja Gardner, 
1994, 101.

12 Davis ja Gardner 
1994, 99.
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Vastaanottajasta tuottajaksi

Lapset, kuten muukin yleisö, on muse-
oissa pitkään ollut vastaanottavassa 
roolissa. Museot ovat perinteisesti 
olleet asiantuntijaorganisaatioita, jotka 
tarjoavat yleisölle näyttelyitä, toimin-
taa, ohjelmaa ja materiaalia. Oli suuri 
askel, kun 1960-luvulla museoista teh-
tiin myös lapsille kiinnostavia paik-
koja. Niihin ilmestyi askartelunurk-
kia, piirustuskerhoja, peuhupaikkoja 
ja lukunurkkauksia. Lapsille järjes-
tettiin myös tapahtumia ja näyttelyi-
tä.15 Vaikka Ateneumissa vuonna 1971 
esillä olleeseen Lapset taidetta valtaa-
massa -näyttelyn tekemiseen osallistui 
lapsiraati, olivat lapset kuitenkin edel-
leen enneminkin näyttelyn yleisö kuin 
sen tekijä.

Tällä vuosituhannella tämä ajatte-
lu on museoissakin muuttumaan päin. 
Yleisö osalllistuu kulttuurin ja viihteen 
alalla yhä enemmän sisältöjen tuotta-
miseen. Osallistuminen ja vuorovai-
kutteisuus ovat tämän päivän ilmiöitä. 
Irlannin modernin taiteen museo (Irish 
Museum of Modern Art, IMMA) 
Dublinissa on perustanut koko muse-
opedagogiansa ajatukselle, että museo 
toimii kohtauspaikkana, jossa lapset, 
aikuiset, museopedagogit ja taiteilijat 
tutkivat ja tuottavat taidetta yhdessä.16 
Projekteissa on yhteisötaiteen piirteitä, 
sillä ryhmät luovat yhdessä taiteilijan 
kanssa teoksen tai teoksia, jotka ovat 
myös päässeet esille museon näyttelyti-
loihin. Nämä teokset ovat osa oppimis-
prosessia, luovan ajattelun ja taiteellisen 
tutkimustyön tuloksia, mutta kun ne 
asetetaan esille, tulee niistä taidetta. 

Muistan 1990-luvulta tilanteita, 
joissa on keskusteltu tiukasti siitä, voi-

ko yleisön, erityisesti lasten, 
tuottamia kuvia laittaa muse-
oon esille. Museo- ja taide-
maailman käytännöt vaativat 
tiukkaa rajanvetoa taiteilijan 
tekemän taiteen ja yleisön 
tuottamien kuvien välille. 
Vielä kymmenisen vuotta sit-

ten näiden kahden sekoittumista pelät-
tiin. Katsojan elämyksen tai oppimisko-
kemuksen kannalta tällaiset rajanvedot 
eivät ole tärkeitä. Tämän päivän lapset 
ymmärtävät tiedon rakentuvan yhtei-
sesti ja yksilöllisesti yhtä aikaa. He ovat 
Wikipedian ja sosiaalisten medioiden 
tottuneita käyttäjiä, joille on luontevaa, 
että museon tiloissa voi olla yhtä aikaa 
esillä mestaritaiteilijan ja satunnaisen 
työpajakävijän teoksia. 

Helsingin kaupungin taidemuse-
ossa lasten ja nuorten ääni on nostettu 
kuuluviin ns. kainalonäyttelyiden kaut-
ta. Oi Maamme! -näyttely vuonna 2005 
sai rinnalleen Kenen maa? -näytte-
lyn, jossa nuoret valokuvaajat näyttivät, 
miten he näkivät Suomen juuri silloin. 
Helsingin kaupunginmuseoon kuulu-
vassa Lastenmuseossa on jopa toimin-
taperiaatteena, että näyttelyt tehdään 
yhdessä lasten kanssa. Uutta näyttelyä 
pohjustetaan edellisinä vuosina kurs-
seilla, joilla perehdytään aihepiiriin las-
ten kanssa keskustellen, askarrellen, 
leikkien ja retkeillen. Espoon moder-
nin taiteen museo Emman vastaavan 
museolehtorin Nana Salinin toimit-
tama Herkkäkuuloinen-kirja17 nostaa 
esiin kymmenen teosta museon koko-
elmista. Kirjassa ei kerrotakaan asian-
tuntijan äänellä taideteoksista, vaan sen 
tekevät päiväkoti-ikäiset lapset. Lasten 
tarinat on kirjaan koottu sadutustek-
niikkaa apuna käyttäen. 

Lapset eivät enää ole museoil-
le pelkkää yleisöä, vaan varteenotetta-
va yhteistyökumppani, jolla on itsel-
läänkin tärkeää sanottavaa. Ymmärrän 
hyvin, miksi lähes aina kun opastan 
lapsiryhmää näyttelyssä, sen liepeil-
le kerääntyy ryhmä uteliaita aikuisia. 
Lasten huomiot taiteesta ovat terä-
viä, aitoja ja niitä on hauska kuunnella. 
Moni vanhempi tuo museon työpajaan 
lapsensa, mutta löytääkin samalla teke-
misen ilon myös itsestään. Lapset ovat 
museoille tärkeitä, sillä jokaisesta lap-
sesta kasvaa aikuinen, joka toivottavasti 
osaa säilyttää sisällään myös jotain lap-
suudestaan. Vaikka museomuiston.   

Kaisa Kettunen on  
taidekasvattaja, joka 
työskentelee Helsingin 
taidemuseon vastaa-
vana museolehtorina. 
Hänellä on kaksi koulu-
ikäistä lasta. 

17 Salin 2006.

16 O´Donoghue 
2003, 87

15 Levanto 2004, 30.

Kursiivilla kirjoi-
tetut tarinat ovat 
kirjoittajan omia 
museokokemuksia 
lapsena, äitinä ja 
museolehtorina.
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Tehdään yhdessä  
-työpajat

Nykytaiteen museo Kiasman verkko-
sivuilla kerrotaan, että museon peda-
goginen toiminta suunnataan kaikille 
ikäryhmille. Taustalla vaikuttaa aja-
tus elinikäisestä oppimisesta ja eri-
laisista oppijoista. Pedagogisen toi-
minnan lähtökohta on Kiasman 
taideohjelma: näyttelyt, kokoelmat 
ja tapahtumat. Yhteistyötä tehdään 
mm. koulujen, päiväkotien, muiden 
taidemuseoiden, taideoppilaitosten, 
yritysmaailman, järjestöjen ja yliopis-
tojen kanssa. Avaimia nykytaitee-
seen tarjotaan esimerkiksi opastusten, 
työpajojen, seminaarien, luentojen ja 
tapahtumien kautta. Kiasman lisäksi 
lähes kaikilla maamme isoimmista 
museoista on nykyään pedagoginen 
yksikkö tai ainakin museopedago-
gista toimintaa. Museopedagoginen 
yhdistys Pedaali ry on vuodesta 2005 
tehnyt tätä toimintaa näkyväksi ja 
osallistunut sen kehittämiseen.

Nykytaiteen museo Kiasman työ-
pajatila Paja on elimellinen osa muse-
opedagogista yksikköä. Tehdään 
yhdessä -pajoja on ollut Kiasmassa 
toiminnan alusta vuodesta 1998 
alkaen. Konseptin on kehittänyt 
museolehtori Tuija Rantala yhteis-
työssä pedagogisen yksikön kanssa. 

Pieni tila on venynyt hämmäs-
tyttävällä tavalla erilaisiin tarpei-
siin: komerosta voi tehdä pimiön 
ja pimennysverhoilla tila muuntuu 
valotyöpajaan sopivaksi. Rajallisen 
tilan monipuolinen hyödyntämi-

nen edellyttää pedagogista osaa-
mista. Kävijämäärällekin tila asettaa 
omat rajoituksensa: yleensä maksi-
mi on 15 henkilöä. Varsinkin suurissa 
yleisötapahtumissa toiminnallisuut-
ta on lisäksi näyttelysalien puolella. 
Työpajojen kaltaista toiminnallisuut-
ta on voinut kokeilla näyttelytiloissa 
esimerkiksi aistilaukun avulla.

Työpaja on paikka, jossa kävijät 
tekemisen, katsomisen ja keskuste-
lun kautta lähestyvät Kiasmassa esil-
lä olevaa taidetta. Työskentelyä ohjaa 
museopedagogi, joskus apunaan eri 
alojen erikoisosaajia, taiteilijoita jne. 
Pajatoimintaa on kaikenikäisille ja 
myös toimintarajoitteisille ihmisil-
le. Osallistuminen pajaan ei edellytä 
aiempaa työskentelyä taiteen parissa 
eikä mitään muitakaan ennakkotie-
toja tai -taitoja. 

Pajakonsepti pähkinänkuoressa

Tehdään yhdessä -paja on kestoltaan 
noin kaksi tuntia. Aikuiset maksa-
vat käynnistään museolipun hinnan 
ja alle 18-vuotiaille se on ilmainen. 
Alaikäraja on neljä vuotta, minkä käy-
täntö on osoittanut toimivaksi raja-
ukseksi. Työtavat ja tekniikat suun-
nitellaan soveltuviksi myös kaikkein 
pienimmille pajakävijöille. 

Varsinkin ensimmäisinä vuosi-
na viikonloppupajat olivat hyvin suo-
sittuja ja pettymyksiä aiheutui kun 
kaikki halukkaat eivät mahtuneet 

mARIKA 
TERVAHARTIALA
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mukaan. Nyt mahdollisuus ennak-
koilmoittautua palvelee erityisesti 
kauempaa tulevia. Non stop -pajaan 
voi osallistua ilman tiukkaa aikatau-
lullista sitovuutta. 

Työpaja liittyy aina kiinteästi 
kulloinkin esillä olevaan näyttelyyn 
tai näyttelyihin. Pajakäynti sisältää 
yleensä toiminnallisen osan ja näyt-
telykäynnin. Jako on keinotekoinen, 
sillä näyttelykäyntikin voi olla toi-
minnallinen. Kulloisenkin pajatee-
man ja -tekniikan mukaan painot-
tuu välillä oma tekeminen; toisinaan 
näyttelysalien puolella viihdytään 
suuri osa ajasta. Oman tekemisen 
kautta pohditaan taideteosten herät-
tämiä ajatuksia. 

Nimensä mukaisesti Tehdään 
yhdessä -pajojen kantava ajatus on, 
että yhdessä tekemisessä ovat läsnä 
sekä lapsi että lapsen oma aikuinen 
(tai aikuiset). Lapsen mukana työs-
kentelevä aikuinen ei välttämättä ole 
vanhempi, vaan vaikkapa mummi, 
kummi, vaari, muu aikuinen ystävä 
tai sisarus. Tärkeässä roolissa on myös 
itse ryhmä: toiset lapset aikuisineen 
sekä pajaopas. Yhdessä tekemisen 
kautta lapsen ja aikuisen välille sekä 
ryhmän kesken rakentuu toiminnal-
linen vuorovaikutus. 

Kukin pajaopas toteuttaa Tehdään 
yhdessä -ydinajatusta oman per-
soonansa näköisesti, taidekäsitys-
tään ja pedagogista osaamistaan 
hyödyntäen. 

Käytännönläheisiä näkökulmia 
yhdessä tekemiseen 

Työssäni pajaoppaana olen joskus 
törmännyt oletukseen, että jos näyt-
telyssä on esillä akvarellimaalauksia, 
niin myös pajassa tekniikkana käy-
tetään akvarellimaalausta. Akvarellin 
keinoin taiteilija on kuitenkin voinut 
käsitellä monenlaisia sisältöjä, kuten 
monikulttuurisuus, koti, ilo tms. 
Pajassa näyttelyn teemaa voidaan 
lähestyä toisenlaisen työskentelyta-

van kautta, vaikkapa valolla maalaten. 
Vaikka taideteosten sisältö ja materi-
aali ovatkin erottamattomassa vuoro-
vaikutuksessa keskenään, Pajassa ei 
näyttelyn sisältöjen käsittelytapa ole 
tekniikkaan sidottu.

Käytännön organisoinnin lisäksi 
pajaopas luo sisällöt ja rakenteet työ-
pajalle, muttei ole suunnitelmiensa 
vanki. Joskus lapsen museovierailun 
syvimmin koskettava aihe on vessan 
automaattinen vesihana tai ylim-
män kerroksen panoraamaikkunas-
ta aukeava maisema! Kävijän elämäs-
sä on voinut juuri tapahtua jotakin 
merkittävää, joka heijastuu pajakäyn-
nin sisältöihin. Pedagoginen sisältö ei 
missään opetustyössä toteudu (aina) 
suunnitellusti; ei myöskään Pajassa. 
Se ei kuitenkaan millään muotoa 
mitätöi käynnin merkityksellisyyttä 
tai tarkoita pedagogista epäonnistu-
mista; päinvastoin! 

Pajakäynti sisältää näyttelyn käsit-
telemiseen erilaisia vaihtoehtoja. Itse 
tekeminen rohkaisee antamaan näh-
dyille teoksille omia merkityksiä, eikä 
nähtyä ja koettua ole välttämätöntä 
aina sanallistaa. Pajalla tuetaan yhdes-
sä tekemistä ja omien ajatusten ilmai-
semista. Työskentelyssä käytettyjen 
tekniikoiden ja materiaalien kirjo on 
valtava. Ainoastaan työprosesseiltaan 
liian pitkät (kuten keramiikka), vaa-
ralliset sekä fyysisesti pienimmille lii-
an vaativat tekniikat ovat poissuljet-
tuja. Lähes kaikista tekniikoista on 
löydettävissä sovelluksia, jolloin neli-
vuotiaskin saa kosketuksen esimer-
kiksi grafiikan tekemiseen.

Työpajan aika: sen rajallisuus ja 
rajattomuus 

Tehdään yhdessä -pajat ovat kerta-
luonteisia, vaikkakin toimintamuo-
dosta innostuneet asiakkaat ovat 
ottaneeksi tavakseen tulla useam-
minkin. Kullakin käyntikerralla on 
oma sisältönsä ja seuraavassa Pajassa 
on taas uusi teema ja tekniikka. 
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Kertaluontoisuuden lisäksi työpa-
jaan vaikuttaa käytettävissä oleva aika. 
Non-stop-pajojen ottaminen toimin-
tamuodoksi onkin ollut museon työ-
pajatoiminnan ehkä merkittävin 
muutos, sillä ne vaativat erilaista peda-
gogista ajattelua. 

Käytettävissä olevan ajan mukaan 
opas voi järjestää tilat ja välineet 
optimaalisesti. Suunnitelmallista on 
esimerkiksi valaistus ja houkuttele-
vien materiaalien sijoittelu. Pajaopas 
on varmistanut tietysti myös materi-
aalien ja työskentelytilojen riittävyy-
den kaikille osallistujille. Pedagogista 
ymmärrystä vaaditaan muun muas-
sa työpisteiden sijoitteluun, jolla voi 
vaikuttaa yhdessä tekemisen fiiliksen 
syntymiseen.

Selkeä aloittamis- ja lopettamis-
ajankohta luovat puitteet työskente-
lylle. Näiden rajojen sisällä pajaopas 
luo pajatyöskentelyn rakenteen, voisi-
pa sanoa pedagogisen draaman kaaren 
yhdessä asiakkaiden kanssa. Yleensä 
rakenteeseen kuuluu jonkinlainen 
intro, toiminnan rajojen luominen 
yhdessä, pajan sisällölliset asiat, teke-
minen ja purku. Osa-alueet toteutuvat 
kaikissa pajoissa, mutta ne voivat tapah-
tua eri järjestyksessä ja niiden voima-
suhteet voivat olla erilaisia. Varsinkin 
purku on oleellinen: on hyvä pysähtyä 
hetkeksi tarkastelemaan sitä, mitä on 
tehty. Purkutilanteessa on mahdollis-
ta vielä muuttaa koko museovierailun 
suuntaa, selvittää mahdollisia ongel-
makohtia, järjestää lisäinfoa, kuunnel-
la palautetta jne. 

Non-stop -pajoissa aikataulutta-
minen on haastavampaa, koska ihmi-
siä tulee eri aikoihin ja on mahdol-
lista, että kaikkia työvaiheita on yhtä 
aikaa käynnissä. Pajaopas tarjoaa tilat, 
tekniikan ja ohjatun rakenteen, mut-
ta vuorovaikutukseen jää vähemmän 
mahdollisuuksia. Vertaisoppimiselle 
jää vaatimattomampi rooli, kos-
ka yhteisen palautteen ja töistä kes-
kustelemisen järjestäminen on usein 
mahdotonta.

Ymmärrän hyvin myös non-sto-
pin hyvät puolet. Vapaa tuleminen ja 
meneminen takaavat matalan kyn-
nyksen tulla toimintaan. Non-stoppia 
voi vähän kurkata, vaikkei ihan uskal-
taisikaan sitoutua mukaan toimin-
taan. Toisaalta voidaan myös kysyä, 
millainen asennemaailma sisältyy toi-
mintaan, josta voi lähteä silloin kuin 
huvittaa? 

Kohtaaminen, vuorovaikutus ja 
roolit

Lapsilla ja aikuisilla on Pajaan tul-
lessaan erilaisia ennakko-odotuksia. 
Heillä on erityinen suhde siihen ihmi-
seen, jonka kanssa he tulevat museoon 
ja käsityksiä nykytaiteesta, taidekas-
vatuksesta, museoista jne. Erilaisten 
ihmisten välisen vuorovaikutuksen 
mahdollistaminen onkin iso osa paja-
oppaan työtä. Tavoitteena on luoda 
toimintakulttuuri, johon asiakkaat 
voivat sitoutua pajakäynnin ajaksi. 

Aamupäivän kiinteät pajat ryh-
mäytyvät yleensä aika voimakkaasti. 
Kun ryhmä toimii hyvin, on helpom-
pi pyytää apua, auttaa ja kuunnel-
la muita. Toki myös mahdolliset vai-
keudet näyttäytyvät pienen ryhmän 
tiiviissä työskentelyssä helpommin. 
Ryhmässä toimiminen ei tarkoita jat-
kuvaa äänessä oloa: yhdessä olla hil-
jaakin ja jakaminen ei välttämättä 
ole puhetta. Sivusta seuraten voi olla 
oleellinen ja toimiva osa ryhmää.

Aikuinen on pajakäynnillä läsnä 
lasta varten, mutta aikuisella on mah-
dollisuus myös työskennellä oman 
kokemuksensa kanssa. Lapsella puo-
lestaan on oikeus omaan toteutuk-
seensa taidekokemuksestaan, vaik-
ka se ei vastaisi aikuisen toivetta tai 
esteettistä makua. Pajaoppaana koen 
olevani ennen kaikkea asiakkaiden 
assistentti: tuen tekemisen sisällöllistä 
ja teknistä puolta sekä vuorovaikutus-
ta omalla ammattitaidollani. Pajaan 
osallistujat uppoutuvat usein tekemi-
seensä ja tuloksena voi olla energisoi-
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va kokemus. Tällöin huomaan voiva-
ni vain seurata ryhmän intensiivistä 
työskentelyä. 

Tyypillinen työnjaon haaste on, kun 
aikuinen alkaa tehdä lapsen työtä vas-
toin tämän toiveita. Problemaattisessa 
tilanteessa ollaan myös, jos aikuinen 
uppoutuu niin intohimoisesti omaan 
tekemiseensä, että lapsen avustaminen 
unohtuu. Lapsensa yli tai ohi työtä 
tekevää vanhempaa kannustan oman 
työn pariin tai muistutan roolista lap-
sen tärkeänä tutkimusapulaisena. 
Monesta aikuisasiakkaasta on ollut 
myös vapauttavaa saada tehdä omaa 
työtä lapsen työn rinnalla. Lapsen tai-
dekokemus avautuu aidommin aikui-
selle, kun lapsella on tilaa itse pohtia 
ratkaisujaan.

Joskus aikuiset näkevät lapsestaan 
uusia puolia nimenomaan pajaoppaan 
toiminnan ja ryhmän vuorovaikutuk-
sen kautta. Nykytaiteen museon työ-
pajassa lapsi näkee aikuisen uudes-
sa kontekstissa ja arjesta poikkeavassa 
roolissa. Taiteen yhdessä tekemisen 
lumo on käsin kosketeltava, kun tär-
keä aikuinen onnistuu auttamaan las-
ta. Toisinaan lapsi ällistyy siitä, että 
osaakin paremmin kuin aikuinen. 
Vastaavanlaisia tilanteita ei liian usein 
ole lapsille tarjolla. 

Pajoissa nousevat aika ajoin esiin 
myös vanhempien omat ’osaamat-
tomuuden’ kokemukset. Pajan vetä-
jä voi purkaa näitä tilanteita hyvällä 
suunnittelulla ja läsnäololla. Pienikin 
tekninen apu saattaa saada työn luis-
tamaan ja asiakkaan saama palaute 
tekemisestään on ensiarvoisen tärke-
ää. Oppaan näkökulmasta parasta on 
aikuisen ja lapsen uskallus antautua 
yhteiseen tekemiseen.

Taiteen läheisyys

Museopegagogiikan ytimessä on 
taide: näyttelyissä, kokoelmissa, 
tapahtumissa, julkaisuissakin. Taito- 
ja taideaineiden järjestelmällinen 
alasajo ja alati niukentuneet resurs-

sit ovat tehneet koululuokkien vie-
railut live-taiteen äärelle lähes mah-
dottomaksi. Lasten ja nuorten 
vapaa-ajalle sijoittuva taidekasvatus 
onkin noussut merkittävään rooliin. 
Museopedagogia sijoittuu tähän 
vapaa-ajan kategoriaan, jonka yhte-
ydessä nousevat myös esiin kysy-
mykset perheiden eriarvoisuudesta 
[kulttuuri]harrastuksien suhteen ja 
tiedostavien vanhempien merkityk-
sestä lapsen kehityksen tukena. 

Taidekasvattajalle se, että tai-
de kaikessa komeudessaan on 
aivan vieressä, on huikea voimava-
ra. Museossa työt ovat paitsi nähtä-
vissä, myös moniaistisesti koettavis-
sa: kuultavissa, haistettavissa, sisään 
ja ympäri käveltävissä (installaatiot, 
veistokset) – jotkut jopa kosketetta-
vissa. Opastaessani nautin suunnat-
tomasti myös siitä, että Kiasma on 
arkkitehtonisesti niin omintakeinen 
talo. Työpajoissa tulee näyttelyiden 
lisäksi käsitellyksi paljon muutakin 
museon toimintaan kuuluvaa: kura-
tointi, konservointi, kokoelmien kar-
tuttaminen, museon rahoitus ja ark-
kitehtuuri. Museon ja taiteen suhde 
yhteiskuntaan laajassa merkityksessä 
on laajasti esillä. 

On aina yhtä yllättävää, miten 
lapset hahmottavat museota ja tai-
detta. Lapsien näkökulma on vir-
kistävän raikas: Mikä on museo? 
Miksi taidetta pitää kerätä? Mitä 
sinä teet täällä? Kuka nämä omis-
taa? Nuorimpien kävijöiden mutka-
ton aistisuus ruokkii myös aikuisten 
kokemusta. Lapset löytävät konk-
reettisesti uusia näkökulmia teoksiin, 
koska he kurkkivat, ryömivät ja vain 
harvoin odottavat nykytaiteen ole-
van tietynlaista. He puhuvat väreistä 
makuina ja tuntevat installaatioiden 
äänet kehossaan, huomaavat ole-
vansa nälkäisiä ja samassa virkkeessä 
pohtivat kuolleen marsun kohtaloa. 

Lähes kaikki nykytaiteen sisäl-
löt ovat käypää polttoainetta paja-
työskentelylle. Vain raakaan väki-



82

valtaan tai suoraan seksuaalisuuteen 
liittyvät teokset eivät anna minul-
le eväitä työskennellä pienten lasten 
kanssa. Lasten kyky katsoa taidetta 
ilman ennakko-oletuksia hämmäs-
tyttää. Monet aikuisen vaikeina pitä-
mistä teemoista, kuten vammaisuus 
tai kuolema, voivat lapsen kokemus-
maailmassa ollakin luonnollisia. 

Näyttelyissä on kerrallaan esil-
lä niin paljon teoksia, että sisällöl-
lisiä ongelmia hyvin harvoin tulee. 
Salien puolella nähtävistä teoksis-
ta puhutaan yleensä pajalla etukä-
teen. Pienten lasten ollessa kysees-
sä ei koskaan voi olla varma, mikä 
osoittautuu koskettavaksi, ihanak-
si tai pelottavaksi. Pajaopas mahdol-
listaa koetun turvallisen käsittelyn 
pajatyöskentelyn keinoin.

Yhdestä yksittäisestäkin teokses-
ta voisi ammentaa valtavasti aineis-
toa. Joskus antoisinta on käynnistää 
työskentelyprosessi pajassa ja vas-
ta sopivan työvaiheen tullen käy-
dä näyttelyn puolella. Olen pitänyt 
myös pajoja, joissa näyttelykäynti on 
sijoitettu loppuun, mutta tekemisen 
sisällöt ovat silti olleet tiukasti kiin-
ni näyttelyssä. 

Pajatoiminnan haasteita ja tule-
vaisuuden tarkastelua

Tämän artikkelin kirjoittamisen 
aikana kuulin, että Tehdään yhdessä 
-toiminta on ajettu ainakin väliai-
kaisesti alas. Ainainen resurssipula 
paineistaa myös museopedagogista 
toimintaa. Informaatioteknologian 
aikanakin hämmästyttävän teho-
kas markkinointikeino on huhu-
puhelin: onnistuneet pedagogiset 
toimintamuodot tavoittavat kohde-
ryhmänsä hitaasti, mutta varmasti.  
Pajatoiminnan pedagogista laatua 
ei voida arvioida tai kehittää kävijä-
määrän perusteella. 

Ikuisuuskeskustelu pajatoimin-
nan suhteen on ’taiteilija Pajassa’. 
Kaikessa opetustyössä tasa-arvoi-

nen työparityöskentely erilaisten 
asiantuntijoiden kesken on kiistä-
mättä lisäarvo. Kiasmassa taiteili-
ja museolehtorin työparina on yksi 
mahdollisuus – yhtä lailla kiinnos-
tavia yhteistyömuotoja voisi tuoda 
vaikkapa pappi, matemaatikko tai 
muusikko! Jos pajaan museopeda-
gogin pariksi halutaan tuoda taitei-
lija, tulee tällä toiminnalla olla sel-
keästi argumentoitu tavoite. Pahin 
skenaarioni on tilanne, jossa taiteili-
ja tuottaa vain omasta tekemisestään 
lähtien tavoitteita pajatyöskentelyyn. 
Tällöin pedagogin statistin rooliksi 
jää rakentaa toiminta kohderyhmälle 
sopivaksi  ja varustaa käytännön puit-
teet. Edellä mainitun kaltainen peda-
gogisen ammattitaidon typistäminen 
osoittaisi opetustoiminnan luonteen 
täydellistä ymmärtämättömyyttä.

Pajassa ainutlaatuista on erityi-
sesti taiteilijan suhde omaan työs-
kentelyprosessiinsa ja teoksiinsa. 
Jos halutaan tietää taiteilijan inten-
tio, on sitä kysyttävä taiteilijalta. 
Ammattitaitoinen ja hyvällä ulo-
sannilla varustettu taiteilija pystyy 
avaamaan tekemisensä motiiveja ja 
prosesseja kiinnostavasti. Koen kui-
tenkin puhtaan intentionaalisen tai-
deteorian vanhanaikaisena lähes-
tymistapana nykytaiteelle. Luovan 
prosessin avaaminen ei vaadi taitei-
lijuutta: sen ymmärtäminen on tai-
dekasvattajuuden edellytys. Toisaalta 
taiteilijuus sinällään ei automaatti-
sesti tarkoita, että työprosessin luon-
ne olisi selkeästi hahmottunut, saa-
ti taiteilijan muille ymmärrettävästi 
avattavissa! 

Museopedagogista ydintä ei tule 
 hukata työpariajattelussa. Pedagogi-
sessa yksikössä työskenneltäessä työ-
parin ’erikoisosaajallakin’ tulee olla 
sisäistynyt ymmärrys pedagogisen 
työn luonteesta. Taiteilijan kannal-
ta näen museopedagogiseen toimin-
taan osallistumisen hyvin positiivise-
na asiana: mahdollisuus saada elävä 
kontakti yleisöön ja tutustua museo-
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maailman rakenteisiin. Kokonaan 
toinen kysymys on, onko valtion tai-
demuseon tehtävä tarjota tällaisia 
toimintaedellytyksiä harvoille yksit-
täisille taiteilijoille? 

Museopedagogia on monissa 
suhteissa maassamme vielä lapsen-
kengissä, vaikka kehitystyötä teh-
dään jatkuvasti. Haasteena on saada 
museopedagogia aidosti läpäisemään 
taidemuseon toiminta. Vielä ollaan 
kaukana ideaalista, jossa taidekasva-
tustehtävä museossa olisi tasa-arvoi-
sessa asemassa museon muiden teh-
tävien kanssa.

Teoriassa ajatukselle on helppo 
hymistellä, mutta käytännössä esi-
merkiksi taidemaailman valtahierar-
kiat voivat olla osasyy museopedago-
gian marginaaliseen asemaan ”taiteen 
pyhätöissä”. Pedagoginen ajattelu on 
kuitenkin oleellista kaikelle museo-
toiminnalle. Museolla on kaikki 
mahdollisuudet toimia taidekasva-
tuksen edelläkävijänä ja nostaa omal-
ta osaltaan sen merkitystä yhteiskun-
nassa. Valtiollisella museolla on myös 
velvollisuus pyrkiä yhteiskunnalliseen 
tasa-arvoisuuteen: toimintaan osal-
listuminen ei saa jää kiinni tarjonnan 
puutteesta, pääsymaksuista tai esteel-
lisyydestä minkään ihmisryhmän 
kohdalla. Muutostyö on aloitettava 
nimenomaan museon sisäl-
tä: pedagogiselle yksikölle 
tulee taata riittävästi resurs-
seja sekä täysivaltainen ase-
ma kaikessa toiminnassa. 
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‘onnistuminen’  
oletusarvona vai 
vapaa kasvatus 
nykytaiteeseen?

Nykytaiteen museon työpajassa ohjaaja 
kysyy taaperoltani: ”Pidätkö työtäsi 
onnistuneena?” Sitä ennen tyttö oli 
innoissaan touhunnut keltaista maalia 
pleksilevylle. Mutta kysymys saa hil-

jaiseksi. Ei taida keksiä, mitä vas-
tata. Ajatus ’onnistumisesta’ ei sisäl-
tynyt iloiseen värinlevityspuuhaan.

Sanakirja määrittelee ’onnis-
tumisen’ tehtävänä, joka ”päättyy 
haluttuun lopputulokseen” eli jos-
ta tekijä ”suoriutuu halutulla taval-
la”. ’Onnistuneena’ tyttäreni maa-
laus olisi siis ollut tavoitteellista ja 
päämäärähakuista toimintaa, jota 
olisi ohjannut jokin jo etukä-
teen muotoiltu tavoite, intentio. 
’Onnistumisen’ kannalta se silmin-
nähden hauskin osuus – itse maalaa-
misprosessi – näyttäytyy suhteessa 
lopputulokseen vähempiarvoisena. 
Tyttäreni, joka oli siihen asti saanut 
vapaasti kasvaa taiteeseen, kohtasi 
museossa taidekasvatuksen. Hän sai 
tietää, että väreillä voi leikkiä joko 
onnistuen tai siinä epäonnistuen. 

Työpajaohjaajan kysymyksessä 
heijastui toinenkin nykytaidekas-
vatusta luonnehtiva piirre. Lapsen 
omaa ääntä halutaan kuunnella 
mahdollisimman pitkälle. Ohjaaja 

ei lausu huomioitaan työstä, vaan val-
ta määrittää teoksen ’onnistuminen’ 
annetaan lapselle. Maalaaminen näh-
dään itseilmaisuna, jonka onnistumi-
sen mittarit ovat suhteellisia ja tilan-
nesidonnaisia. Tällä tavoin lapsi voi 
itse löytää ylpeyden tunteen ja voiman 
tekemisistään: oma minä vahvistuu ja 
yksilöllinen ajattelu korostuu. 

Tässä artikkelissa jäljitän sitä, min-
kälaisia muita tapoja onnistua voi 
nykytaiteen konteksti tuoda lapsen 
elämään. Pohdin, miten osallistava tai-
de1 kasvattaa sosiaalista mielikuvitus-
ta ja taiteellista ajattelua, jossa yksi-
löllisyyden korostaminen antaa sijaa 
yhteisöllisyydelle. Jäljitystyöni aineis-
tona hyödynnän pääosin Nykytaiteen 
museo Kiasmassa ARS 06 Toden 
tuntu -näyttelyn yhteydessä vuonna 
2006 toteutettuja museopedagogisia 
hankkeita. 

Huonosti kasvatettu nykytaide?  

Sadan viime vuoden aikana taide on 
moneen kertaan muuttanut muo-
toaan ja toimintatapojaan. Taiteen 
uudelleen ja taas uudelleenmäärit-
tely on ollut niin vauhdikasta, että 
muutoksessa on ollut hankala pysyä 

RIIKKA 
HAAPALAINEN

1 Osallistavan taiteen 
synonyymina voisi tässä 
tekstissä olla myös 
yhteisöllinen tai yhtei-
sötaide. Taidemuotojen 
keskeisenä sisältönä on 
arkielämä ja erilaisten 
ihmisten välillä tapah-
tuva vuorovaikutus. 
Useimmissa tapauksissa 
niiden ihanteellisena 
toimintaperiaatteena 
on taiteen ammatti-
laisten ja maallikoiden 
välinen tasa-arvoisuu-
teen tähtäävä yhteis-
työ. Osallistavan tai-
teen kolme keskeisintä 
tavoitetta on Claire 
Bishopin (2006, 11) 
mukaan katsojan akti-
voiminen, taideteoksen 
luomisprosessin tasa-
arvoistuminen sekä 
yhteisöllinen luovuus.
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mukana. Siksi nykytaide tuntuu 
monesta maallikosta ennen muuta 
vaikealta, vieraalta ja oudolta. Sitä on 
opittu katsomaan ikään kuin tehtä-
vää, joka pitäisi osata ratkaista, mutta 
jonka ratkaisu on mahdotonta, sillä 
se on kirjoitettu kielellä, jota ei osaa 
sanaakaan.2 Senpä takia nykytai-
detta ei aina ensimmäisenä mielletä 
kaikkein hedelmällisimmäksi oppi-
misympäristöksi lapsillekaan. Minä 
en siihen usko.  

Modernistinen taideideaali julis-
ti, että taiteen tuli irrottautua tavan-
omaisesta sekä kaikista taiteen ulko-
puolisista sisällöistä. Taide oli vain 
taidetta varten. Siksi ei ollut edes 
tarpeen pohtia, miten esimerkik-
si lapsiyleisö taidetta vastaanottaa. 
Modernismi oli jo valmiiksi jaotel-
lut ihmiset taidetta ymmärtäviin asi-
antuntijoihin ja maallikoihin, joilla 
ei ole sisäsyntyistä taitoa tai makua 
ymmärtää taidetta. Näin kehittyi 
uskomus siitä, että taide ei avau-
du – eikä sen edes kuulu avautua – 
kaikille ilman erityistä väliintuloa: 
taidekasvatusta.3 

Oikeasti parhaita taidekasvattajia 
– taiteellisen ajattelun taitajia – ovat 
kuitenkin lapset itse. He eivät anna 
taidekokemuksensa mennä pilalle 
siitä, että yrittäisivät ymmärtää liikaa. 
Eikä heitä ole vielä opetettu epäi-
lemään nykytaidetta. Esimerkiksi 
ARS 06 -näyttelyä varten toteute-
tussa yleisötutkimuksessa4 selvisi, 
että moni aikuinen vapauttaa itsen-
sä ’onnistuneen’ katsomistehtävän 
velvoitteesta vierailemalla museos-
sa lasten kanssa. Leikki ja leikillinen 
asenne on lapsille merkittävä väy-
lä tutustua omaan itseensä ja maail-
maan – niin kuin esimerkiksi nyky-
taiteeseen. Ja tämä lasten leikillinen 
asenne on aikuisillekin puskuri, jolla 
irrottautua taiteen vastaanottopro-
sessin liiallisesta suorittamisesta. 

Tähän samaan seikkaan perus-
tui myös Kiasman ARS 06 -näytte-
lyn Nurinkurin-perhetapahtuma. Se 

käänsi museon perinteiset asiantun-
tija- ja vuorovaikutusroolit ylösalaisin 
ja toi museosaleihin päiväkodillisen 
lapsia näyttelyvieraita opastamaan. 
Tapahtumapäivää oli edeltänyt kuu-
kausien valmisteluprosessi, jonka 
aikana Nurinkurin-päivän päätäh-
det, helsinkiläisen Vironniemen päi-
väkodin lapset kolmivuotiaista eska-
rilaisiin, olivat tutustuneet Kiasman 
museo-oppaiden avulla nykytai-
teeseen ja taidemuseon toimintaan. 
Samalla lapset olivat harjoittaneet 
kykyään tehdä havaintoja ja filoso-
foida taiteesta. Näitä yllättäviä ja 
oivaltavia näkökulmia nykytaitee-
seen olikin Nurinkurin-päivänä tar-
jolla runsain mitoin. 

Nykytaiteen möröt ja turvat

Leikki on kuitenkin kaukana monesta 
nykytaiteen ilmiöstä. Erityisesti var-
haiset avantgardistit edellyttivät tai-
teelta puhdasta julmuutta katsojia 
kohtaan. Ajateltiin, että yhteiskun-
nan luutuneet rakenteet muuttuisi-
vat vain sillä, että kaikki elämän epä-
kohdat paiskottaisiin kaunistelematta 
katsojan silmille. Taiteen shokkihoi-
don seuraamus olisi – niin uskottiin 
– että paluu entisen elämän näen-
näistyytyväisyyteen osoittautuisi 
mahdottomaksi. 

Julmaa shokkihoitoa tuli ainakin 
joillekuille marraskuussa 2008, kun 
Helsingin Sanomat uutisoi maalaa-
vin sanoin Annantalolla järjestetystä 
kauhukurssista.5 Kurssilla taiteilijape-
dagogi oli antanut yhdeksäsluokkalai-
sille pehmoleluja ja kehottanut heitä 
leikkelemään ja viiltelemään leluis-
ta jonkun kammottavan tapahtuman 
jälkeisiä uhreja. Kurssin uutisointi 
herätti kiihtyneitä ja hämmentynei-
tä reaktioita. Mielipidekirjoituksissa 
pohdittiin muun muassa taidekasva-
tuksen eettistä ja moraalista pohjaa 
ja kysyttiin, yllyttääkö pehmeän lelun 
tärvely vain uusiin aggressionilmauk-
siin. Toisaalta todettiin, että lelujen 

2 Tästä kirjoittaa 
enemmän James 
Elkins (1996), joka 
on verrannut tai-
deteoksen tar-
kastelua palape-
lin tai arvoituksen 
ratkaisemiseen. 

3 Lippard 1984, 74; 
Haapalainen 2009.

4 Ks. Rautio 2006.

5 Vuori 2008. 
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tärvely saattaa toimia nuorille tärkeä-
nä ilmaisuväylänä sellaiselle patoutu-
neelle pahalle ololle, jota ei muutoin 
elämässä pääsisi purkamaan.

Taide totta tosiaan voi tuoda esille 
sellaisia ristiriitoja, jotka mieluummin 
omasta tai lasten elämästä ulkoistaisi. 
Kukapa haluaisi ehdoin tahdoin altis-
taa lapsia väkivallalle ja rumuudelle – 
varsinkaan taidekasvatuksen nimis-
sä? Silti maailmaan kuuluu myös 
kurjuus ja pahuus siinä missä nyky-
taiteeseen möröt ja kauhut. Taide ei 
silitä vain myötäkarvaan, eihän maa-
ilmakaan niin tee. Vaikeiden asioiden 
käsittely on aina vaikeata, eikä taide 
tarjoa siihen eskapismia. Mutta taide 
voi tarjota hedelmällisen alustan, jolla 
työstää jokaisen elämään väistämättä 
tunkeutuvia ikäviä asioita. 

Omassa mielipidekirjoitukses-
saan kauhukurssista psykologi Pirkko 
Lahti ihmetteli, miksi leluja pitää 
tuhota. Hän itse suuntaisi nuoria 
rakentavampaan toimintaan, kuten 
esimerkiksi pehmolelujen korjaami-
seen. Lahden esittämää ajatusta oli 
jo sovellettu paria vuotta aikaisem-
min, ARS 06 -näyttelyn ohjelmis-
toon kuuluneessa, kuvataiteilija Jenni 
Leskisen toteuttamassa Unilelu-
näyttelyssä. 

Unilelu-installaatio oli rakennet-
tu Kiasman Huone X -tilaan loput-
tomista patjapinoista ja yölampuista. 
Sinne oli tehty myös nurkkaus, jos-
sa järjestettiin unilelupajoja erityi-
sesti päiväkoti-ikäisille lapsiryhmille. 
Pajoissa lapset tekivät taiteilijan joh-
dolla unileluja, jotka toisivat turvaa 
valve- ja unimaailman väliselle mat-
kalle. Uninukkien ytimeksi ommel-
tiin jokin itselle merkityksellinen esi-
ne tai asia. Se saattoi olla sattumalta 
löydetty esine tai kauan vaalittu aarre: 
ommellessa nukkeen saattoi siirtyä 
jotain myös tuohon esineeseen liitty-
neistä tunteista ja ajatuksista. Pajoissa 
valmistuneet uninuket jäivät osaksi 
installaatiota kunnes projekti päättyi 
ja ne palautettiin tekijöilleen. 

Unilelu-projekti avasi taiteen vas-
taanottoon sosiaalisen mielikuvituk-
sen ja seurallisuuden. Se, että lapset 
yhdessä taiteilijan kanssa konkreetti-
sesti valmistivat näyttelyyn ripustet-
tavia teoksia, tarjosi ihan toisenlais-
ta yhteisyyden ja jakamisen tunnetta 
kuin vain pelkkä taiteilijan johdol-
la tehty vierailu näyttelyssä. Lisäksi 
Unilelun tarina jatkui konkreettises-
ti ulos museosta lasten omaan arki-
elämään. Pajoihin osallistuneet lapset 
kuljettivat, osa useampaankin ker-
taan, vanhempiaan, isovanhempiaan 
ja muita läheisiään näyttelyyn kat-
somaan omaa, arvokasta unileluaan. 
Kiasmasta tuli lasten puheissa ’minun 
museoni’. 

Projektin tärkeimpänä onnistu-
misen merkkinä oli lasten asettami-
nen tasa-arvoiseen ja vastavuoroiseen 
asemaan taiteilijan kanssa; kokemus 
merkityksellisyydestä ja näkyväksi 
tulosta. Nykytaiteen etäiseksi koetus-
ta pyhäköstäkin oli tullut oma, tuttu 
paikka. 

Osallistavan taiteen vapaa 
kasvatus

Modernistisen taiteen vastaanotto-
prosessi oli puhtaasti yksisuuntainen: 
taiteilija loi teoksen ja asetti sen näyt-
teille, minkä jälkeen oli vasta katso-
jan vuoro reagoida teoksen sano-
maan ja taiteilijan intentioihin. Taide 
sisälsi olettaman, että taiteilija tal-
lentaa teokseen merkityksen, joka on 
katsojan nostettavissa sellaisenaan. 
Samaa ajatuskaavaa taisi tahtomat-
taan soveltaa myös Kiasman työpaja-
ohjaaja, kun hän etsi tyttäreni maala-
uksesta tämän yksilöllistä näkemystä 
ja onnistumisen merkkejä. 

Ajatuskaava muistuttaa myös 
kriittisen pedagogian oppi-isän, Paulo 
Freiren kritisoimaa kasvatuksen tal-
letuskäsitystä.6 Käsityksen mukaan 
opetuksessa oppilaiden roolina on 
yksisuuntaisesti vastaanottaa ja arkis-
toida opettajan heihin tallentama tie-

6 Freire 2005 
(1968), 75–93.



87

to. Museopedagogisessa toiminnas-
sa onkin samansuuntainen houkutus 
nähdä lapset ’tyhjinä tauluina’7, joihin 
arkistoida tai tallentaa sellaisenaan 
taiteen oppisisällöt, tai joita vaihto-
ehtoisesti suojata taiteen epämiellyt-
tävältä kuvastolta. Jos lapset taidekas-
vatuksessa kohtaa tyhjinä tauluina, 
kohtaa heidät väistämättä myös pas-
siivisina ja epätäydellisinä. Jokainen 
lapsi kuitenkin ansaitsisi tulla kohda-
tuksi jo kokonaisena: valmiina, vah-
vana ja osaavana. 

Freiren kriittisessä pedagogiikassa 
on paljon yhteistä nykytaiteessa vii-
me aikoina tilaa saaneelle osallista-
van taiteen päämäärille. Osallistava 
taide laajentaa katsojan roolia vas-
taanottajasta aktiiviseksi taiteen 
toteutumiseen osallistuvaksi toi-
mijaksi, aivan kuten tapahtui Jenni 
Leskisen Unilelu-projektissakin. 
Siinä kyse on uudenlaisen yhtei-
syyden rakentamisesta, jossa taide-
teoksen arvoa,’onnistumista’, ei voi 
palauttaa teoksen esteettiseen arvoon 
tai sen tekijän yksilölliseen taitoon. 
Teos on jo ainakin heikossa mielessä 
’onnistunut’ jos se on päässyt vaikut-
tamaan osallistujiensa arkeen. 

Yhteisöllisyyteen painottuvas-
sa taiteessa ja taidepedagogiikas-
sa tärkeä suunta onkin kohti arkista 
ja jokapäiväistä – pois taiteen poik-
keuksellisuuden ajatuksesta, siitä että 
se kuuluisi ylellisyytenä vain elämän 
erityisiin tilanteisiin. 

Jokapäiväisen elämän kulttuuri-
historiaa tutkinut Ben Highmore on 
luonnehtinut arkea maagiseksi, yllä-
tyksiä täynnä olevaksi seikkailuksi.8 

Ongelmana vain on, että arkinen 
seikkailumieli näivettyy kovin hel-
posti toiston ja rutiinien alle. Siksi 
arkea helposti ylenkatsotaan, ja lap-
sillekin etsitään mieluummin erityi-
siä, arjen ylittäviä huippukokemuksia. 
Osallistava taide tekee juuri päinvas-
taista: se on muistuttamassa nimen-
omaan jokapäiväisyyden taianomai-
suudesta. Se tarjoaa lasten leikeistäkin 

tuttua ennakoimattomuutta ja yllättä-
viä assosiaatioita, joilla tiivistää koke-
musta arkisesta.

Taiteellisen ajattelun ja leikin  
yhteyden on jo moni teoreetikko 
oivaltanut. Esimerkiksi Kendall 
Waltonin mukaan taide toimii alusta-
na eräänlaiselle kuvitteluleikille, johon 
sekä katsojat että taiteilija osallistu-
vat.9 Myös sosiologi Georg Simmel 
on yhdistänyt taiteen ja leikin. Hänen 
mukaansa sekä taiteelle että leikille 
on tyypillistä se, että niillä molemmil-
la on kyky irtaantua todellisuudesta ja 
avautua täysin uudenlaiselle kuvit-
telulle10. Nykytaiteen leikinomai-
suus, jota Kiasman Nurinkurin- 
päiväkin juhlisti, voi toimia ponnah-
duslautana lasten luovan potenti-
an kehittämiselle ja ylläpitämiselle: 
nykytaide on ympäristö, jolla kasvat-
taa lasten mielikuvista ja kykyä leik-
kiä – nähdä ja kuvitella arkisia asioi-
ta toisin. 

Nykytaiteessa taideteoksen ja sen 
ehdottaman sisällön kasvatuksellinen 
suhde ei ole suora. Silti viime aikoina 
on puhuttu nykytaiteen pedagogises-
ta ’käänteestä’11: moni taiteilija sovel-
taa kouluista, lukupiireistä, luennoilta 
ja laboratorioista lainattuja pedago-
gisia välineitä taiteensa tuottamiseen 
jopa siinä määrin, että toisinaan pro-
sessissa on vaikea nähdä milloin kysy-
myksessä on taiteilijan ohjaama taide-
teos ja milloin taidekasvatusta. Jenni 
Leskisen Ars 06 -projektiksi toteut-
tama Unilelu oli juuri tällainen taide-
teoksen ja taidekasvatuksen määritte-
lemättömillä rajoilla liikkuva teos.

Siten osallistava taide koettelee 
perinteisen taidejärjestelmän ja -tul-
kinnan rajoja. Taide ei enää rajaudu 
selkeään lopputuotteeseen, kuten val-
miiseen teokseen, näyttelyyn tai oike-
aan tulkintaan. Taiteesta on tullut 
vuorovaikutusta ja menetelmiä, joilla 
siirtää katsoja teoksen vastaanottajas-
ta tilanteeseen, jossa teos – siis elämä 
– on ja tapahtuu, ja joilla aktivoida sii-
hen osallistuvan suhde maailmaan. 

7 Ajattelutavan 
kritiikistä, katso 
Göthlund 2008. 

10 Gronow 1995, 21; 
Gronow 1997, 142. 

11 Rogoff 2008.

9 Walton 1993. 
‘Game of make-
believe’, kuvitella 
tai uskotella itsel-
leen ja muille olevan 
jotain sellaista mitä 
ei tosiasiassa ole. 
‘Make-believe’ on 
asettumista toiseen 
asemaan, jossa yli-
tetään puhdas ais-
tihavainnon hetki: 
kuvan ymmärtämi-
nen joksikin toiseksi 
mahdollistuu.

8 Highmore 2001.
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Osallistavan taiteen yhteydessä 
ei taidekasvatuksestakaan voi puhua 
arjesta erillisenä ilmiönä. Päämääränä 
tulisi olla pikemminkin taiteeseen kas-
vun mahdollisuus. Taiteen vastaanot-
totilanne ei ole sosiaalisesta irrallinen 
saareke, jonka toimintalogiikka olisi 
merkittävästi toisenlainen kuin muun 
elämän. Irit Rogoffkin12 on verrannut 
taiteen ja oppimisen paikkoja ja löy-
tänyt niistä paljon samankaltaisuuk-
sia. Taiteen käytännöt, taiteellisen 
ajattelun kehitys, ovat kulkeneet rin-
nakkain oppimisteorioiden kehitty-
misen kanssa. Puhutaan yhteisöllises-
tä ja tilannesidonnaisesta oppimisesta 
siinä missä puhutaan yhteisöllises-
tä ja tilannesidonnaisesta taiteestakin. 
Tosin kasvatustieteen käytännöt ovat 
tavoiterationaalisempia ja niiden syn-
nyttämä muutos ohjatumpaa sanal-
listetumpaa, kun taas taiteelle pro-
sessi on lopputuotetta tärkeämpää. 
Avoimuus erilaisille mahdollisuuksille 
 – spekulaatioille, leikeille ja kokeiluille 
 – on Rogoffia seuraten taiteen kasva-
tuksen ydin.  

Oppimisen kontekstissa päämää-
ränä on muutoksen ohjaus sekä sen 
tiedolliset ja toiminnalliset tavoitteet 
– siis ’onnistuminen’. Taiteen synnyt-
tämä oppiminen on epätuottavampaa, 
ei mitattavissa olevaa kokemusta, joka 
pohjaa esimerkiksi improvisaatioon, 
tutkimiseen, olettamuksien tekoon 
ja assosiatiivisuuteen. Taide har-
voin saavuttaa mitään ’valmista’. Siksi 
’onnistuminen’ on nimenomaan tai-
teen, leikin onnistumista, joka  pai-
kantuu prosessissa; siinä, että jotain jo 
tehdään.  Vapaa kasvu nykytaiteeseen 
olisi siten taiteilijan kaltaiseksi kasvua 
ilman tulostavoitteita – sattumanva-
raista harjaantumista leikkiin, luovuu-

teen ja taiteelliseen ajatteluun. 
Se saisi riittää onnistumiseksi 
aikana, jolloin niin moni asia 
lasten elämässä on kytkeyty-
nyt odotuksiin erilaisista suo-
rituksista ja kirjaimellisista 
’onnistumisista’. 
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Design ja kasvatus 
– muotoilumuseon 
näkökulma
Muotoilukasvatus on taidekasva-
tuksen ’alalaji’, joka on eriytynyt ja 
etsinyt omia polkujaan 1990-luvun 
lopulta lähtien. Muotoilun muodol-
linen asema kouluopetuksessa ja tai-
teen perusopetuksessa on vaikut-
tanut olennaisesti Designmuseon 
työhön. Samaan aikaan museoi-
den pedagoginen toiminta on laa-
jentunut huomattavasti ja avartanut 
näkökulmaa museon sisältöihin ja 
tehtäviin. Vaikka monet työskente-
lyn lähtökohdat ovat suunnittelualo-
jen ammattikäytännöissä, muotoilu-
museossa ei ole tärkeää opettaa, mitä 
on oikea muotoilu tai rajata katsetta 
’hyvään muotoiluun’. Täällä muotoilu 
on leikkiä ja päämääränä on tut-
kiva suhde ympäristöön. Museona 
halutaan tarjota eväitä jatkuvuuden 
havaitsemiseen muuttuvassa ympä-
ristössä ja olla mukana kasvattamassa 
aktiivisia kansalaisia.

Muotoilupolitiikasta 
muotoilukasvatukseksi

Samaan aikaan kun muotoilusta 
alettiin 1990-luvulla puhua talouden 
tekijänä yhä voimakkaammin äänen-
painoin, muotoilukasvatus tuli voi-
malla opetuksen sanastoon. Vuonna 
1999 julkistettu kansallinen muotoi-
lupoliittinen ohjelma Muotoilu 2005! 
esitti muotoilutietouden sisällyttä-

mistä peruskoulun ohjelmaan. Pekka 
Saarelan kirjoittama ohjelma korosti 
’perustaitoja’: ongelmakeskeistä teh-
täväratkaisua, kulttuurista ajattelua, 
ilmaisullisuutta, innovatiivista suh-
tautumista työhön sekä esinemaail-
man hahmottamista. Muotoiluopetus 
voisi vahvistaa lasten ja nuor-
ten kykyä tehdä kulutuspäätöksiä 
tai ympäristöä koskevia ratkaisuja: 
”Tavoitteena on osoittaa muotoi-
lun merkitys tuotteiden ja palvelui-
den käytettävyydelle sekä esteettisen 
ja kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti toteutetun ympäristön 
rakentamiselle.”1 Muotoilukasvatus 
kirjoitettiinkin vuonna 2004 julkais-
tuun perusopetuksen opetussuun-
nitelmaan, jossa se mainitaan kuva-
taiteen, käsityön ja kotitalouden 
opetuksen yhteydessä sekä eheyttä-
vissä ainekokonaisuuksissa.2 

Aloitin vuonna 1998 museolehto-
rina Designmuseossa (vuoteen 2002 
Taideteollisuusmuseo). Kasvava kiin- 
nostus muotoilupedagogiikkaa koh-
taan oli hyvä lähtökohta työlle. Museo 
vastasi opetushallinnon ja kasvat-
tajien kysyntään Muotoilustudio-
konseptilla, joka teki tunnetuksi 
muotoilun toimintatapoja museossa 
ja internetissä. Vuosina 2001–2008 
käsittelyssä olivat Fiskarsin tuot-
teet, Helkaman jääkaapit sekä 
muovi muotoilun materiaalina.3 

LEENA  
SVINHUfVUD

1 Muotoilu 2005!

Viereisen sivun kuva: 
Aikuisryhmä tutus-
tuu Maija Isolan pai-
nokangasmalleihin 
työpajaopastuksella. 
Designmuseo

2 Opetushallitus. 
2004 Perusope-
tuksen opetussuun-
nitelman perusteet 
2004. www.oph.fi/
info/ops/

3 www.muotoilu-
studio-helkama.
fi, www.designmu-
seum.fi > opetus
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LEENA SVINHUfVUD

Fantasy Design  
lasten muotoilu- 
näyttelystä  
metodiksi 

Kun ensimmäinen Fantasy Design 
-hanke oli vireillä 1990-luvun 
lopulla, ei vielä hahmotettu, miten 
merkittävää konseptia oltiin raken-
tamassa. Tavoitteena oli tuolloin 
hauska ja erilainen näyttely, jossa 
esiteltäisiin lasten luovuutta ja 
innovatiivisuutta suunnittelijoina. 
Pohjoismaisen ministerineuvoston 
tuella toteutettua hanketta koordi-
noi Arja Hörhammer ja mukana oli 
kouluryhmiä Suomesta, Ruotsissa, 
Tanskasta ja Islannista. Toiminta hui-
pentui Helsingin kulttuuripääkau-
punkivuonna 2000 kansainväliseen 
muotoilukasvatuksen konferenssiin 
Hanasaaren kulttuurikeskuksessa ja 
kiertonäyttelyyn. Designmuseossa 
avattu näyttely nähtiin myös 
Kalmarissa, Kööpenhaminassa ja 
Reykjavikissa. Esillä oli mm. musiik-
kia soittava kenkä, lumilautailijalle 
suunniteltu hiihtohissin istuin ja 
hotdogin pidike autoon. 

Pari vuotta myöhemmin euroop-
palaisen hankkeen rahoittajaksi tuli 
EU:n Kulttuuri 2000 -ohjelma. 
Yhteistyökumppanit Designmuseon 
koordinoimaan kolmivuotiseen pro-
jektin löytyivät Belgiasta, Tanskasta, 
Norjasta ja Skotlannista. Muotoilun 
asema kouluopetuksessa oli ajankoh-
tainen teema, ja hankkeen puitteis-
sa tutkittiin menetelmiä, järjestettiin 
opettajien koulutusta ja julkais-
tiin opetusmateriaalia kasvattajille. 
Kaikkiaan n. 4000 lasta ja nuorta ikä-
haarukalla viidestä 17 vuoteen osal-
listui projektiin, Suomesta mukana 
oli peräti 30 koulua. Verkkosivut oli-
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Muotoilukasvatuksen käsitettä on 
tuuletettu Fantasy Design -hank-
keissa, jotka ovat tuoneet lasten 
ja nuorten näkemyksiä esille kan-
sainvälisissä näyttelyissä.4 Vuonna 
2005 perustettiin kansallinen ark-
kitehtuuri- ja muotoilukasvatuk-
sen yhteistoimija Ampiainen. Sen 
idea on tuottaa muotoilun ja arkki-
tehtuurin pariin innostavaa opetus-
materiaalia kouluihin, järjestää kou-
lutusta ja tapahtumia sekä ylläpitää 
verkkosivustoa.5 

Kymmenen vuoden aika-
na Suomessa on julkaistu kir-
joja muotoilukasvatuksesta ja 
järjestetty opettajien täydennyskou-
lutusta. Muotoilukasvatuksen sisäl-
löt ja metodit ovat olleet opinnäyt-
teiden aiheina käsityönopetuksen, 
taidekasvatuksen ja muotoilun aloil-
la.6 Uuden vuosikymmenen alka-
essa tuntuu, että käsite on vakiin-
tunut ja aineistoa perusopetuksen 
tueksi on kohtuullisesti käytössä. 
Nyt hahmottuu erilaisia näkökul-
mia muotoiluun taidekasvatuksessa 
niin museoissa kuin oppilaitoksissa. 
Muotoilukasvatuksen tarpeet kou-
luissa ovat erilaisia kuin taiteen perus-
opetuksessa. Muotoilukasvatuksen 
merkitys näiden ulkopuolella, esi-
merkiksi nuorisotyössä tai yhteisöl-
lisessä toiminnassa, on uusi haasta-
va alue.

Muotoilu on kulttuuria ja kauppaa

Suomessa muotoilumaana on luon-
tevaa puhua kulttuurisesta näkökul-
masta muotoiluun. Muotoilun eetos 
on parantaa maailmaa, ympäristöä 
ja elämää sen kautta. Taustalla on 
1800-luvun idealistinen taidekäsitys, 
jonka mukaan esteettinen ympäristö 
muokkaa hyviä ihmisiä. Erityisesti 
pohjoismaissa sosiaalisesti tiedostava 
suunnittelu, kauniimman arkitava-
ran ihanne, teki suunnittelija-am-
mattilaisista arvostettuja yhteiskun-
nallisia toimijoita.

5 Katso juttu 
Ampiaisesta sivulla 
97.

4 Fantasy Design 
-julkaisu 2005

6 Toim. Riitta Vira 
& Petteri Ikonen. 
Esineet esiin! 
Näkökulmia muo-
toilukasvatukseen. 
Taiteen keskus-
toimikunta. 2004; 
Esine elää. Pekka 
Elo, Heljä Järnefelt, 
Seija Linnanmäki 
& Kirsti 
Melanko (toim.). 
Museovirasto ja 
Opetushallitus, 
Helsinki, 2000. 



vat tärkeä elementti; siellä tiedotet-
tiin hankkeen etenemisestä ja osal-
listujat saivat lähettää nettigalleriaan 
kuvia omista töistään. Tuloksia ihail-
tiin Designmuseossa Muotoilun 
vuonna 2005. Öljytynnyristä valmis-
tettu lepotuoli, kantajansa tunnel-
mista viestivä kypärä, laukuksi naa-
mioitu yököttävän ruoan tuhoaja ja 
62 muuta lasten ja nuorten muo-
toiluideaa nähtiin myös Gentissä ja 
Glasgowssa.  

Uusin hanke on Fantasy Design 
in Community avaa näkökulmaa 
laajemmin yhteiskuntaan, ja kysyy 
miten lapset ja nuoret voidaan osal-
listaa elinympäristömme suunnitte-
luun. Nyt toteutetaan oikeita, pai-
kallisia muotoiluhankkeita, joista 
tekijät itse kertovat kansainvälisil-
lä verkkosivuilla ja pääsevät myös 
kommentoimaan toisten tekemisiä. 
EU:n Kulttuuriohjelmasta rahoitet-
tava kaksivuotinen verkostoitumis-
hanke tuo yhteen Gentin, Helsingin 
ja Madridin muotoilumuseot sekä 
opettajakorkeakoulun Sjellannista. 
Suomessa työtä tehdään kolmes-
sa kaupungissa. Helsingissä nuo-
risoasiainkeskuksen toiminnas-
sa mukana olevat nuorten ryhmät 
tarttuvat omien tilojensa haasteisiin 
ammattilaisten kanssa. Kontulassa 
nuoret pohtivat miten toimintakes-
kuksen piha saadaan aktiivikäyt-
töön niin, että huomioidaan ekolo-
ginen näkökulma ja kunnioitetaan 
kaupunkiluontoa.  

Runsaan vuosikymmenen kulut-
tua konseptin luomisesta Fantasy 
Design on kansainvälisesti tunnet-
tu käsite. Metodiin sisältyvät lasten 
ja nuorten omat muotoiluproses-
sit, kasvattajien koulutus ja ope-
tusmenetelmien jakaminen sekä 
julkitulo näyttelyssä. Työskentely 
perustuu vuoropuheluun ammat-
tilaisten ja lasten ja nuorten välil-
lä. Muotoilijoilla on paljon annet-
tavaa henkilökohtaisina ohjaajina ja 
innostuksen luojina. 

Tärkeimpiä päämääriä on edelleen 
tuoda esille lasten ja nuorten näke-
myksiä esineympäristöstä. Samalla 
tuetaan vaihtoehtoisia puhetapoja 
muotoilusta ammatillisen, kaupal-
lisen ja korkeakulttuurisen ohessa. 
Tunnustuksen antaminen oppilaitok-
sissa, taidekouluissa, päiväkodeissa 
tai nuorten ryhmissä tehdylle hyvälle 
työlle on merkityksellistä. Kokemus 
siitä, että oma näkemys ja oma työ 
ovat arvokkaita, merkitsee kannus-
tusta osallistua ja edellytystä aktii-
viseksi kansalaiseksi kasvamiselle.  
 
www.fantasydesign.org 

Kirjallisuus:

Fantasi design. Kalmar Helsinki Reykjavik 
Köbenhavn. Näyttelyluettelo, 2000. 
Ölandstryckarna Ab. Kalmar : Kalmar 
konsthall. 

Fantasy Design. Children and young people 
as designers. Lapset ja nuoret muotoili-
joina. Kinderen en jongeren als ontwerpers. 
Börn og unge som designere. Barn och unge 
som designere, 2005. Ed. Hanna Kapanen, 
Leena Svinhufvud. Helsinki : Design 
Museum Helsinki. 

Svinhufvud, L. 2006. Fantasy Design  
2003-2006 final report. Would you like to 
play design with us?  
[www.fantasydesign.org/final_report.pdf ]   
  
 

93



94

Toisen maailmansodan aihe-
uttamat niukkuuden vuodet ja sen 
jälkeinen nopea yhteiskunnallinen 
kehitys yhdistettynä kaupungistu-
miseen loivat Suomeen ainutlaa-
tuisen yhtenäisen esinekulttuurin. 
Suurten tehtaiden uusille tuotteil-
le syntyi monopoli suomalaisissa 
kodeissa. Ajan henkeen kuulunut 
tehokas kuluttajavalistus loi perus-
tan vahvalle mielikuvalle suoma-
laisen muotoilun toimivuudesta ja 
korkeasta esteettisestä laadusta. 

Suomalaiset ovat tässä mieles-
sä ’hyvin kasvatettuja’. Kotien kau-
niimpi arkitavara tunnetaan hyvin 
ja 1990-luvun alun laman jälkeen 
keräilystä on tullut laajalle levinnyt 
harrastus. Moderni antiikki on toki 
myös kansainvälinen ilmiö ja muo-
toilun klassikot luovat muuallakin 
perustan kulttuuriteollisuudelle. 

Iittala Groupin slogan 
”Kertakäyttökulttuuria vastaan” 
käyttää myyntiargumenttina muo-
toilun epäkaupallista ydinajatus-
ta: hyvät tuotteet ovat esteettises-
ti ja ekologisesti kestäviä. Finnish 
Designilla tehdään hyvää bisnes-
tä; muotoiluhistorian ikonit Aalto-
maljakosta (1936) Teemaan (1952) 
ja Tasaraitaan (1968) elävät uutta 
elämää. Marimekot ja fiskarsit ovat 
marketeissa, mutta arvotuotteina, 
joita toivotaan häälahjaksi.

Uuden vuosituhannen alussa 
design tuntuu käsitteenä ylivertai-
selta. Design julistaa ihmisen val-
taa ympäristönsä ja itsensä muok-
kaajana. Hal Fosterin sanoin kaikki 
on disainattua farkuista geeniperi-
mään. Se kertoo kuluttamisen mer-
kityksestä kulttuurissamme, myös 
kulttuurin ja taiteen kaupallistumi-
sesta. Muotoilulla ja arkkitehtuuril-
la ei ole enää aikaisempaa vastarin-
nan tai muutoksentekijän roolia.7 

Tässä tilanteessa taidekasva-
tuksella voi olla houkutus takertua 
muotoiluun taiteellisena prosessi-
na ja korostaa perinteistä ristirii-

taa taiteen ja hyödyn välillä. Näin 
on tehtykin. On selvää, että muo-
toilukasvatuksen tehtävä ei ole 
tukea kaupallisia prosesseja, mut-
ta mielestäni näiltä ei myöskään 
tule sulkea silmiä. Muotoilu liit-
tyy tavaroiden ja palveluiden tuot-
tamiseen. 2000-luvun alussa lapset 
ja nuoret ovat osa kulutusyhteis-
kuntaa, he elävät markkinoiden 
keskellä. On tärkeää pyrkiä anta-
maan kasvaville kansalaisille väli-
neitä arvioida ympäristöään ja omia 
valintojaan. Kulutuskulttuurin kei-
nojen näkyväksi tekeminen on yksi 
tapa kasvattaa aktiivisia kansalaisia. 
Työpajassa, jossa rakennetaan itse 
brändi, kuluttajien taitava koukut-
taminen avautuu kouriintuntuvasti.

Design käyttöliittymänä

Muotoilun maailmaa on hyvä tar-
kastella kokonaisuutena, johon kuu-
luu yhtä lailla muotoilijayksilöihin 
kiinnittyvä luova toiminta (taide) 
kuin tuotannon ympäristö (teknolo-
gia) sekä kulutus. Kun Kerhokeskus 
työsti ensimmäistä muotoilukasva-
tuksen opettajan opasta Muotoiloa!, 
työryhmässä oltiin yksimielisiä siitä, 
että muotoilu on ennen kaikkea tär-
keä väline opeteltaessa lukemaan ja 
käyttämään omaa elinympäristöä.8 

Vaikka muotoilukasvatus on koh-
tuullisen tuore käsite, kokonaisval-
tainen lähestymistapa on kasvatta-
jille tuttu. Tuntuukin hyvältä, kun 
opettaja toteaa, että tätähän minä 
olen koko ajan tehnyt.

Klassinen idea muotoilusta 
’maailmanparantajana’, jatkuvana 
pyrkimyksenä parempaan, on hyvä 
oppimisympäristö. Kaikilla käyttä-
jillä on käsitys siitä, minkälainen on 
hyvä esine ja mikä toimii huonos-
ti. On merkityksellistä ymmärtää, 
että meidän kaltaisemme ihmiset 
suunnittelevat ja tuottavat esinei-
tä ja kokea, että omilla näkemyksil-
lä on arvoa. 

7 Hal Foster 2002. 
Design and crime 
and other diatri-
bes. London : Verso, 
17-18.

8 Muotoiloa! Toim. 
Marjo Kenttälä



HANNA KAPANEN

esa ja esineet – 
verkkopalvelu vie 
designklassikot 
päiväkoteihin
 
Esa ja esineet (www.esajaesineet.com) 
on Designmuseon verkkopalvelu 
internetissä leikki-ikäisille ja heidän 
kasvattajilleen. Palvelussa on kasvat-
tajien ja opettajien käyttöön tarkoi-
tettuja tehtäviä, vinkkejä ja muuta 
muotoilukasvatusta tukevaa aineis-
toa. Opetuksen lähtökohtana toimi-
vat suomalaisen muotoilun klassikot, 
samat esineet löytyvät Designmuseon 
suomalaisen muotoilun histo-
riaa esittelevästä perusnäyttelystä 
Suomalainen Muoto. Verkkopalvelu 
pyrkii lisäämään museon saavutetta-
vuutta tuomalla suomalaista muotoi-
lua ja museon tarjontaa tutuksi niil-
lekin, joille matka museoon on liian 
pitkä.

Designmuseon TET-harjoittelijat 
tekivät lokakuussa 2009 Etelä-
Helsingin puhelinkyselyn, jossa selvi-
tettiin päiväkotien valmiuksia käyttää 
uutta palvelua. Muotoilu ja suoma-
laiset klassikkoesineet koettiin eri-
tyisen kiinnostavaksi lähtökohdaksi 
lasten oman esineympäristön tut-
kimiselle. Yleisesti pidettiin tärkeä-
nä, että lapset ja päiväkodit otetaan 
huomioon museoiden tarjonnassa. 
Mahdollisuus keskusteluun muiden 
sivujen käyttäjien ja museon asian-
tuntijoiden kanssa oli vastaajien mie-
lestä hyvä idea. Kuitenkin suurimpa-
na haasteena nähtiin aikaresurssi:

”Hyvä idea, mutta onko aikaa 
keskustella?”
”Päiväkodeissa on aika aina aika 
kortilla.”

”Tavattoman mielenkiintoista. Aika ei 
välttämättä riitä. Jos olisi aikaa,
niin käyttäisin.”

Jotkut päiväkodit olivat käyttä-
neet opetusmateriaalia verkosta ja 
hyviä kokemuksiakin oli. Monilla 
ei kuitenkaan ollut lainkaan koke-
musta työskentelystä internetissä. 
Työympäristö asettaa myös haas-
teita; omat tekniset taidot koetaan 
puutteellisina tai tarvittavaa tekniik-
kaa ei ole saatavilla.

Osallistuminen tuntuu vaativan 
huomattavaa lisäpanostusta ja myös 
aiheesta innostuneen kasvattajan. 
Internetiin tottuneelle tämä on hel-
pompaa kuin jos ensiksi pitää oppia 
käyttämään tietokonetta. On kui-
tenkin innostavaa, että päiväkodis-
sa toimivien haastatteluissa nousee 
pintaan toive saada verkkosivuilta 
jotakin uutta omaan työhön: ideoi-
ta, vinkkejä ja vertaistukea. 

”Siitä olisi hyötyä, esimerkiksi saisi 
uusia ideoita. Keskustelusta saa ver-
taistukea omaan työhön.”
”Keskustelu on oikein loistava asia, saa 
ideoita.”
”Saisi lisää uusia ideoita ja ei tarvitsisi 
aina toteuttaa vanhoja juttuja.”
”Aina on hyvä kommentoida ja kuulla 
muiden kommentteja.”

Esa ja esineet -verkkopalvelu etsiikin 
uudenlaista vuorovaikutusmallia. Se 
tarjoaa mahdollisuuden kokemus-
ten jakamiseen lasten ja heidän 
vanhempansa, kasvattajien ja 
museon kesken. Keskustelu on 
tärkeintä!

Hanna Kapanen 
on museo-opas ja 
taidekasvattaja.
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Designklassikoilla on tärkeä paik-
kansa Suomen muotoilun historiassa 
ja myös nykykulttuurissa. Muotoilua 
pidetään toisinaan elitistisenä, mut-
ta arvostettuja ja palkittuja muotoi-
lutuotteita löytyy kuitenkin hyvin 
monista kodeista Suomessa. Lasten 
ja nuorten työskentely designklassi-
koiden parissa opetustilanteessa voi 
toimia avaimena havaitsemaan ja 
arvostamaan omaa elinympäristöä. 
Kyky nauttia ympäristöstä kehittyy, 
kun oppii lukemaan sitä.

Muotoilun käytännöt tarjoa-
vat keinoja muotoilukasvatukselle. 
Valmis tuote on prosessin tulos. Se 
ei tupsahda tyhjästä, vaan edellyt-
tää eri alojen osaamista, luovan ide-
oinnin lisäksi jatkuvia valintoja ja 
kovaa työtä. Lopputuloksen sijaan 
huomio kiinnitetään suunnittelun 
eri vaiheisiin. Toinen opetukselli-
sesti merkittävä käsite on ryhmä-
työ. Muotoilukasvatus tarjoaa hyvän 
tilaisuuden kannustaa oppijoita vuo-
rovaikutukseen ja kehittää taitoja 
esittää omia ajatuksia toisille.

Museossa muotoilukasvatuksen 
metodit voivat olla monenlaisia. Yksi 
esimerkki on  toiminnallinen opas-
tus peruskokoelmanäyttelyssä, jossa 
pohditaan funktionaalisen muodon 
suhdetta koristeeseen tai ideoidaan 
kahdesta eri toiminnosta uusi väline.  
Toinen esimerkki ovat temaatti-
set hands-on työpajat, joissa raken-
netaan itse ja yhteistyössä toisten 
kanssa. 

Merkittävimpiä muotoilukasva-
tuksen väyliä avautuu museokävijän 
omakohtaisista kokemuksista. Monet 
museossa pyhitetyistä designesineis-
tä ovat myös joidenkin ihmisten 
omia esineitä. Opastuskierroksella 
kuulee välittömiä huomioita sii-
tä, että meilläkin oli tuollainen kan-
gas tai että mummo juo aina tuos-

ta kupista. Esineiden salatut 
elämät -hankkeessa museo-
kävijä sai jättää omat kom-
menttinsa designesineis-

tä virtuaaliseen karttaan. Eräs 
kävijä kertoi: ”Ensimmäinen asia, 
jonka ulkomaille muuttanut ystävä-
ni pyysi lähettämään oli Fiskarsin 
sakset.” Tuntuu siltä, että hyvin eri-
laisten museoyleisöjen osallistami-
nen on mahdollista juuri designissa. 
Yksilöllisen kokemuksen ja näke-
myksen arvostaminen on merkityk-
sellistä – muotoilu on kaikkialla, eikä 
se ole vain ammattilaisten omaisuut-
ta. Tulevaisuudessa museoammatti-
laisten tuottama sisältö saa varmasti 
rinnalleen yhä enemmän ’maallikko-
jen’ näkemyksiä.

Museon tärkein mahdollisuus on 
mielestäni lasten ja nuorten muotoi-
lunäkemysten esille tuominen kult-
tuurilaitoksessa. Tällaisia ovat olleet 
muun muassa Fantasy Design -näyt-
telyt 2000 ja 2005, Ampiaisen tee-
manäyttely 2008 ja nuorten ryhmän 
kanssa toteutettu näyttely sama-
na vuonna Helsingin Nuorisofestari 
Lokaviikoilla ja vaikkapa Meilahden 
yläasteen kuvataiteen ja käsityön 
yhteisprojektien näyttelyt. Lasten 
tallennetut kokemukset – ajatuk-
set designista, omat muotoiluideat 
ja dokumentit työskentelystä – toi-
mivat mainiosti keskustelun avaaji-
na myös aikuisille. Pienten ihmis-
ten ennakkoluuloton suhtautuminen 
ympäristöön ja rajaton ongelman-
ratkaisukyky ovat muotoilukasva-
tuksen avaimia: leikkisyys ja vakava 
suunnittelu käsi kädessä, fantasia ja 
design yhtä tärkeinä.

Leena Svinhufvud 
on Designmuseon 
museolehtori.



jAANA RÄSÄNEN

ampiainen vie  
arkkitehtuuri- ja 
muotoilukasvatusta 
kouluihin
 
Syksyllä 2005 Designmuseon ja 
Suomen rakennustaiteen museon 
yhteiselle pihalle nousi valtava kota 
- Ampiainen oli ensimmäistä ker-
taa pesänrakennuspuuhissa. Viikon 
ajan pääkaupunkiseudun alakoulu-
laiset seikkailivat Pihalla muotojen 
maailmassa yhdessä arkkitehtuurin 
ja muotoilun ammattilaisten kanssa. 
Surinaa riitti! 

Ampiaisen työpajoissa ja tapah-
tumissa koululaiset ovat havainnoi-
neet ja suunnitelleet, muotoilleet ja 
rakennelleet yhdessä arkkitehtuurin 
ja muotoilun ammattilaisten kans-
sa. Paikallisten tapahtumien lisäk-
si Ampiainen on etsinyt myös val-
takunnallisia vuorovaikutuksen 
malleja. Arkkitehti- ja muotoilijavie-
railut vievät ammattilaisia ja opiske-
lijoita kouluihin kertomaan taiteen-
alastaan ja työstään: yleisöluentoja, 
työpajoja, oppilastöiden arviointi-
sessioita tai vapaamuotoisia keskus-
teluja. Arkkitehtuurin ja muotoilun 
iltapäivät avaavat alojen perusteita ja 
prosesseja opettajille mielikuvitus-
ta ruokkivin arkkitehdin ja muotoi-
lijan pariluennoin, niihin lomittu-
vin ja keskustelemaan houkuttelevin 
pikatehtävin sekä työpajoin, joiden 
anti on suoraan sovellettavissa ope-
tukseen. Ampiainen-lehti kokoaa 
vuosittain teema-artikkelit, tehtä-
väreseptit ja projektiesittelyt yhdek-
si kokonaisuudeksi, ja haastaa niin 
koululaiset, opettajat kuin ammat-
tilaisetkin jakamaan kokemuksiaan. 
Verkkosivuilla voi tuotetun opetus-
materiaalin lisäksi tutustua oppi-

lastöiden näyttelyyn, seurata ajan-
kohtaisia tapahtumia tai osallistua 
vaikkapa kilpailuun.

Ampiaisen vaihtuvat teemat ovat 
vuosien varrella houkutelleet poh-
timaan arkkitehdin ja muotoilijan 
työtä, asumista kautta aikojen, väri-
en merkitystä, kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja luovuutta. 

Ampiainen 2010 haluaa omal-
ta osaltaan auttaa ottamaan vastaan 
kestävän tulevaisuuden haasteet.  
Yhdessä kansainvälisen  Fantasy 
Design -hankkeen kanssa se kan-
nustaa kaikkia osallistumaan oman 
ympäristönsä muotoutumiseen ja sii-
tä käytävään keskusteluun. Voivatko 
lapset ja nuoret omasta mielestään 
osallistua ja vaikuttaa? Minkälaisin 
menetelmin heitä osallistetaan suun-
nitteluprosesseihin? Mitä suunnitte-
lun ammattilaiset voivat lapsilta ja 
nuorilta oppia?

Ampiaisen silmissä siintää jo 
tulevaisuuskin, World Design 
Capital vuosi 2012. Silloin toimi-
taan näyttävästi Helsingissä ja teh-
dään pääkaupunkia tutuksi myös 
muualla Suomessa. Ehkä Ampiainen 
muotoilee ja rakentaa taas pesään-
sä Designmuseon ja Suomen raken-
nustaiteen museon väliseen kaupun-
kitilaan. Ehkä museoiden yhteisen 
välipalan, uuden Arkkitehtuurin ja 
muotoilun keskuksen rakentami-
sesta tehdään myönteinen päätös. 
Ehkä Ampiainen löytää sieltä pysy-
vän pesän. Toivottavasti!

Designmuseon ja Suomen raken-
nustaiteen museon lisäksi Ampiaisessa 
ovat mukana Graafiset suunnitte-
lijat Grafia, Teollisuustaiteen liit-
to Ornamo, Suomen Arkkitehtiliitto 
SAFA ja ainakin vuoden 
2010 loppuun Uudenmaan 
taidetoimikunta. Lue lisää 
ampiaisesta verkkosivuilta  
www.ampiainen.fi. 

Jaana Räsänen on 
Uudenmaan tai-
detoimikunnan 
läänintaiteilija
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Ensiaskeleita  
seuraten
muotoilija ja yksivuotias kasvattaja

“Kaa-ki. Kaa-ki. Kikuka!” Yksi-
vuotias Okko-poikani istuu puisen 
Askare-laatikon päällä tökkien dvd-
soitinta. Askare on oma vanha palik-
kalaatikkoni, jonka onnekseni löysin 
vanhempieni säilöistä kun Okko syn-
tyi. Keltapunaisen laatikon kulmat 
ovat pyöristyneet, ja kansi on ker-
taalleen haljennut. Muotopalikoissa 
näkyy ajan patina.

Alkuun Okko yritti muutaman 
kerran saada palikoita kannen läpi, 
mutta kun ei onnistunut, laittoi hän 
palikat laatikkoon suoraan luukun 
avaamalla. Jonkin ajan päästä hän 
sai valkoisen lieriöpalikan sujahta-
maan pyöreästä reiästä, jota seurasi 
onnistuminen vihreän suorakulmion 
kanssa. Kotimaisessa Jukka-tuotteen 
Askare-laatikossa on monta kestä-
vän muotoilun tunnusmerkkiä. Se 
on pitkäikäinen, korjattava, kierrä-
tettävä ja haitaton, sekä lisäksi tukee 
lapsen kehitystä. Materiaali on myr-
kyttömillä maaleilla maalattua suo-
malaista puuta, ja rakenne on tehty 
tukevaksi sormiliitoksin. Varaosiakin, 
kuten kansia ja palikoita, on saata-
villa erikseen. Tuote avautuu lapselle 
pikkuhiljaa tuottaen oivalluksia sitä 
mukaa kun lapsi oppii tunnistamaan 
muotoja. 

Kestävä muotoilu yhdistetään 
yleensä ekologisuuteen. Kestävässä 
muotoilussa paneudutaan kuitenkin 
ympäristömyönteisyyden lisäksi myös 

tuotteen valmistuksen taloudellisiin ja 
sosiaalisiin vaikutuksiin. Muotoilu on 
läpinäkyvää ja vastuullista. Tekemisen 
sijaan pysähdytään ja mietitään koko-
naisvaltaisesti mitä tehdään ja miksi. 
Mielikuvien sijaan keskitytään fak-
toihin. Millainen jalanjälki tuotteella 
on? Minkälaiselle tuotteelle on ole-
massa todellinen tarve? Pohditaan 
kokonaisvaltaisesti minkälaisella toi-
minnalla on hyvinvointia lisäävä vai-
kutus. Yhtenä tavoitteena on saada 
ihmiset tietoisemmaksi kulutuskäy-
töksensä vaikutuksista, sekä toimi-
maan vastuullisemmin.

Vastuullinen elämäntapa saattaa 
särähtää korvaan hieman raskaana. 
Tietoisuus jokaisen teon tai ostoksen 
vaikutuksista on käytännössä mah-
doton ja hyvin uuvuttava ajatus. Jos 
tällaista elämäntapaa markkinoidaan 
rajoittavana, siihen on vaikea sitou-
tua. Ehkä vastuullista elämäntapaa on 
mielekkäämpää kuvata tiedostavan 
ihmisen reiluksi käytökseksi oman 
inhimillisyytensä ja nautinnonhalun-
sa puitteissa. Vastuuseen kasvetaan 
erehdysten ja onnistumisten kautta 
kuten vanhemmuuteen tai aikuisuu-
teenkin. Tietoisuus oman toiminnan 
aiheuttamista seurauksista kasvaa 
pikkuhiljaa.

Lapsi on oivallinen vastuulli-
suuden kasvattaja, häntä ei voi ohit-
taa tai siirtää myöhemmäksi silloin-
kaan kun hän on hankala. Lapsi on 

KRISTA  
KoSoNEN
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tullut jäädäkseen saaden vanhemman 
miettimään laajemmin omaa toimin-
taansa. Omien tekojen seuraukset 
näkyvät suoraan lapsen toiminnassa, 
oli kyseessä sitten itseen kohdistuvat 
tai lapseen kohdistuvat asiat.

Otan pöydältä teipin ja istah-
dan sohvalle. Okko kömpii syliin. 
Kohta luetaan, mutta ensin pitää 
teipata. Pitkä pala ilmastointiput-
ken päälle, toinen Nakertajan aske-
leiden yli. Kolmas vielä Pikkukokin 
ja Rastojen väliin. Perheemme rak-
kain kirja, Yökyöpelit, on melkois-
ta tuhoa kärsinyt, sillä sitä luetaan 
ja heitellään päivittäin. Aloitin lukea 
kirjaa Okon ollessa kolmikuinen, 
eikä mikään sen jälkeen kirjahyllyyn 
ilmestynyt kirja ole voinut korvata 
tuota esikoisteosta.

Kirjan lukeminen on minulle 
yhtä suuri nautinto kuin Okollekin. 
Ensimmäisillä kerroilla vain hihit-
telin itsekseni hämmentäviä riimejä. 
Jossain vaiheessa aloin hyräillä melo-
dioita runojen taustalle, jotta niihin 
tulisi enemmän eloa, ja tänä päivänä 
voin jo sulkea silmät kirjaa lukiessani.

Hyvä muotoilu on lämminhenkis-
tä ja löytää paikkansa, sillä se on tehty 
inhimillisiä tarpeita arvostaen. Hyvä 
muotoilu edistää elämästä nautti-
mista sekä saattaa ihmisiä yhteen. 
Käyttäjän tarpeiden huomioimisen 
sijaan voitaisiinkin puhua ihmisen 
ymmärtämisestä. Tämä näkyy muo-
toilussa mm. tunteiden merkityksen 
kasvamisena sekä käyttäjän huomioi-
misena yhä aikaisemmassa vaiheessa 
suunnitteluprosessia, esimerkiksi työ-
pajojen avulla. 

Muotoilun keinoin voidaan 
myös tuoda esille asioita pinnan 
alta. Intuitiiviset ja tiedostamatto-
mat asiat näyttäytyvät tekijälleenkin 
usein vasta materialisoituneina ide-
oina. Tietotaidon lisäksi muotoili-
jan ammattiin kuuluukin tietynlai-
nen herkkyys, kyky tuottaa näkyväksi 
omia ajatuksia sekä ympäristössä 
tapahtuvia asioita. 

Pieni lapsi on oiva muotoili-
ja. Hän tunnustelee ympäristöään 
ennakkoluulottomasti. Hän yhdis-
telee kokeiluluontoisesti asioita, jot-
ka eivät liity toisiinsa mitenkään, 
tutkii pieniä yksityiskohtia, sekä piir-
tää suuria linjoja. Hän ei tunne ajan 
käsitettä, vaan keskittyy hetkeen ja 
antautuu tilanteen vietäväksi. Lapsen 
intuitio on mahtava voimavara, jota 
tukemalla voidaan auttaa lasta säilyt-
tämään herkkyys nähdä sanojen taak-
se ja ymmärtämään ristiriitaistakin 
toimintaa. Intuitiivisuus ja vaistonva-
raisuus ovat muotoilijallekin tärkeitä 
ominaisuuksia. Intuition tai ’mutun’ 
avulla voidaan päästä oivallisiin lop-
putuloksiin. Mutta miten erottaa 
intuitio ajatuksista tai tunteista?

Tuossa on paperi, ja tästä saat lii-
dun. Yritimme aikamme kynillä, 
puuväreillä ja liiduilla kunnes muis-
tin, että on olemassa myös mehiläis-
vahapalikoita, joilla voi piirtää joka 
sivulla ja kulmalla. Okko ei kuiten-
kaan halua piirtää, hän haluaa vain 
ottaa palikat pois laatikosta ja lait-
taa ne sitten takaisin. Yritän näyttää 
mallia kuinka piirretään, mutta Okko 
ei kiinnitä minuun mitään huomio-
ta. Miksi haluan että hän piirtäisi? 
Siksi, että hän oppisi ilmaisemaan 
itseään. Siksi, että hän ilahtuisi siitä 
miten saa aikaan jälkiä paperille. Niin 
ja tietenkin siksi, että piirtäminen 
on yksi mahtava itseilmaisun väline. 
Sitä olisi ihana katsella, ja olisi ihana 
nähdä, että hän nauttii siitä. Ja siksi, 
että hän oppisi piirtämään paremmin 
kuin minä, koska en koskaan oppinut 
sitä kunnolla. Vieläkin minun täy-
tyy välillä ravistella itseäni ja 
muistuttaa itseäni siitä, miten 
tämä menikään. Mitä oike-
astaan haluan? Sitä, että hän 
saisi löytää maailman rau-
hassa omaan tahtiinsa omil-
la keinoillaan. 

Ja niinhän hän tekeekin, 
koko ajan.

Krista Kosonen on 
muotoilija, joka tekee 
tutkimusta taide- 
teollisten muotoili-
joiden toimintamal-
leista Aalto-yliopiston 
Taideteollisessa 
korkeakoulussa.
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monien  
tanssien Helsinki

Kasvatus muokkaa tulevaisuutta. 
Toisaalta se ylläpitää perinteitä ja 
pysyvyyttä, mutta vakauttava näkö-
kulma kasvatukseen on monella 
tavalla tullut tiensä päähän. Tämän 
kirjoituksen lähtökohtana on post-
moderni, tai modernin jälkeinen 
näkökulma kasvatukseen, josta 
hahmottuu suuntaviivoja myös 
taidekasvatuksen uudelleen ajat-
telulle. Tämä avaa monien mah-
dollisuuksien kirjon vastineeksi 
yhdenmukaistaville tai konserva-
tiivisille pyrkimyksille. Modernin 
jälkeinen taidekasvatus perustuu 
moniarvoisuuteen. Se tunnustaa 
yhteiskunnassa tapahtuvan pirstou-
tumisen ja ennalta arvaamattomuu-
den, mutta kunnioittaa ihmisen 
tarvetta ilmaista itseään ja yhtei-
söjen tarvetta luoda sisäistä kohe-
renssia taiteen ja kulttuurin kei-
noin. Taidekasvatus tulee nähdä 
osana tulevaisuuteen suuntautu-
vaa yhteiskunnallista vaikuttamista. 
Taidekasvatuksen modernistiset 
päämäärät, kuten kansallisen iden-
titeetin vahvistaminen ja taidea-
mmatteihin valmistaminen, ovat 
tämän näkökulman mukaan väisty-
viä, marginaalisia pyrkimyksiä. 

Tanssi sopii erinomaises-
ti modernin jälkeisen taidekasva-
tuksen erityistapaukseksi, sillä sen 
kulttuurihistoriallinen tehtävä suo-
malaisen identiteetin ja sivistys-

valtion rakentamisessa ei ole ollut 
yksiselitteinen. Toisaalta tanssikas-
vatuksen kanonisoituneet perinteet 
erityisesti länsimaisen taidetanssin 
osalta kaipaavat ravistelua. 

Tanssi ja taiteen 
perusopetusjärjestelmä 

Tanssi on voimakkaasti kasvava tai-
deharrastus koko maassa. Taiteen 
perusopetuksen piiriin kuuluvista 
taidelajeista tanssi on toiseksi suo-
situin musiikin jälkeen: vuonna 
2008 tanssinharrastajia oli noin  
36000 koko maassa (Koramo 2008). 
Samalla kun tanssin harrastajamää-
rät ovat vuosi vuodelta kasvaneet, on 
syntynyt uusia tanssilajeja. Uusien 
tanssilajien synnyssä ja niiden suo-
sion kasvamisessa lienee medialla 
ja kaupallisella viihdetuotannolla 
merkittävä rooli. Perinteiset taide-
tanssilajit, kuten klassinen baletti, 
jazztanssi ja nykytanssi ovat kui-
tenkin säilyttäneet oman paikkansa. 
Niiden asemaa pitää yllä osaltaan 
tanssitaiteen laaja opetussuunni-
telma, joka heijastelee länsimai-
sen esittävän taidetanssin koulutus-
suuntia ja luo väylää tanssitaiteen 
ammatillista koulutusta kohti.

Taiteen perusopetus on ainut-
laatuinen järjestelmä: muissa 
maissa tuskin on luotu vastaavaa. 
Vuonna 1992 annettu laki taiteen 

EEVA 
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perusopetuksesta (Laki 424/92) 
loi puitteet taideopetuksen kehit-
tämiselle koulujärjestelmän ulko-
puolella. Se painottaa tavoitteel-
lisuutta ja opetuksen tasokkuutta. 
Vastoin alkuperäistä tarkoitustaan 
se on kuitenkin myös lisännyt eri-
arvoisuutta taideopetuksessa, sil-
lä sen olemassaololla on perusteltu 
taideaineiden määrän vähentämis-
tä yleissivistävässä koulujärjestel-
mässä. Jouko Astor väittää, että 
taiteen perusopetuksesta on muo-
toutunut järjestelmä, joka valmis-
taa opiskelijoita taiteen ammatti- 
koulutukseen1. Taiteen perusope-
tus jatkaisi näin modernismiin 
perustuvaa näkemystä taiteen eri-
tyisyydestä ja asiantuntijakeskei-
syydestä huolimatta siitä, että tai-
teen tehtävä yhteiskunnassamme 
on moninaistunut. 

Taiteen erityisyys viittaa siihen, 
että taidetta on mahdollista arvi-
oida tiettyjä kriteereitä noudat-
taen ja erottaa taide ei-taiteesta. 
Länsimaisessa yhteiskunnassa tai-
deinstituutiot ja taiteilijat naut-
tivat julkista tukea ja arvostusta. 
Tässä järjestelmässä taidekasva-
tus asettuu välitilaan, ei kenenkään 
maalle2. Sen tarkoitus on epäsel-
vä suhteessa taiteeseen korkeakult-
tuurisena ilmiönä ja ammattina. 
Astorin mukaan taidekasvatuksen 
’suuressa kertomuksessa’ keskeise-
nä juonteena on taiteilijaksi val-
mentautuminen, jonka edellytykse-
nä on opiskelijan erityislahjakkuus. 
Taide ei tästä näkökulmasta kat-
sottuna ole keskeinen yleissivis-
tyksen alue. Kun taiteen merki-
tys kansallistunnon luomisessa on 
hapertunut ja korvautunut vienti-
tuoteretoriikalla, on taidekasvatuk-
sen tehtävää yhteiskunnassa tarkas-
teltava kriittisin silmin. Pohdinnan 
voi aloittaa kysymällä ketä ja mitä 
varten taidekasvatusta järjestetään? 
Kenen on lupa tanssia? Kenen pil-
lin mukaan tanssitaan? 

Lupa tanssia?

Pohjoisen kansakuntamme tanssipe-
rinteessä heijastuu maantieteellinen 
sijaintimme, elinolot sekä kulttuuri-
historialliset piirteet. Sitä luonnehtii 
ilmaisun pidättyväisyys, symmetria 
ja säännönmukaisuus. Suomalaiset 
kansantanssit ovat pääosin seurus-
telutansseja, ja niitä tanssivat niin 
tytöt kuin pojatkin, naiset ja miehet. 
Kulttuurimme tiukahko sosiaalinen 
kontrolli on säädellyt sukupuolten 
välistä vuorovaikutusta, joten tans-
seissa fyysinen kosketus on säädeltyä 
ja sovinnaista. Suomalainen kansan-
tanssi elää tällä hetkellä voimakasta 
uudistumisen aikaa imien vaikut-
teita erityisesti nykytanssista. 

Taidetanssin historia maassam-
me on suhteellisen lyhyt. Klassinen 
baletti saapui Suomeen Venäjältä 
1900-luvun alkupuolella, moder-
ni tanssi Keski-Euroopasta ja 
Yhdysvalloista hieman myöhem-
min. Modernin tanssin ja suoma-
laisen naisvoimistelun liitto synnytti 
suomalaista, omintakeista taidetans-
sia 1900-luvun puolivälin tietämil-
lä. Globalisoituvan kulttuurin myötä 
taidetanssin muodot ovat moninais-
tuneet, mutta samalla suomalainen 
tanssitaide, erityisesti nykytanssi, 
on onnistunut kehittymään oma-
laatuiseksi, jopa kansalliseksi tyylik-
si. Sitä pidetään arvossa ulkomailla 
ja halutaan myös viedä maailmalle. 
Klassisen baletin kohdalla kansalli-
sen tyylin kehittyminen ei ehkä ole 
niin selkeää, ja taidemuodon tulevai-
suudesta käydään tällä hetkellä vil-
kasta keskustelua. 

Keskustelu kietoutuu monin 
tavoin koulutukseen ja taiteen perus-
opetukseen. Toisaalta kysymykses-
sä on tanssitaiteen tulevaisuus, toi-
saalta lapsen ja nuoren näkökulma. 
Millainen tanssi houkuttelee tämän 
päivän nuorta? Onko vaara, että ajan 
ilmiöt ja populaarikulttuuri valtaa-
vat tanssisalit, ja kiinnostus vaka-  2 Ibid.

 1 Astor 2001, 10–11
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vasti otetavan taidetanssiin hiipuu? 
Tässä pohdinnassa helposti unoh-
tuu laajempi yhteiskunnallinen näkö-
kulma ja pohdinta taidekasvatuksen 
tehtävästä hyvinvoinnin, tasa-arvon 
ja avarakatseisuuden rakentajana. 
Suomalaisen kulttuurin yhtenäisyys 
ja kansallisen identiteetin rakenta-
mispyrkimys heijastuu yhä taiteen 
perusopetuksessa.   

Tanssin perusopetuksen ja tanssi-
kulttuurin ja -taiteen suhde on moni-
muotoinen. Tanssin ammatillisen 
koulutuksen saaneista suuri osa työl-
listyy ainakin osittain tanssin perus-
opetuksen parissa. Toisaalta tanssin 
ammatillisen koulutuksen opiskeli-
joista suurin osa on saanut ensikos-
ketuksensa tanssiin nimenomaan 
tanssin perusopetuksen kautta. 
Tanssikulttuurimme moniarvoistu-
minen on siksi taiteen perusopetuk-
sen ja ammatillisen kentän yhteinen 
tehtävä. Taidehallinnossa ja päätök-
sentekijöiden keskuudessa moniar-
voistumista painottava diskurssi nou-
see esiin vaihtelevasti. Vaikuttaa siltä, 
että konservatiiviset ja moniarvoi-
suutta avoimesti tavoittelevat pyrki-
mykset kilpailevat keskenään taval-
la, joka tuottaa keskitien politiikkaa, 
joista puuttuu selkeä näkemys. 

Monikulttuurisuus ja  
kulttuurin monimuotoisuus

Monikulttuurisuus kalskahtaa jo pit-
källe pureksitulta aiheelta. Puhe moni-
kulttuurisuudesta on usein väsähtä-
nyttä ja ponnetonta. Asia itsessään on 
kuitenkin ajankohtaisempi kuin kos-
kaan ennen. Muukalaisvastaisuutta 
ei puheilla eikä tähänastisilla teoilla 
ole saatu hillittyä. Yhdenmukainen 
kulttuurimme taipuu hitaasti uusiin 
muotoihin. Kuitenkin kulttuurin 
muuntuminen ja monimuotoistumi-
nen voi avata kaikille suomalaisille 
mahdollisuuden nähdä maailma toi-
sin ja avartaa käsityksiään ihmisistä ja 
ilmiöistä. 

Helsinki ja pääkaupunkiseu-
tu kulkevat edellä suomalaisen 
yhteiskunnan monikulttuuristu-
misessa. Taidekasvatuksella on sik-
si Helsingissä erityisiä tehtäviä. 
Pystytäänkö Helsingissä näkemään 
väestön moninaiset tarpeet ja teke-
mään mahdolliseksi taidekasvatuk-
sen erilaisia muotoja, jotka tavoittai-
sivat suomalaisten keskiluokkaisten 
tyttöjen lisäksi pienet pojat, nuo-
ret miehet, maahanmuuttajanuoret 
ja ne kaupungin nuoret, joita uhkaa 
syrjäytymisvaara perheen sosioeko-
nomisen taustan vuoksi? Haastava 
kysymys on myös se, miten erityis-
tä tukea tarvitsevat ja vammaiset lap-
set ja nuoret voisivat päästä osallisek-
si tanssikokemuksista. 

Yhdysvaltalainen tanssintutki-
ja ja pedagogi Sherry Shapiro poh-
tii, mitä globaali estetiikka voisi tar-
koittaa tanssin kohdalla. Hän toteaa, 
että se pitää sisällään ajatuksen tans-
sin monimuotoisuudesta sekä tanssin 
monista kulttuurisista merkityksis-
tä. Globaali estetiikka pyrkii heijas-
tamaan erilaisten ihmisryhmien ja 
sosiaalisten tilanteiden tarpeita ja 
ylittämään ajatuksen siitä, että tans-
si jo itsessään, pelkästään ei-kielelli-
syytensä vuoksi, pystyisi rakentamaan 
kulttuurisia siltoja. Shapiro väittää, 
että niin kauan kuin tietyt tanssimuo-
dot nähdään ylivertaisina toisiin näh-
den, jää tanssikäsitysten avartuminen 
toteutumatta.3

Tältä pohjalta tarkasteltuna suo-
malainen tanssikulttuuri paljastuu 
yhdenmukaistavaksi ja jopa hege-
moniseksi. Taiteen perusopetukseen 
yhdenmukaistamisen paine kohdis-
tuu opetusta tarjoavien oppilaitos-
ten keskinäisen paremmuuden ja 
oppilaiden menestymisen vertailu-
na, jonka huipentumana ovat erilai-
set katselmukset ja kilpailut. Hyvän 
tanssin kriteerit perustuvat ’domi-
noivaan estetiikkaan’4 sekä tanssi-
jan taidollisiin, ilmaisullisiin ja ulko-
muotoon liittyvien ominaisuuksien 

3 Sharpiro  
2008, 255

4 Ibid.
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arvottamiseen. Nämä tavoiteltavat 
ominaisuudet ovat länsimaisen taide-
tanssin perinteestä johdettuja, ja nii-
den suodattuminen taiteen perusope-
tuksen tavoitteistoon on väistämätön 
perinteen jatkamisen tapa. Kun täl-
laiset ulkonäköön, kehon rakentee-
seen ja motorisiin taitoihin liitty-
vät ominaisuudet vielä usein liitetään 
käsitykseen lahjakkuudesta suurel-
ta osin perinnöllisenä ’lahjana’, kär-
jistyy taidekasvatuksen eriarvostava 
tendenssi entisestään. Taiteen perus-
opetuksen laaja opetussuunnitelma 
on suunnattu nimenomaan lahjak-
kaille ja motivoituneille oppilaille, ja 
maahamme onkin syntynyt tanssin 
ammatilliseen koulutukseen valmen-
tava, puoliammattimainen koulutus-
linja. Opetussuunnitelma perustuu 
länsimaisen taidetanssin muotoihin, 
jossa klassisella baletilla on keskeinen 
asema. 

Laajan opetussuunnitelman 
mukainen taidekasvatus tanssin alal-
la on arvokasta tanssitaiteen kehit-
tymisen näkökulmasta. Myös tans-
sin ammattiin havittelevan nuoren 
oppilaan kannalta on hienoa, että 
mahdollisuus tavoitteelliseen tans-
sinopiskeluun on olemassa koulun 
ulkopuolella – yleissivistävä kouluhan 
on jättänyt taidekasvatuksen lapsi-
puolen asemaan, suorastaan heitteille. 
Tässä koulutuspoliittisessa ajattelussa 
taustalla lienee ajatus taideammateis-
ta erityisinä, vain harvoille mahdolli-
sina aloina – tai aloina, joiden yhteis-
kunnallinen hyöty on rajallinen.  

Taideala onkin eriarvoisessa ase-
massa verrattuna mihin tahansa muu-
hun ammatilliseen alaan, että siihen 
valmistautuminen on aloitettava kou-
luikäisenä, koulun ulkopuolella, per-
heen taloudellisella tuen ja kannus-
tuksen myötä. Ajatellaanpa melkein 
mitä tahansa muuta alaa, vaikkapa 
lääketiedettä tai teknillisiä ammatte-
ja. Peruskoulu ja toisen asteen koulu-
tus, sekä tietenkin itsenäinen opiskelu, 
antavat valmiudet ammatillisiin opin-

toihin. Tanssin alalla ammatilliseen 
koulutukseen on lähes mahdoton-
ta päästä ilman vuosien omaehtoista 
opiskelua koulun ulkopuolella, aivan 
kuten musiikissakin. Tämä tilanne on 
hämärtänyt taidekasvatuksen yleissi-
vistävää tehtävää entisestään, ja poh-
dinta tasa-arvon, hyvinvoinnin ja saa-
vutettavuuden kysymyksistä on jäänyt 
vähälle huomiolle. 

Kohti saavutettavaa ja  
moniarvoista tanssikasvatusta 

Mikäli taidekasvatuksen yhteiskun-
taa, yhteisöjä ja yksilöitä eheyttävä 
tehtävä nähdään ensisijaisena, on 
sen toteuttamisen muotoja moni-
puolistettava päämäärätietoisesti. 
Tanssikasvatuksen sisältöä tulisi tar-
kastella globaalin estetiikan näkökul-
masta ja nostaa esille muiden mai-
den ja kulttuurien tanssiperinnettä 
länsimaisen tanssikulttuurin ohella. 
On tärkeää huomata, että niin länsi-
mainen taidetanssi kuin kaupallisten, 
ylikansalliset tanssimuodotkin hei-
jastavat länsimaisen kulttuurin yli-
vertaisuutta, jos niitä tarkastellaan 
maahanmuuttajan, lähiönuoren tai 
vammaisen oppilaan näkökulmasta. 

Taiteen perusopetuksen järjes-
täjien ja kunnallisen taidehallinnon 
vastuulla on nähdä tanssikasvatus 
yhteisöllisyyttä ja moniarvoisuutta 
rakentava projektina. Suomalaiseen 
taide-elämään yhteisötaiteen aja-
tus on tullut viiveellä verrattuna esi-
merkiksi Englantiin, missä tanssitai-
teilijat ovat omaksuneet sosiaalisen 
vastuun ajatuksen aivan toisin kuin 
meillä. Tanssiprojekteja tulisi viedä 
sellaisiin yhteisöihin, joissa tanssia on 
harvoin mahdollista kokea. Projektit 
tulisi tehdä mahdollisimman saavu-
tettaviksi ja sisällöltään yhteisön tar-
peista nouseviksi niin, etteivät talou-
delliset tekijät, ennakkoluulot tai 
pelot omista taidoista estäisi osallis-
tumista. Lasten ja nuorten oma kult-
tuurinen osaaminen ja heidän luovat 
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voimavaransa ovat tällaisen toimin-
nan peruslähtökohta. Toiminta ei ole 
perinteistä pedagogiikkaa, jossa opet-
taja opettaa ja oppilaat oppivat, vaan 
vastavuoroisuuteen perustuvaa luo-
vaa toimintaa. Toivottavaa olisi, että 
tällaisissa projekteissa eri taustoista 
tulevat lapset ja nuoret voisivat työs-
kennellä yhdessä. Ryhmissä voisi olla 
tyttöjä ja poikia, eri kansallisuuksia, 
eri uskontokuntiin kuuluvia, vam-
maisia ja ei-vammaisia.  

Helsingissä taidekasvatus voi-
si ryhtyä suunnannäyttäjäksi muil-
le toimialoille, muille kaupungeille ja 
kunnille. Se voisi ottaa lähtökohdak-
seen eheyttävän yhteiskuntapolitii-
kan, joka nojaa periaatteeseen yhtei-
söllisyydestä ja välittämisestä. Se voisi 
ottaa haasteekseen kumota professo-
ri Matti Rimpelän (2008) väitteen sii-
tä, että 1990-luvulta lähtien kunnat 
ovat keskittyneet pahoinvointipoli-
tiikkaan, eli pahoinvoinnista aiheu-
tuneiden ongelmien korjaamiseen. 
Rimpelän kysymys siitä, miten välit-
täminen ja yhteisöllisyys toteutuvat 
julkisen vallan toiminnassa, on osuva.  
Hän puhuu erityisesti terveys- ja sosi-
aalitoimesta, mutta myös koulutukses-
ta. Taidekasvatusta ei ehkä ensimmäi-
seksi yhdistetä hyvinvointipolitiikkaan, 
mutta modernin jälkeinen taidekasva-
tus voisi olla nimenomaan sitä. Tämän 
ei tarvitse tarkoittaa tanssitaiteen 
kehityksen pysähtymistä, suomalaisen 
tanssiperinteen hylkäämistä eikä lah-
jakkaiden tanssiharrastajien jarrutta-
mista. Tanssitaide, kuten taide ilmiönä 
yleisestikin, kehittyy suorassa yhte-
ydessä ympäröivään yhteiskuntaan. 
Taiteen merkitys perustuu sen kykyyn 
heijastaa ajassa liikkuvia kysymyksiä ja 

antaa ihmisille mahdollisuuk-
sia käsitellä heille merkityk-
sellisiä aiheita monitasoisesti. 
Monikulttuurinen Suomi ja 
moniarvoinen Helsinki tar-
vitsee taidekasvatusta, johon 
kaikilla on mahdollisuus 
osallistua.  
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Nuorisosirkuksen 
viehättävä  
omaleimaisuus
Suomessa on hyvin omaleimai-
nen nuorisosirkuskulttuuri, joka 
yltää eteläkärjestä aina pohjoisim-
paan Lappiin saakka. Sirkuksesta 
on kehittynyt viimeisen reilun kol-
menkymmenen vuoden aikana var-
sin katu-uskottava lasten ja nuorten 
harrastusmuoto. Haminaan aikoi-
naan perustettu ensimmäinen nuo-
risosirkusyhdistys sai 1980-luvulla 
lukuisia seuraajia mm. Helsinkiin, 
Lahteen ja Tampereelle. Seuraavan 
vuosikymmenen alussa lasten har-
rastama sirkus näkyi jo televisiossa, 
minkä johdosta pieniä kouluja, ker-
hoja ja yhdistyksiä rekisteröitiin 
ympäri maata. Vielä siinä vaiheessa 
suuri yleisö piti sirkusharrastusta 
pilipalipellekerhona, ja ammattiar-
tisteista suosittiin säihkyviä viihde-
taiteilijoita, joiden myyntiartikke-
leita olivat lentelevät moottorisahat 
ja muu extreme. Samaan aikaan har-
rastajien ja alalle kasvavien ammat-
tilaisten parissa sirkus eteni taiteen 
suuntaan suurin harppauksin ja laa-
jeni viihteestä kulttuurin puolelle.

Lapsi- ja nuorisosirkusten taiteel-
linen ja tekninen taso nousi uusiin 
ulottuvuuksiin koko Eurooppaa 
ajatellen. Suomalaisen nuorisosir-
kuskulttuurin osuutta tähän ei ole 
syytä lainkaan vähätellä. Tason 
nousuun ja lajin monipuolistumi-
seen maassamme vaikutti suuresti 
Nuorisosirkusliiton omat festivaalit, 

jossa sirkuslaiset tapasivat vuosittain 
toisiansa ja pääsivät vertailemaan 
lajin edistymistä. Festivaalit olivat 
hyvä areena myös kaikelle kokeel-
liselle, taiteelliselle ja tekotaiteelli-
sellekin; jos vaan pokkaa löytyi, lava 
oli vapaa. Sirkuskoulut ja -ryhmät  
valmistelivat tapahtumaan puolitun-
tisia show-kokonaisuuksiaan, jotka 
he rakensivat tietyn sadun, teeman 
tai tarinan ympärille. Vaikutteita ja 
ideoita ammennettiin suurista maa-
ilman sirkuksista, tunnetuista varie-
teista ja teattereista. Vapaasti kehit-
telemällä ja kokeilemalla syntyi tämä 
maamme sirkusharrastajia yhdistävä 
omaleimainen tyylisuuntaus: suoma-
lainen nuorisosirkus. Se on euroop-
palaisittainkin kovan tason ja laa-
dukkaan estraditaiteen asemassa.

Nuorisosirkus on sitä itseään

Sirkusyleisön, -harrastajien ja 
alalla työskentelevien yleiseksi 
puheenaiheeksi on noussut kysymys: 
Perinteistä vai Nykysirkusta? 
Kumpaa kannatat? Nuorisosirkus-
toiminnassa tämä kahtiajako on tätä 
nykyä muodostunut suden kuopaksi. 
Pitää päättää: paljeteilla vai ilman? 
Juonnoilla vai ilman juontoja? Live-
musiikki vai nauha? Käsikirjoitus 
vai improvisaatio? Ikään kuin tie-
tyt elementit määrittelisivät esityk-
sen taiteellisuuden ja uutuuden. Jos 

mAIjU 
mUSToNEN
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ollaan Nyky-leirissä, onko parempi 
mitä vähemmän sirkusta? Entä jos 
ollaan Perinteisen puolella – onko 
siellä periaatteessa mikään kiellettyä, 
kunhan se on tarpeeksi myyvää. Näin 
ollen lähes jokainen esitys keikkuu 
joka tapauksessa nuoran keskellä. Se, 
tiputaanko kuoppaan, riippuu ylei-
söstä, sillä sekä ammattilaiselle että 
nuorisosirkuslaiselle yleisön palaute 
on tärkein. Oleellisinta lienee että 
yleisö tuntee ja kokee edes jotain.

Hyvin usein aikuisuutta lähesty-
vä nuori harrastaja tai alan opiskeli-
ja valitsee joukkueensa jyrkästi. Se on 
ongelma, sillä sirkuksessa juuri ava-
rakatseisuus synnyttää uusia tuulia. 
Alan opettajilla, kouluttajilla ja esiin-
tyvillä ammattilaisilla onkin tässä rat-
kaiseva merkitys. Nuoria pitää kas-
vattaa niin, että sirkuksen rikkaudet 
ja moninaisuus hahmottuvat harras-
tajille. He ovat tuleva yleisö.

Olisi suotavaa, että suomalaisel-
le nuorisosirkukselle ominainen edis-
tyksellinen sirkuskasvatus säilyisi. 
Niin hullut kuin perinteisemmätkin 
ideat on rohkeasti kokeiltava ja tuo-
tava esiin - harrastusvaiheessahan sen 
nimenomaan pitäisi olla mahdollista. 
Sirkuskouluissa ja -kerhoissa tehdään 
värikästä, monipuolista, kasvattavaa, 
avartavaa ja kaikilla tavoin liikuttavaa 
nuorisosirkusta. Tämän rinnalla spe-
kulointi nuorisosirkuskulttuurin tai-
teellisuudesta tuntuu turhauttavalta.

Lapset ja nuoret esiintyjinä

Tänä päivänä nuorisosirkustoiminta 
näkyy maassamme kaikkialla. Sirkus 
on suosittu harrastus, johon tullaan 
ennen kaikkea liikkumaan ja luo-
maan sekä hakemaan vastapainoa 
kilpailullisille lajeille. On muodostu-
nut jo tiettyjä käsityksiä ja odotuksia, 
jotka sirkusharrastustoiminnan tulisi 
täyttää. Lajin räjähdysmäinen kehitys 
ja suosio tuntuvat johtaneen siihen, 
että samanlaista edistystä ja kehitte-
lyintoa osataan vaatia vastakin.

Lasten- ja nuorten sirkusesityksiä 
katsellessa ei tule pohtineeksi mis-
tä lähtökohdista juuri kyseinen yksi-
lö eli esiintyjä on ponnistanut. Tai 
minkälaiset resurssit sirkuskoulu on 
tarjonnut tai minkälaiset se on voi-
nut tarjota lajin asemaan nähden. 
Mieleen tulee kysymys: odotetaan-
ko sirkuskouluilta ja niiden oppilail-
ta jo liikoja? Televisiossa ja suuris-
sa tapahtumissa olemme tottuneet 
näkemään maamme nuorisosirkus-
laisia, jotka ovat taidollisesti täysin 
ammattilaistasoa. Tiettyihin tekni-
siin suorituksiin yltäminen ei kuiten-
kaan tee esiintyjästä ammattilaista. 
Sirkuksella elämiseen ja ansaitsemi-
seen tarvitaan jotain paljon enem-
män. Suurin osa harrastajista tulee 
sirkuksen pariin muun kuin tule-
van ammatin toivossa, ja heille riittää 
mahdollisuus itseilmaisuun. Vertailua 
toisiin tietysti tapahtuu, ja voi olla 
kova paikka todeta, minkälaisen työn 
takana tiettyjen taitojen omaksumi-
nen on. Onneksi sirkuksessa on niin 
laaja-alaiset ilmaisukeinot, ettei sir-
kusharrastuksen parissa kasvavas-
ta tarvitsekaan leipoa yliliikkuvaista, 
pepsodent-hymyistä lihaskimppua. Ja 
onneksi suomalaiseen nuorisosirkus-
kulttuuriin ei kuulu järkyttävä lasten 
pakottaminen epäinhimillisiin suori-
tuksiin. Meillä ei ole taivuttu siihen 
kehityssuuntaan, vaikka paineet edis-
tyä ja kehittää lajia ovat kovat. 

Ammattilaisten osalta maailmal-
la on menty jo siihen pisteeseen, että 
sirkuksiin pestataan suoraan erilaisilla 
voimisteluareenoilla pärjänneitä kil-
paurheilijoita. Sirkusmaneesille tuo-
daan ilmatäytteiset volttimatot, hurjat 
heitot ja hullut asennot. Niihin lisä-
tään hyppysellinen glitteriä, koural-
linen paljetteja, kanaverkkoa ja krep-
pipaperia – ja hoplaa! Näinkö syntyy 
tulevaisuuden sirkustähti?

On ihaninta katsoa esitystä, jos-
sa lapsella tai nuorella on mahdol-
lisuus tuoda mukaan omaa persoo-
nallista ilmaisua. Toivottavasti niin 
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harrastajat, opettajat kuin yleisökin 
säilyttäisi saman avarakatseisuuden 
ja luovuudeninnon sirkusta kohtaan. 
Oman motivaation pohjalta sirkus-
harrastuksesta voi ammentaa itsel-
lensä kunnianhimoisen kokopäi-
väharrastuksen tai vaikka letkeän 
leikkihetken.

Harjoittelun tylsyys ja ihanuus

Sirkusharrastukseen liittyy erikoisia 
mielikuvia ja syitä lajin valintaan on 
tietysti monia: joku ajattelee että siellä 
vilkas lapsi saa päästää höyryt pihalle, 
toinen näkee itsensä jo lentävän tra-
petsilta toiselle paljettiunelmassa, 
kolmas miettii puhuvatko valmenta-
jat suomea ja neljäs haluaisi kerta toi-
sensa jälkeen leikkiä sirkusleijonaa. 
Sirkuksen perustaitojen opettelussa 
on paljon hyviä puolia kehitetään 
tasapainoa, koordinaatiota, ryhmä-
työskentelytaitoja, luottamusta, esiin-
tymistä, rytmitajua ja kaikenlaista 
kehon hallintaa. Toisaalta myös run-
sauden pula on valtava, kun pitäisi 
harjoitella kaikkea askelta pidem-
mälle, pitää samaan aikaan joka lajin 
perustaitoja yllä, eikä juuri sille oppi-
laan omalle lempijutulle tunnu jää-
vän aikaa. Perustaitojen hiominen 
ja saattaminen ns. esiintymiskelpoi-
seksi onkin monelle harrastajalle yllä-
tys: ”Taas kuperkeikkoja! Miksi aina 
tämä venytys? No kun mä osaan jo 
kolmella pallolla!” Miten kerta toi-
sensa jälkeen osaisi innostaa lasta ja 
selittää ettei ammattilainenkaan hyp-
pää harjoituksissaan ensimmäisenä 
ylispagaattiin, vedä tuplavolttia kyl-
miltään tai ala heittämään seitsemää 
keilaa takki päällä ja farkut jalassa. 
Sirkustaitojen opetteluun kuuluvat 
olennaisesti lämmittely, tylsä temp-
pujen hiominen ja lukemattomien 
toistojen määrä.

Oma lukunsa on ilma-akroba-
tia, johon liitetään kaikista eniten 
glamouria ja ruusuisia mielikuvia. 
Kauden alussa ilma-akrobatiatun-

nit pullistelevat oppilaita, mutta aina 
harjoittelun edetessä väki vähenee 
ainakin puoleen. Erilaiset nirha-
mat ja mustelmat voivat olla paljon 
harjoittelevalle arkipäivää. Monelle 
ilma-akrobatian kivuliaisuus tulee 
yllätyksenä. Kukaan ei ole kertonut, 
että ilmaprinsessoilla on iho reisien 
kohdalta kova kuin kantapäät, kädet 
rakoista verillä sekä sääret ja kainalot 
palaneet karrelle. Kipu ja tuska eivät 
saa näkyä lavalla.

Hieman sarkastisesti ajatellen sir-
kus antaa kyllä armoa; jos nuoralla-
tanssijalta menee jalka, hän voi seistä 
käsillään. Jos jonglööriltä menee käsi, 
hän voi treenata head rolleja eli vie-
rittää palloa päällään. Mutta vaka-
vasti ottaen sirkuksen rikkaus on 
siinä että harrastajalle kuin harrasta-
jalle löytyy tilaa ja tilausta – valin-
nanvaraa on niin runsaasti. Jokainen 
kokee ihan varmasti jossain vaihees-
sa niitä onnistumisen elämyksiä!

Yhteishenki on sirkuksen sielu

Yhteishenki on yksi nuorisosirkus-
toiminnan perusta, jota tulee vaalia 
kuin suurta aarretta. Maan sisäinen 
totinen kilpailu on vähäistä, joten 
kannustaminen ja temppujen opet-
taminen eteenpäin on alalla luonte-
vaa. Suomen Nuorisosirkusliitto on 
maamme kattojärjestö, joka omalta 
osaltaan ylläpitää vallitsevaa yhteis-
henkeä. Se järjestää leirejä, tapaa-
misia ja festivaaleja sekä julkaisee 
alan lehteä, jossa sirkuskoulut pääse-
vät tasapuolisesti esiin omasta aktii-
visuudestaan riippuen. Voisi jopa 
sanoa, että sirkuskouluilla vallit-
see uskomattoman toimiva keski-
näinen harmonia. Tämä sopu näkyy 
myös oppilaiden välillä ja välit-
tyy harjoituksissa iästä ja sukupuo-
lesta riippumatta. On ihana nähdä 
kuinka harrastajat treenaavat sulassa 
sovussa samalla tunnilla ala-astei-
käisistä nuoriin aikuisiin. Harvoin 
törmää siihenkään ongelmaan, että 
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vastakkaisen sukupuolen edustaja 
ei kelpaisi vaikkapa venytyspariksi. 
Sirkuskouluissa syrjintää ei kaikeksi 
onneksi tunneta, sillä kukaan ei tiedä 
missä asemassa kukin on omassa 
koululuokassaan, omalla pihallaan 
tai kotonaan. Ilmeisesti sirkuskou-
luihin hakee niin värikästä porukkaa, 
ettei kenellekään tule mieleen arvos-
tella toista. Kannustaminen, tsemp-
paaminen ja toisen kehuminen on 
treeneissä jokapäiväistä.

Jo pelkästään Helsingissä toi-
mii useita sirkuskouluja, -kerhoja ja 
-ryhmiä rinta rinnan. Kukin on pro-
filoitunut omalla tavallaan, mutta 
jokainen painii vastaavien resurssi-, 
rahoitus- ja koulutusongelmien ken-
tässä. Yhteisymmärrys on vertaansa 
vailla, sillä kaikilla ryhmät täyttyvät 
oppilaista, opettajapula on aina pääl-
lä ja erilaiset hankkeet avustuspää-
tösten varassa.

Opittavaa riittää

Kaikkea hyvää suomalaisessa nuo-
risosirkustoiminnassa ei ole vielä 
omaksuttu. On muutamia muualla 
maailmassa jo pitkälle kehittyneitä 
alueita, jotka ovat täällä vasta alkute-
kijöissään. Näistä yksi on sosiaalinen 
sirkuksen erilaiset toteuttamismuo-
dot. Aikoinaan, alan kerhojen syn-
tymävuosien aikaan, sirkus oli huip-
puedullinen, joskus jopa ilmainen, 
harrastus. Ilmeisesti tähän otettiin 
mallia Etelä-Amerikan ja Aasian 
ns. katulapsisirkuksista, jotka olivat 
ihan aito suojapaikka köyhien mai-
den orvoille lapsille. Myös Suomessa 
koettiin, että sirkus sopii itse harras-
tuksen luonteen puolesta paitsi lii-
kunnallisiin myös sosiaalisiin tarpei-
siin. Jostain syystä, ilmeisesti kaikesta 
halveksunnasta ja ennakkoluuloista 
johtuen, maassamme kuitenkin kes-
kityttiin nostamaan sirkuksen väl-
jähtynyttä imagoa, jolloin sosiaa-
linen puoli unohtui. Muistoihin 
jäivät mm. Espoon Suvelassa toimiva 

Suvelan sirkuskoulu, johon hakeu-
tui muiden muassa tämän ongel-
maiseksi koetun lähiöalueen nuo-
ria. Omanlaisensa menetys oli myös 
Lasten Päivän Säätiön vetäytyminen 
Linnanmäen sirkuskoulun vetovas-
tuusta; aikaisemmin vähävaraisille 
perustettu ilmainen sirkuskerho siir-
tyi yhdistystoimintaan, joka porskut-
taa nyt epävarmoilla tukirahoilla ja 
harrastusmaksuilla. Onneksi Lasten 
Päivän Säätiö on vielä toistaiseksi 
taustatukijana.

Muutokset olivat eräänlainen 
herätys, joten sosiaalisen sirkuksen 
puolta alettiin tutkia ja kehitellä, 
joskin muutaman vuoden viiveellä. 
Tällä hetkellä erilaisia maahanmuut-
tajille, erityislapsille ja tukea tarvit-
seville perheille suunnattuja sirkus-
projekteja on jo useita. Menekki on 
ollut valtaisaa, ja tarve näyttää vain 
kasvavan. Sirkus on kiistatta suvait-
sevainen ja kaiken mahdollistava 
harrastus, jossa erilaisuus saa näkyä, 
jos niin haluaa.

Toinen pitkään kytenyt ongel-
ma liittyy opettajakoulutukseen, 
etenkin jatkokouluttautumiseen 
sekä työalaa koskeviin kysymyksiin. 
Maassamme koulutetaan sirkusam-
mattiin sekä toisen asteen että kor-
keamman asteen oppilaitoksessa. 
Sirkusopiskelijoita valmistuu joka 
vuosi yksi luokallinen, mutta tule-
via sirkusopettajia ei näy missään. 
Opettamaan suostuvien sitouttami-
nen on hankalaa, sillä yksi sirkusyh-
distys ei voi välttämättä tarjota koko-
päivätyötä vuoden ympäri. Lisäksi 
alalle hakeutunut on tietysti tehnyt 
kehonsa kanssa valtavasti töitä, hio-
nut tekniikkaa ja esiintymistä. Mikä 
siis saisi hänet jäämään kotikunnan 
liikuntasaliin, jos vaihtoehtona on 
esiintyminen maailman turuilla ja 
toreilla? Valitettavasti ammattilais-
kentällä estradi ei ole enää kaikil-
le avoin, ja töitä löytääkseen täytyy 
nähdä paljon vaivaa, saada mainet-
ta sekä uskaltaa markkinoida ja hin-



112

noitella osaamisensa. Ehkä alan 
kunnianhimoisille harrastajille ja 
opiskelijoille ei ole valotettu esiinty-
vän taiteilijan arkielämän realiteet-
teja tarpeeksi. Tai sitä kuinka vähän 
valmiita esiintymisareenoita itse sir-
kusartisteille on tarjolla.

On havaittavissa, että sirkusope-
tus vetää jatkuvasti jaksamisen ja 
riittämättömyydentunteen rajamail-
la. Kauan alalla työskentelevien olisi 
syytä päästä jatkokouluttautumaan, 
jotta kehityksen perässä pysyttäisiin. 
Temput ja vaatimukset ovat menneet 
hurjemmiksi ja sitä myötä turvallis-
ta harjoittelua pitäisi olla lapsille ja 
nuorille tarjolla lisää. On hyvä, että 
omatoimiset parkour-, näytöstais-
telu-, stunt- ja trampoliiniharrasta-
jat löytävät sirkuskoulun saleihin, 
mutta onko heille antaa eväitä jär-
kevään ja turvalliseen harjoitteluun. 
Vaikka sirkusopettajan vastuu päät-
tyy tunnin loputtua, kannattaa miet-
tiä kuinka nuori hyödyntää opittua 
taitoaan vapaa-ajalla. Esimerkiksi 
tulenpuhallus-buumi aiheutti taan-
noin paljon loukkaantumisia, kun 
temppuja testattiin kotioloissa omil-
la tinnereillä.

Grande Finale

Pienelle harrastajalle pelkkä sirkuk-
sen lumo tai vilpitön esiintymisinto 
antaa oivan motivaation harjoitte-
lulle. Sirkuksen perustaitoja opetel-
taessa lapsi edistyy silminnähden, 
ja hän voi kokea onnistumisen elä-
myksen jokaisella harjoituskerralla. 
Mitä tietoisemmaksi nuori tulee 
kehostaan ja ympäristöstään, sitä 
kriittisemmäksi mielipiteet omasta 

harjoittelusta ja varsinkin 
esiintymisestä muodostu-
vat. Omien taitojen, kehon 
ja persoonan saattaminen 
arvioivien silmien eteen ovat 
rankka paikka esiintyjälle 
kuin esiintyjälle. Toivoisikin, 
että itse harjoittelu ja esiin-

tymiskokemukset toisivat tietyn-
laista itsevarmuutta ja hyväksyntää 
nuorelle sirkusharrastajalle. Myös 
sirkuksessa mokaillaan - ja se on 
sallittua!

Sirkus on verrattoman outo 
sekoitus epäitsekkyyttä, egoismia, 
ryhmätyöskentelyä ja sooloilua. Se 
on nuorisotyön, viihteen, kulttuurin, 
taiteen, liikunnan ja urheilun seka-
metelisoppa, joka ei sovi mihinkään 
muottiin. Kun törmää ihmisiin, jotka 
eivät oman sanojensa mukaan pidä 
sirkuksesta, humahtaa veri päähän ja 
tekee mieli huutaa: ”Et vain ole näh-
nyt sitä sirkusta, josta sinä olisit pitä-
nyt!” Se, että joku ei pidä esittävästä 
taiteesta täytyy kuitenkin hyväksyä. 
Edes sirkus ei miellytä kaikkia.

Onneksi olemme tulleet kau-
as siitä epäkunnioittavasta friikki-
sirkuksesta, jossa maailmaa kiertä-
viä ihmisiä ihmeteltiin kuin karjaa. 
Kehitystä on myös se, ettei vangit-
tuja villieläimiä ja sirkusta sotke-
ta enää automaattisesti samaan sylt-
tyyn. Tämän päivän sirkus voi olla 
teltta, purut, popcornit ja encorét tai 
se voi olla näyttämö ja ihmiskeho. 
Jotakin aina ylitetään, itsensä vähin-
tään. Jotakin aina kosketetaan, toi-
vottavasti yleisöä. Oli kyseessä sitten 
harrastaja tai ammattilainen, sirkus 
on kaksisuuntaista. Sirkuksessa tar-
vitsemme toisiamme ja siksi se on 
jotain niin tavattoman rakastettavaa.

Maiju Mustonen on 
vannoutunut nuorisosir-
kuslainen; Sorin sirkuk-
sen kasvatti ja nykyinen 
Linnanmäen sirkuskou-
lun toiminnanjohtaja ja 
pääopettaja.

Viereisen sivun kuva: 
Sirkuskoulu Cirko. 
Kuva: Mia Bergius
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mahdoton tehtävä! 
Q-teatteri ottaa 
haasteen vastaan
Q-teatteri on freelance-näytte-
lijöiden vuonna 1990 perustama 
ammattiteatteri, joka tuottaa kah-
desta kolmeen omaa ensi-iltaa vuo-
dessa ja järjestää yhteistyössä Koko-
teatterin ja Smeds Ensamblen 
kanssa kansainvälistä Baltic Circle 
-festivaalia. Q-teatterin jäsenis-
töön kuuluu noin 50 freelancer-
taiteilijaa: näyttelijöitä, ohjaajia, 
valosuunnittelijoita, pukusuun-
nittelijoita, lavastajia, valoku-
vaajia, graafisia suunnittelijoita, 
näytelmäkirjailijoita, tuottajia, 
teatteriteknikoita ja yleisötyövas-
taava. Näistä vain muutama on 
teatterin palkkalistoilla vakitui-
sesti. Huolimatta siitä, että henki-
lökuntaa ja resursseja on niukasti, 
Q-teatterissa on jo vuonna 2002 
käynnistetty koululaisille suun-
nattuja taidekasvatushankkeita 
yhteistyössä Helsingin kulttuuri-
keskuksen kanssa. Erilaisia taide-
kasvatuksen projekteja on tietenkin 
tehty teattereissa iät ja ajat, mutta 
silti yleisötyövastaavan tai teat-
terikuraattorin virkoja on perus-
tettu teattereihin vasta ihan viime 
vuosina. Tällä saralla Q-teatteri on 
yksi edelläkävijöistä, aloitin itse 
vuonna 2004 kehittämään teat-
terin taidekasvatusta ja vuodesta 
2006 asti olen toiminut täysipäi-
väisenä yleisötyövastaavavana. 

Miten taidelaitos voi toteuttaa 
taidekasvatusta?

Q-teatterin taidekasvatuksessa 
lähtökohtana on nuorten osal-
listaminen, ei vain katselijoina, 
vaan aktiivisina toimijoina otta-
maan osaa kulttuurin luomiseen. 
Keskeistä on tutkia kysymystä 
mikä on tärkeää saattaa näkyväksi 
teatterin keinoin? Tämä voi tar-
koittaa keskustelua yksittäisestä 
esityksestä tai esittävästä taiteesta 
yleensä, nähdyn esityksen teemo-
jen työstämistä omakohtaiseksi 
kokemukseksi, omien kohtausten 
tai kokonaisen oman esityksen val-
mistamista. Q-teatterin taidekas-
vatuksessa olennaisinta on nuorten 
oma tekeminen. Teatteritaiteeseen 
tutustumisen ohella tavoitteena 
on nuorten sosiaalisten taito-
jen harjaannuttaminen, erilaisuu-
den kunnioittaminen sekä yhteis-
työhön sitoutuminen. Erilaisten 
ilmaisuharjoitteiden kautta tapah-
tuva työskentely tutustuttaa nuo-
ria sosiaalisten tilanteiden jännit-
teisiin, omien estojen voittamiseen 
ja rajojen rikkomiseen päihteet-
tömästi. Yhteistyötä tehdään 
Helsingin kulttuurikeskuksen sekä 
helsinkiläisten yläkoulujen, lukioi-
den ja ammatillisten oppilaitosten 
kanssa. Työtapoja ovat mm. yksit-

jAANA 
TASKINEN
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täiset teemaalliset työpajat, kuuden 
viikon opetusprojektit, nuorten 
omaan esitykseen tähtäävät pro-
duktiot ja teatterin harrastuspiiri. 

Millaista oppimista teatterin 
tekeminen voi tarjota?

Minulle teatteri tarkoittaa ihmisten 
mahdollisuutta kokoontua yhteen 
tuodakseen näkyväksi jotain, mikä 
pysyisi näkymättömänä, mikäli 
sitä käsiteltäisiin keskustellen, kir-
joittaen, piirtäen tai musisoiden. 
Olennaista on, että joukko ihmisiä 
kokoontuu yhteen ja on halukkaita 
esittämään muille jotain sellaista, 
jota heidän mielestään on miele-
kästä esittää. Heidän täytyy kom-
munikoida toistensa kanssa siitä, 
mitä esitetään. Tähän valintaan liit-
tyy valtava määrä arvoja, yhteistyön 
haasteita, tunteita ja epävarmuutta. 
Mutta tässä prosessissa piilee mie-
lestäni teatterin tekemisen hienous; 
olemme tosissamme leikin tähden ja 
yritämme näyttää maailmasta jotain 
toisille. Teatteriesityksen katsominen 
on tietenkin subjektiivinen kokemus. 
Voimme keskustella ja tutkia myös 
sitä, mitä esityksen katsoja kertoo 
itsestään tulkitessaan esitystä tietyllä 
tavalla. Onko esitetty aihe katsojalle 
tärkeä? Miksi? Mikä ylipäänsä on 
tärkeää? Olen siitä onnellisessa ase-
massa, että saan pohtia näitä ajatuk-
sia nuorten kanssa päivästä toiseen 
ihan työkseni. 

Teatterin tekeminen on siis mah-
dollisuus hiljentyä sen äärelle, mikä 
meille on tärkeää ja miten kerrom-
me itselle tärkeistä asioista toisil-
le. Nuorelle ei välttämättä ole itses-
tään selvää mikä hänelle on tärkeää 
tai mitä hän oikeasti tuntee.  Jos tätä 
nuorelta kysyy, saattaa helposti vasta-
uksena olla ”emmä tiiä”, siksi omista 
tunteistaan kertomista täytyy harjoi-
tella. Draamaharjoitteet, jotka poh-
jaavat kokemusten tarkasteluun ovat 
oivia työvälineitä tutustuttaa nuor-

ta omaan arvomaailmaan ja koke-
muksiin. Erilaiset tarinankerronnan 
harjoitteet taas helpottavat omista 
kokemuksista ja tuntemuksista ker-
tomista toisille. Voimme lähteä esi-
merkiksi siitä, mitä on minimissään 
sanottava jostain ilmiöstä, että joku 
toinen saattaa ymmärtää mitä ker-
toja tarkoittaa. Jos kuvailen huonet-
tani sanomalla pelkästään että siel-
lä on matto lattialla, jää kuva hyvin 
avoimeksi, mutta pyöreä, punainen 
ja kulunut matto tekee mielikuvas-
ta huomattavasti tarkemman. Askel 
askeleelta päästään siihen, että luot-
tamus ja kommunikaatio kehittyvät 
ja nuoret pystyvät yhdessä luomaan 
hätkähdyttäviä ja ennalta arvaamat-
tomia kohtauksia. Tähän ei tarvita 
erityisiä taitoja tai välineitä, ainoas-
taan tehtävän vakavasti ottaminen.  

Mitä tämä on tarkoittanut 
käytännössä?

Joulukuussa 2004 Q-teatterissa sai 
ensi-iltansa esitys nimeltä Sokea 
piste. Esityksen käsikirjoittajat 
ja näyttelijät olivat helsinkiläisen 
Naulakallion erityiskoulun oppilaita. 
Projektin lähtökohtana oli valmistaa 
esitys teemoista, jotka nousivat esille 
Q-teatterin ohjelmistoon kuulu-
neesta Rivosuinen prinsessa esityk-
sestä. Sokea piste oli eräänlainen esi-
tyksellinen kommentti Q-teatterin 
esitykseen. 

Kaikilla Naulakallion erityiskou-
lun oppilailla on taustalla sellaista, 
jonka vuoksi he eivät ole jatkaneet 
opintojaan peruskoulun yleisopinto-
ryhmässä; yleensä sosiaalisia ongel-
mia (suurin osa oppilaista asuu kas-
vatuslaitoksessa) sekä oppimis- ja 
keskittymishäiriöitä. Projektin ’pii-
lo-opetuksen’ lähtökohta oli pääs-
tä työstämään näitä asioita teatterin 
keinoin. Olen itse asunut nuorena 
lastenkodissa ja minulle on intuitii-
visesti ollut selvää, että tuota vaihet-
ta elämässä on hyvä päästä tarkaste-
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lemaan muutenkin kuin terapeutin 
istunnoissa. Vaikka esitysprojek-
tin lähtökohtana oli poimia tee-
mat nähdystä esityksestä, niin tee-
moja työstettiin eteenpäin käsitellen 
aiheita, jotka nousivat nuorista itses-
tään. Projektin suurimmat saavutuk-
set liittyvät siihen, että nuoret saivat 
mahdollisuuden hahmottaa itseään 
ja elämäänsä liittyviä asioita sekä 
muotoilla niitä toisille näkyväksi. Se, 
että esitys sai hyvin positiivisen vas-
taanoton ja kovasti kehuja, vahvisti 
nuorten kokemusta siitä, että he ovat 
kykeneviä välittämään itselleen tär-
keänä pitämiä asioita myös ulkopuo-
lisille. He myös oppivat työskentele-
mään yhteisen päämäärän hyväksi ja 
huomasivat vaikeina hetkinä kuinka 
tärkeää sitoutuminen sopimuksiin 
on. Yksi ihminen ei pysty pelasta-
maan projektia, mutta yksi ihminen 
voi sen tuhota, jos esimerkiksi jättää 
tulematta sovittuna aikana sovittuun 
paikkaan. Nuorten halu saada esitys 
valmiiksi kasvatti heissä vastuunot-
tamista ja vastuullisuuden vaatimis-
ta toisilta. 

Koska esityksen valmistami-
nen koettiin niin voimauttavak-
si, päätettiin vuonna 2006 toteut-
taa uusien Naulakallion oppilaiden 
kanssa yhtä haastava projekti. Näin 
marraskuussa 2006 Q-teatterissa sai 
ensi-iltansa rock-musikaali Uneksi 
todeksi. Esityksen valmistamista 
edelsivät vuonna 2005 teatteritunnit 
Naulakallion koulun oppilaille. Jo sil-
loin muutama kahdeksasluokkalainen 
ilmoitti, että hekin haluavat esiintyä 
Q-teatterissa. Kesäkuussa 2006 nuo-
ret matkasivat viikoksi Vartiosaareen 
musikaalileirille. Leiriä vetivät musii-
kin opettaja Elina Kannosto ja nuor-
ten kanssa musikaalin tarinaa impro-
visoinut teatteri-ilmaisun ohjaaja 
Maria Santavuori. Q-teatterin ylei-
sötyövastaavana liityin ohjaajaksi lei-
rille muutamaksi päiväksi. Leirin tar-
koituksena oli viettää aikaa yhdessä ja 
kasvattaa ryhmähenkeä. Musikaalin 

lauluja sävellettiin ja tarinankerron-
nan kautta siirryttiin työstämään 
näytelmän kohtauksia teatterilliseen 
muotoon. Lisää ideoita pulppusi ja 
usko projektiin kasvoi. Harjoitukset 
tiivistyivät muutamaa viikkoa ennen 
ensi-iltaa. Yhdessä mietittiin viimei-
siä juonenkäänteitä, alku- ja loppu-
kohtausta, poissaoloja, kuka suostuu 
laulamaan ja kuka ylipäänsä aikoo 
esiintyä. Nähtiin monta raivokohta-
usta ja välienselvittelyä, mutta myös 
kaverien tsemppaamista ja lavalla 
tosissaan yrittämistä. 

Viimeinen esitys alkoi katastro-
fin leijuessa ilmassa; erään ammat-
tikouluryhmän oppilaat olivat päät-
täneet tulla katsomoon humalassa ja 
heidän käytöksensä ensimmäiset kol-
me minuuttia aiheuttivat jännitystä 
esiintyjissä ja turhautumista katsojis-
sa. Mutta nuorissa esiintyjissä tapah-
tui jotain ihmeellistä: sen sijaan että 
he olisivat suuttuneet ja luovuttaneet 
kohdatessaan odottamatonta vastus-
tusta he tukeutuivat toisiinsa ja päät-
tivät näytellä kaikella voimallaan häi-
ritsijät hiljaisiksi. Tämä antoi sellaista 
itsevarmuutta loppuesitykseen, että 
katsomo oli täysin myyty. Nuoret otti-
vat todella ilon irti jokaisesta sekun-
nista. Niin puhdasta iloa näyttelemi-
sestä ja ylpeyttä omasta jutusta näkee 
harvoin.

Mikä mieli tällä toiminnalla on?

Juha Varto kirjoittaa teokses-
saan Nuoruuden Viisaus seuraavaa: 

”Nuori ihminen ei yleensä ole oppinut 
hallitsemaan itseään: häntä on istu-
tettava koulussa 12 vuotta, jotta hän 
oppisi istumaan paikoillaan, olemaan 
hiljaa ja kuuntelemaan merkitykset-
tömiä asioita, teeskennellen kiinnos-
tunutta. Nämä seikat ovat myöhem-
mässä iässä tuiki tärkeitä. Ne myös 
toimivat psyko-sosiaalisen sopeutta-
misen keinoina: niiden avulla opete-
taan olemaan välittämättä niistä voi-
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mista, jotka nousevat omasta itsestä, 
painamaan tällaiset alas, pimentoon, 
tai siirtämään niiden vaikutukset toi-
seen ajankohtaan. Nuorelle luonnolliset 
fyysiset energianpurkaukset, sukupuo-
linen hyöky ja elolliselle aina kuuluva 
lyhytjänteisyys opetetaan tukahdutta-
maan. Samalla tavalla pyritään estä-
mään näistä voimista kumpuava nuo-
ren kyseleminen, epäileminen, joka on 
joskus epäkohdallista, mutta useimmi-
ten hyvin tarkkanäköistä ja pistävää, 
siis sopimatonta.” 1

Aivan viime aikoina on julkisuu-
dessa puhuttu paljon nuorten jul-
masta ja jopa käyttäytymisestä toi-
siaan kohtaan. Usein kuultu lause 
”mikään ei tunnu miltään” näyttäy-
tyy nuorten maailmassa aivan päin-
vastaisena: kaikkein pienimmätkin 
asiat tuntuvat hirmuisella voimalla; 
pieninkin loukkaus saattaa aiheuttaa 
suhteettoman koston, tunteet kuo-
huvat äärilaidasta toiseen vimmai-
sella vauhdilla. Tunnekouhut kuulu-
vat nuoren ihmisen elämään ja niiden 
hallitseminen ihmisenä elämisen 
opetteluun. Negatiivisten tunteiden 
kestäminen ja sosiaaliset taidot eivät 
kehity ilman tilanteita, joissa näitä 
päästään tarkastelemaan. Onko mil-
lään tavalla viisasta kasvatusta opet-
taa olemaan välittämättä voimista, 
jotka nousevat omasta itsestä, tai 
siirtämään niiden vaikutukset toi-
seen ajankohtaan? Eikö nuoria tulisi 
kannustaa olemaan tekemisissä nii-
den voimien kanssa, jotka itsestä 
nousevat. Olisiko taiteella mitään 
annettavaa tähän kasvuprosessiin?

Teatterin mahdollisuudet tuntei-
den näyttämönä

Uskon, että kaikenlainen taiteen 
parissa tapahtuva puuhastelu, var-
sinkin osaavan taidekasvattajan joh-
dolla, mahdollistaa omaan itseen 
tutustumisen. Nuorten luomissa 
teatteriesityksessä tunteet ovat usein 

läsnä jo kohtausten sisältöihin liitty-
vinä elementteinä. Kun täytyy näy-
tellä vihaista, noloa tai rakastunutta, 
täytyy esitettäviä tunteita käsitellä. 
Tämän lisäksi esityksen valmistami-
nen ja esittäminen herättää valtavan 
tunnekirjon. Tässä piilee pitkien, esi-
tykseen tähtäävien prosessien mie-
lekkyys. Esityksen rakentaminen 
niin, että käsiteltävä aihe ja kohtaus-
ten sisällöt nousevat nuorista viitoit-
taa tien sellaisten tunteiden pariin, 
joita he kokevat tarpeellisiksi käsi-
tellä. Lisäksi ryhmäprosessissa pääs-
tään jatkuvasti tilanteeseen, jossa 
arvioidaan ”onko tämä ratkaisu hyvä 
näin?”.  Oma voimakas tunne jon-
kun asian oikein tai väärin olemi-
sesta täytyy perustella toisille, välillä 
saa hyväksynnän, välillä joutuu petty-
mään. Silti yhteistä rakkauden koh-
detta, tekeillä olevaa esitystä, täytyy 
vaalia ennemmin kuin pitää kiinni 
omasta tunnekokemuksestaan. 

Teatterissa lavalle noustes-
saan kaikkien täytyy olla tosissaan. 
Jos harjoituksissa joku lyö hans-
kat tiskiin tai häiritsee toisten työ-
tä, vaikuttaa se kaikkien mielialaan. 
Tässä päästään selvittelemään tär-
keitä kanssakäymisen kysymyksiä; 
mitä ihmisellä on oikeus tehdä jos 
itseä ei syystä tai toisesta kiinnosta? 
Prosessiin osallistuvien täytyy sitou-
tua omien tunteidensa yli olemaan 
osa ryhmää, jonka ratkaisujen kanssa 
on vain elettävä. 

Nuorilla ihmisillä on luontaisesti 
taipumus olla itsekeskeisiä ja tiukan 
paikan tullen tämä korostuu. Vaikka 
ryhmän vetäjän näkökulmasta jokai-
sen harjoituskerran aloittaminen sii-
tä, että ”heitetään omat huolet het-
keksi nurkkaan ja tullaan tähän 
yhteisen esityksen maailmaan” saat-
taakin tuntua raskaalta, uskon että 
se saattaa nuorelle opettaa arvokas-
ta omasta tunnereaktiosta etäänty-
mistä. Tietenkin jokaisen tunteita 
tulee kunnioittaa, mutta suhteelli-
suudentajun kehittyminen ja ener-

1 Varto, Tampereen 
yliopisto, 1995
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gian suuntaaminen johonkin itsen 
ulkopuoliseen toimintaan on tärkeää 
ihmiseksi kasvun kannalta. Yhtä lail-
la on tärkeää, että aikuinen suostuu 
näkemään nuoren tilanteen. Samoin 
aikuinen voi näyttää esimerkkiä ja 
pyytää anteeksi, kun on päästänyt 
negatiivisen tunnekuohahduksen 
häiritsemään yhteisen päämäärän 
toteuttamista. Tämä kasvattaa luot-
tamusta puolin ja toisin.

Esimerkiksi näin

Viimeisin Q-teatterin ja Naula-
kallion koulun yhteistyö toteu-
tettiin vuoden 2009 syyslukukau-
della. Aloitimme ilmaisutaidon 
tunnit elokuussa teatteri-ilmai-
sun perusharjoitteilla, ryhmäyty-
misellä ja esiintymiseen rohkaistu-
misella. Alusta asti oli selvää, että 
tarina luotaisiin yhdessä. Tällä ker-
taa yhteistyö koko ryhmän kesken 
osoittautui prosessin haastavim-
maksi oppimiskokonaisuudeksi.

Oppilaat tulivat ilmaisutaidon 
ryhmään eri luokilta, myös eri luok-
ka-asteilta. Ryhmä ei siis ollut val-
miiksi ryhmäytynyt, vaan oppi-
laat hakivat jatkuvasti paikkaansa 
ja hyvin usein  ajauduttiin konflik-
teihin. Kun yksi jätti tulematta har-
joituksiin, muut loukkaantuivat sil-
mittömästi ja kostivat itse olemalla 
poissa seuraavista. Oppilaat olivat 
myös kärkkäitä arvostelemaan toisi-
aan ja harjoitusprosessia. Kuitenkin 
enimmäkseen kaikki olivat sitä miel-
tä, että heidän keksimänsä tarina, on 
hieno ja esittämisen arvoinen. Ne, 
jotka eivät pystyneet luottamaan 
edes siihen, karsiutuivat ryhmästä. 
Me jäljelle jääneet työstimme esi-
tystä yksi askel eteen, kaksi taakse 
-metodilla. 

Minuutti ennen lopullisen esi-
tyksen alkua nuorten näyttelijöi-
den epävarmuus oli huipussaan, 
kun he huomasivat, että ryh-
mään kuulunut rääväsuinen poi-

ka käveli sittenkin katsomaan esitys-
tä. Nuoret kutsuivat minut hädissään 
luokseen ja pyysivät, että vaihtai-
sin koulukaverin istumapaikan etu-
rivistä kauemmaksi, sillä he pelkäsi-
vät, että poika pilkkaisi heitä kesken 
esityksen. Tässä toteutui jotain hie-
noa; sen sijaan, että pojan kävellessä 
katsomoon hermostuneet näyttelijät 
olisivat päättäneet etteivät esiinny, 
he löysivät keinon helpottaa omaa 
epävarmuuttaan ja luottivat minuun. 
Tunsin suurta nautintoa voidessa-
ni toteuttaa näyttelijöideni toiveen 
ja pyysin poikaa kavereineen siirty-
mään muutaman penkkirivin. Esitys 
saattoi alkaa. Tietenkään tämä poi-
ka eikä kukaan muukaan kommen-
toinut esitystä sen ollessa käynnis-
sä, vaan jälleen kerran ensimmäisten 
naurujen ja katsomon innostuneen 
tunnelman siivittäminä näyttelijät-
kin rentoutuivat. Esityksen jälkeen 
nuoret olivat työhönsä tyytyväisiä 
ja kehuja sateli katsomosta ja mikä 
tärkeintä, näyttelijät kehuivat vilpit-
tömästi ja vuolaasti myös toisiaan. 
Uskon, että he tämän kokemuk-
sen äärellä oppivat, että kun yrittää 
tosissaan voi ylittää itsensä.   

Lopuksi

Q-teatteri on suunnannut yleisö-
työnsä tapahtuvaksi suurelta osin 
koulujen kautta yksinkertaisesti 
siksi, että sitä kautta nuoret tavoit-
taa. Ihmisillä on taipumus vastustaa 
kaikenlaista uutta ja nuoret erityi-
sesti suhtautuvat usein ennakkoluu-
loisesti toimintaan, jota joku luot-
tohenkilö ei ole heille jo valmiiksi 
kehunut. Erityisnuoret, jotka ovat 
ehdottomasti Q-teatterin yleisö-
työssä tärkeä kohderyhmä, ovat tässä 
suhteessa monesti haasteellisim-
pia. Heillä ei välttämättä ole koke-
musta osallistumisesta, päin vastoin 
he ovat saattaneet koko kouluhis-
toriansa vetäytyä kaikesta. Olisi siis 
ehkä vaikeaa motivoida joitain nuo-

Jaana Taskinen 
on Q-teatterin 
yleisötyövastaava.



ria mukaan toimintaan, mikäli kaikki 
lähtisi vain heidän vapaaehtoisuu-
destaan. Q-teatteri on kuitenkin 
kiinnostunut toimimaan juuri nii-
den ihmisten kanssa, jotka eivät ole 
ensimmäisinä ryntäämässä teatteri-
harrastuksen pariin. Uskallan väit-
tää, että heille tutustuminen teatte-
rityöskentelyyn myös avaa uusia ovia 
itseen. Siksi pidän ehdottoman tär-
keänä, että kaikilla niillä nuorilla, 
jotka eivät ole hakeutuneet ilmaisu-
taidon kouluihin, on myös mahdol-
lisuus saada tutustua teatterin teke-
miseen. Lisäksi koulu, jossa ollaan 
pakosta yhdessä erilaisten ihmis-
ten kanssa, on luonteva paikka har-
joittaa tärkeitä kommunikaation ja 
ihmisenä olemisen taitoja. 

Maksukyvyn puute ei myöskään 
saa olla este taidekasvatuksen saami-
selle. Tästä syystä kaikki Q-teatterin 
kouluikäisille suunnatut yleisötyö-
muodot ovat osallistujille maksut-
tomia. Kouluilla, joilla ei ole omaa 
ilmaisutaidon opetusta, saattaa 
nykyään olla erittäin rajalliset resurs-
sit toteuttaa minkäänlaisia esittä-
vän taiteen projekteja. Q-teatteri ei 
peri toiminnasta maksua myöskään 
kouluilta. Projektien toteuttaminen 
riippuu siis inhimillisemmistä läh-
tökohdista; koulujen halusta ja aika-
taulujen yhteensopivuudesta. 

Q-teatterin yleisö-
työn muodot:
Se, mihin nuoren kuohuvan energian 
suuntaa, on kasvattajien haaste. Kun 
aloittaa valmiiseen esitykseen tähtää-
vän prosessin on mahdotonta etu-
käteen päättää mitä sen aikana tulee 
oppineeksi/opettaneeksi. Silti olen 
kokenut työskentelyn jokaisen ryh-
män kanssa toteuttamisen arvoiseksi. 
Pitkiin projekteihin ei kaikilla ryh-
millä ja kouluilla ole mahdollisuutta, 
mutta lyhytkestoisempikin työsken-
tely on mielekästä, jos vaan tekijöillä 
on tahtoa tehdä tosissaan. Q-teatterin 
kaikki yleisötyön muodot pyrkivät tut-
kimaan teatterin mahdollisuuksia olla 
väline ihmisenä kasvun opettelussa. 

Kaikkiin Q-teatterin esityksiin 
liittyy maksuton työpaja 
koululaisille.  

Teatterin tekemiseen ja ilmaisuun 
voidaan tutustua monin eri tavoin; 
työpajat räätälöidään aiheen ja ryh-
män mukaisesti. 

Yhteistyö kulttuurikurssien kanssa

Q-teatteri tekee yhteistyötä Helsingin 
kulttuurikeskuksen kulttuurikurs-
sien kanssa toteuttaen kurssien tee-
maan liittyvät draamapajat. Jokaista 
kulttuurikurssille valittua Q-teatterin 
ohjelmistossa olevaa näytelmää käsi-
tellään myös tematiikkaa syventävissä 
työpajoissa.   

Kuuden viikon 
teatteriopetusprojekti

Vuonna 2007 aloitettiin taidekasva-
tukseen liittyvät kuuden viikon teat-
teriopetusprojektit. Projekti on suun-
nattu erityisesti pääkaupunkiseudun 
erityisluokille, mutta myös ’tavalli-
sille’ koululuokille. Työpajojen tavoit-
teena on nuorten tutustuttaminen 
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ryhmädynamiikkaan, omiin estoi-
hinsa ja rajojen rikkomiseen teatteri-
harjoitteiden keinoin. Tunneilla kes-
kitytään tekemään havaintoja itsestä 
ja toisista. 

Projekti on tuottanut hyvää tulos-
ta mm. sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammatillisen koulutuksen aloittanei-
den nuorten parissa. Juuri peruskou-
lunsa päättäneet ja ammattiin johta-
van koulutuksen aloittaneet nuoret 
saattavat olla hukassa uravalintojensa 
ja elämänhallintansa kanssa. Yhä use-
ammat keskeyttävät opintonsa ilman, 
että heillä on vaihtoehtoista opin-
ahjoa, ja jäävät täysin tyhjän päälle. 
Helsingin sosiaali- ja terveydenhuol-
to-oppilaitoksen kanssa käynnistet-
tiin yhteistyö, jonka tavoitteena on 
kannustaa nuoria pysymään koulus-
sa ja miettimään siellä kuinka löytää 
suunta tulevaisuudelle. Teatterituntien 
tavoitteena on, sosiaalisten taito-
jen harjaannuttamisen ohella, aut-
taa opiskelijoita pohtimaan keitä he 
ovat ja artikuloida omia tuntemuksi-
aan kanssaopiskelijoille, ja saada näin 
vertaistukea. 

Q-teatterista voi tilata ammattilai-
sen auttamaan kouluprojekteissa 

Q-teatteri tarjoaa tutustumiskier-
roksia yläaste- ja ala-asteikäisille. 
Myös ohjaaja/näyttelijähaastatteluja  
järjestetään jatkuvasti. Q-teatterilta 
voi kouluvuoden aikana pyytää 
ammattilaisen apua nuorten omien 
teatteriproduktioiden toteuttami-
sessa.  Lähtökohtana on, että halu 
valmistaa esityksiä syntyy koulusta 
ja oppilaista käsin, mutta taidelaitok-
sesta on mahdollisuus saada ammat-
titaitoista apua. Kaikki tähän men-
nessä toteutetut produktiot ovat olleet 
oppilaiden itsensä ideoimia ja käsikir-
joittamia. Innokkuudesta huolimatta 
opettajilla ei välttämättä ole taitoa 
muokata oppilaiden ideoita teatte-
riksi. Tässä prosessissa Q-teatteri 
haluaa auttaa.
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Q-teatterin Nuorten Teatteri

Teatterin harrastuspiiri on toiminut 
vuodesta 2006 lähtien, ja sen tavoit-
teena on aktivoida nuoria tarkaste-
lemaan maailmaa ja itseään teatte-
rin kautta. Se on suunnattu kaikille 
nuorille, myös niille, joiden kyn-
nys osallistua pääsykokeiden tms. 
kautta valittuihin harrastuspiireihin 
on liian korkea. Nuorten Teatterin 
tavoitteena on saattaa eri taustoista 
lähtöisin olevat nuoret dialogiin. 
Se on paikka, jonne voi tulla jatka-
maan koulujen työpajoissa synty-
nyttä kiinnostusta teatterin tekemi-
seen. Harrastuspiiri on tarkoitettu 
15-20-vuotiaille ja se kokoontuu vii-
kottain Q-teatterilla. Tähän men-
nessä Nuorten Teatteri on tuottanut 
kaksi esitystä, jotka ovat alusta lop-
puun nuorten omaa käsialaa. 

Q-teatteri järjestää nuorille myös 
kesäkursseja; ensimmäinen pidet-
tiin Helsingin Uutelassa kesäl-
lä 2008 ja seuraava kesällä 2010 
yhdessä Petrsokoin lasten taidekou-
lu 11 kanssa Bengtsåressa, Hangon 
saaristossa.   

Viereisen sivun kuvat: 
Q-teatterin Nuorten 
Teatterin esitys Huone 
657 vuodelta 2008. 
Ulla Rahola.



121



122

Sosiaalinen sirkus 
tuo nuorille  
onnistumisen  
kokemuksia
Cirko – Uuden sirkuksen keskus on 
aloittanut syksyllä 2009 sosiaalisen 
sirkuksen projektin osana valtakun-
nallista ESR-hanketta, jossa sosi-
aalinen sirkus pyritään vakinaista-
maan osaksi hyvinvointipalveluja 
eri puolilla Suomea. Sosiaalinen 
sirkus toimintamuotona on otta-
massa Suomessa nyt ensimmäi-
siä vakaampia askeleitaan. Ajatus 
ei kuitenkaan ole maailman mitta-
kaavassa uusi. Eri puolilla maail-
maa sosiaalista sirkusta on käytetty 
eri muodoissaan jo vuosikymme-
nien ajan ja sen hyödyt on toden-
nettu monien kohderyhmien koh-
dalla yhä uudelleen.

Katulasten parista lähiöihin 

Yksi ensimmäisiä sosiaalisen sir-
kuksen toimintamuotoja on ollut 
katulapsien kanssa tehtävä sirkus. 
Sirkuksen kautta on pystytty laa-
jentamaan näiden vaikeissa olo-
suhteissa elävien lasten ja nuorten 
mahdollisuuksia ja luomaan heille 
parempaa tulevaisuutta. Katulapsille 
suunnattuja sosiaalisen sirkuk-
sen projekteja toteutetaan erityi-
sesti Etelä-Amerikassa, mutta myös 
Afrikassa ja esimerkiksi Pietarissa. 

Länsi-Euroopassa, ja nyt myös 
Suomessa, sosiaalista sirkusta on 
pyritty tarjoamaan erityisesti sel-
laisille lapsille ja nuorille, joilla ei 
muuten olisi mahdollisuutta osal-
listua ohjattuun harrastustoimin-
taan ja joiden tulevaisuuden näky-
mät ovat jostakin syystä tavallista 
kapeammat. Erilaisia kohderyhmiä 
ovat olleet mm. vähävaraisista per-
heistä tulevat nuoret huonomainei-
silla lähiöalueilla, maahanmuuttaja- 
ja kantaväestöön kuuluvien nuorten 
yhteistoiminta, kriisiin ajautuneiden 
perheiden auttaminen koko perheen 
yhteisen sirkusharrastuksen avulla, 
maahanmuuttajaperheiden isien ja 
lasten oma sirkuskoulu sekä pako-
laislasten ja -nuorten auttaminen.

Sosiaalisen sirkuksen sisällä on 
monissa maissa toteutettu myös 
projekteja, joiden kohderyhminä 
ovat lapset ja nuoret, joilla on eri-
tyistarpeita mm. oppimisessa ja liik-
kumisessa. Hyviä kokemuksia on 
esimerkiksi vaikeasti autististen las-
ten ryhmistä, joissa sirkuksen monet 
aistielämykset inspiroivat autisti-
lapsia avautumaan ja kokeilemaan 
uutta. Keskittymisongelmista kärsi-
vien lasten kanssa toteutetuilla sir-
kustunneilla taas moni erityisopet-

RIIKKA 
ÅSTRAND
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taja on hämmästynyt nähdessään 
ikiliikkujaoppilaansa keskittyvän 
täydellisesti jongleerauksen harjoit-
teluun koko oppitunnin ajaksi. 

Sosiaalisessa sirkuksessa yhdis-
tyy taidekasvatus ja urheilusta 
tuttu tiukka treeni

Sirkuksen voima toimia tukena eri 
tavoin marginaaliasemassa elävien 
nuorten elämässä kumpuaa monesta 
eri tekijästä. Sirkuksen peruspiirteitä 
ovat universaalius ja saavutettavuus. 
Sirkusharrastuksen aloittamiseen ei 
tarvita kalliita välineitä, vain oma 
innostus riittää. Sirkusta tehdäkseen 
ei myöskään tarvitse osata kirjoittaa 
tai lukea, tai edes puhua samaa kieltä 
kuin muut. Nämä tekevät siitä jo 
perusteiltaan kaikille saavutettavan, 
ja sirkusta voidaankin tehdä samalla 
tavoin yhdessä muiden kanssa joka 
puolella maailmaa etnisestä ja kult-
tuurisesta taustasta riippumatta.

Koska sosiaalinen sirkus on sovel-
lus sirkustaiteesta, sen tekemises-
sä pätevät pääosin samat positiiviset 
piirteet kuin muussakin taidekasva-
tuksessa. Sirkuksen myötä voi ikään 
kuin muuttua toiseksi, kokea turval-
lisesti vahvojakin tunnetiloja ja eläy-
tyä uusiin rooleihin eri tavoin kuin 
normaalissa arjessa. Esiintymisten 
kautta usko omiin kykyihin kasvaa, 
kun omassa arjessaan näkymättömät 
tai turhan usein negatiivisen huomi-
on kohteena olevat nuoret pääsevät 
positiivisessa mielessä esille, aplodi-
en saattelemana. 

Sirkuksessa on kuitenkin myös 
vain sille tyypillisiä erityispiirtei-
tä, jotka tekevät siitä erityisen sopi-
van soveltavaan taidekasvatukseen. 
Sirkus koostuu useista eri lajeis-
ta, joissa vaaditaan erilaisia kykyjä. 
Hyvin erilaiset lapset voivat kokea 
onnistumisen kokemuksia saman 
ryhmän sisällä, kun yksi on hyvä 
jongleerauksessa, toinen akrobatias-
sa ja kolmas innostuu taikuudes-

ta. Yhdessä kaikki erilaisin taidoin 
varustetut nuoret saavat aikaan hie-
non esityksen. Ihmisten erilaisuus 
muodostaa sirkuksessa voimavaran, 
josta ammennetaan jotain uniikkia. 

Tämä erilaisten lahjakkuuksi-
en ja piirteiden korostaminen estää 
myös tehokkaasti kilpailuhenkeä sir-
kuslaisten kesken. Kun kaikille löy-
tyy oma laji, eikä sirkuslaisia pyritä 
muokkaamaan yhden mallin mukai-
siksi, ei kovin helposti synny yhteis-
henkeä raastavaa kilpailutilannetta 
siitä, kuka on paras. Vielä kun usein 
tavoitteena on muodostaa yhdes-
sä esitys, johon tarvitaan kaikkia, 
katoaa tarve kilpailuun kokonaan. 
Sen sijaan sirkuksessa huomataan 
nopeasti, että toisten tukeminen vie 
yhteistä tavoitetta parhaiten eteen-
päin. Sirkuksessa on myös paljon 
ryhmälajeja, joissa yhteistyötaito-
ja harjoitellaan ja toisia kosketetaan 
luonnostaan ja jatkuvasti. Näin 
läheinen yhteistyö toteutuu myös 
konkreettisesti.

Sirkuksen vaativuus mahdollis-
taa harrastajissa myös pidempikes-
toisia henkisiä ja fyysisiä muutoksia. 
Sirkuksen tekemiseen kuuluu urhei-
lusta tuttu tarve jatkuvaan fyysiseen 
itsensä kehittämiseen, oli sitten kyse 
akrobatiasta, jongleerauksesta tai 
taikuudesta. Temppujen oppiminen 
vaatii kovaa harjoittelua ja siihen 
liittyen itsekuria ja kärsivällisyyttä, 
kykyä asettaa tavoitteita ja saavuttaa 
niitä oman tekemisen kautta. Tämä 
mahdollistaa suuret onnistumisen 
elämykset ja opettaa kärsivällisyyttä 
sekä työn tekemisen ja saavutusten 
välisen suhteen. Tällaisten kokemus-
ten kautta sirkuslaisten on mahdol-
lista oppia, että haasteista voi selvitä 
ja tavoitteisiin voi päästä kärsivälli-
sesti työtä tekemällä. Erityisesti sel-
laisille lapsille, jotka muuten koke-
vat elämässä paljon epäonnistumisia 
ja turhautumista esimerkiksi koulu-
maailmassa, tämän oppiminen on 
tärkeää.
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Kun muutoin marginaalissa elä-
vät lapset ja nuoret huomaavat ole-
vansa osaavia ja arvokkaita nuoria, 
tämä ymmärrys säteilee myös hei-
dän arkeensa. Heidän on helpompi 
rikkoa aiempia uskomuksiaan itses-
tään myös muussa ympäristössään ja 
huomata, että heillä on myös tulevai-
suudessa mahdollisuuksia toteuttaa 
unelmiaan muuallakin kuin sirkus-
maailmassa. Esimerkiksi maahan-
muuttajanuori tai luokan ’häirikkö’ 
voi taistella itsensä vapaaksi yhtei-
sön hänelle asettamasta negatiivises-
ta roolista ja luoda uutta terveempää 
minäkuvaa.

Sirkuksen maailma mahdollis-
taa nuorille myös kontekstin, jos-
sa he voivat keskustella muuten 
tabuina pidetyistä asioista, kuten 
seksuaalisuudesta ja uskonnois-
ta luonnollisemmin, kun se tapah-
tuu sirkusharjoitusten yhteydessä ja 
kumpuaa sieltä. Näiden keskuste-
lujen kautta nuorten maailmanku-
va laajenee ja erilaisten näkemys-
ten kuuntelemisen kautta he oppivat 
suvaitsevaisuutta. 

Näitä samoja kokemuksia nuoret 
saavat myös sirkukseen luonnollise-
na osana kuuluvan matkustamisen 
ja tiiviiden kansainvälisten suhtei-
den ansiosta. Sirkuskoulut matkus-
tavat usein paljon, myös ulkomailla, 
ja sosiaalisen sirkuksen kautta nuo-
rilla, jotka muuten pääsevät harvoin 
pois kotilähiöstään, on mahdollisuus 
nähdä maailmaa ja avata näkökul-
maansa laajemmalle.

Sosiaalinen sirkus Suomessa

1980- ja 90-luvuilla Suomessa moni 
toimintaansa aloitteleva, vapaaeh-
toistyöhön pohjautuva nuorisosirkus 
toimi sosiaalisen sirkuksen periaat-
tein, mutta termiä sosiaalinen sirkus 
ei vielä Suomessa silloin tunnettu, 
eikä periaatteiden toteuttaminen-
kaan ollut kovin pitkäjänteistä. 1990-
luvun ajan toiminut Suvelan sirkus 

Espoossa on hyvä esimerkki tällai-
sesta sirkuskoulusta. Sen perustami-
sen päämääränä oli tarjota ilmainen 
harrastus keskellä varsin huono-
maineista lähiöaluetta tavoitteena 
saada paikallisille lapsille ja nuo-
rille jotakin kaikille avointa innos-
tavaa toimintaa. Suvelan sirkuksesta 
kehkeytyi vuosien myötä koviin tai-
teellisiin ja taidollisiin tavoitteisiin 
pyrkivä sirkuskoulu, mutta myös 
alkuperäisiin tavoitteisiin päästiin, 
ainakin joiltain osin. Usea vaikeista 
olosuhteista ponnistanut nuori otti 
toiminnan omakseen ja harrastus-
yhteisöstä kehittyi heille kuin toinen 
perhe. Suvelan sirkuksen harrasta-
jista usea kouluttautui sirkusammat-
tilaisiksi asti ja moni tienaa elan-
tonsa nykyään kiertäen Suomen ja 
Euroopan sirkusareenoita. 

Suvelan sirkuksen toiminta päät-
tyi 2000-luvun taitteessa, kun se 
sulautettiin yhteen espoolaisen har-
rastajateatteriopetuksen kanssa isok-
si esittävän taiteen kouluksi. Jossain 
määrin samankaltainen trendi oli 
käynnissä muuallakin sirkuskerhois-
sa ja -kouluissa, kun mm. taiteen 
perusopetuksen vakiintumisen myö-
tä kouluja laajennettiin ja sitä kaut-
ta myös harrastusmaksut kasvoivat. 
Silti muutamat sirkuskoulut pyrki-
vät yhä pitämään harrastusmaksuja 
alhaisina. Ammattitaitoisen opetuk-
sen ja sosiaalisten tavoitteiden yllä-
pitäminen yhtä aikaa on kuitenkin 
usein hyvin vaikea yhtälö, joka on 
pakottanut sirkuskouluja siirtymään 
pois alkuperäisistä tavoitteistaan tar-
jota toimintaansa kaikille varallisuu-
desta riippumatta.

Tulevien vuosien aikana sosi-
aalinen sirkus rantautuu vankasti 
Suomen maaperälle valtakunnallisen 
Sosiaalisen sirkuksen ESR-hankkeen 
myötä. Tampereen yliopiston tut-
kivan teatterityön keskus hallinnoi 
projektia ja luo puitteita toiminnan 
pitkäjänteiselle jatkamiselle myös 
tulevaisuudessa. Mukana on seitse-
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män kaupunkia eri puolelta Suomea. 
Tarkoituksena on vakiinnuttaa sosi-
aalisen sirkuksen toiminta osaksi nyt 
jo toimivien sirkuskoulujen tai sir-
kusalan taiteellisten ryhmien palvelu-
jen tarjontaa sekä tehdä siitä osa kun-
tien hyvinvointipalveluja. 

Pääkaupunkiseudulla Cirko – 
Uuden Sirkuksen Keskus osallis-
tuu valtakunnalliseen sosiaalisen sir-
kuksen hankkeeseen Vuosaaren ja 
Havukosken lähiöissä järjestämäl-
lä kaikille nuorille avointa sirkus-
koulutoimintaa, Sirkuskoulu Cirkoa. 
Lähitulevaisuudessa Cirko tulee 
kehittämään sosiaalisen sirkuksen 
konseptia myös laajemmin osana 
Suvilahteen perustettavaa Sirkuksen 
aluekeskusta, joka avautuu yleisöl-
le kesällä 2011. Myös sirkuskoulu 
Cirkon harrastajat pääsevät harjoitte-
lemaan Suvilahteen sirkusammatti-
laisten keskelle. Silti toimintaa jatke-
taan myös lähiöissä, jotta varmistetaan 
saavutettavuus myös niille, jotka eivät 
itsenäisesti osaisi etsiytyä metromat-
kan päässä sijaitsevaan Suvilahden 
tilaan. Lisäksi Suvilahteen kaavail-
laan sosiaalisen sirkuksen toimin-
taa erilaisille erityisryhmille tekemäl-
lä yhteistyötä muun muassa koulujen, 
nuorisotoimen, sosiaalitoimen ja eri 
järjestöjen kanssa.

Kokemuksia kentältä – 
Sirkuskoulu Cirko Vuosaaressa

Tällä hetkellä Cirko – Uuden 
Sirkuksen Keskus järjestää kaikille 
avointa pääsymaksutonta sirkuskou-
lua Itä-Helsingissä ja Itä-Vantaalla 
lähiön keskellä olevilla nuorisota-
loilla. Toiminnassa toteutuu näin 
ehdoton perusvaatimus matalan kyn-
nyksen toiminnalle: harrastus on hel-
posti saavutettavissa niin fyysisesti, 
henkisesti kuin taloudellisestikin. 
Lapset ja nuoret pääsevät tuttuun 
tilaan helposti paikalle itse ilman 
vanhempien apua, uusi harrastus on 
helppo aloittaa, eikä ketään käänny-

tetä ovelta, vaikkei perheessä olisikaan 
ylimääräistä rahaa tai muita resurs-
seja panostaa lapsen harrastamiseen. 
Osallistujilta ei vaadita mitään eri-
tyistaitoja, eikä harrastuksen aloit-
tamiseen tarvitse ostaa mitään omia 
välineitä. Ainoa vaatimus on lapsen 
tai nuoren oma halu tehdä sirkusta ja 
toimia osana ryhmää.

Ryhmissä on käynyt paljon lapsia 
ja nuoria, joiden ikähaarukka on 8 ja 
15 vuoden välillä. Alun perin kohde-
ryhmäksi oli kaavailtu 10–11-vuoti-
aita, mutta jo muutaman kerran jäl-
keen oli selvää, että toiminta haluttiin 
avoimeksi kaikille. Olisi ollut sydän-
tä särkevää sulkea ovi esimerkiksi sil-
tä pieneltä 8-vuotiaalta somalipojalta, 
joka tuli isoveljensä perässä harjoi-
tuksiin ja jäi silmät säihkyen tuijot-
tamaan temppuilijoita oven pieleen. 
Niinpä ryhmissä on ollut muka-
na hyvin eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. 
Se sopiikin toiminnan luonteeseen 
hyvin, sillä taustoiltaan osallistujat 
ovat muutenkin hyvin heterogeeni-
siä. Mukana on noin 70 prosentti-
sesti maahanmuuttajataustaisia lapsia 
ja nuoria, joiden perheet ovat tulleet 
Suomeen mm. sellaisista maista kuin 
Kongo, Somalia, Viro, Venäjä, Israel 
ja Marokko. Muista sirkuskouluis-
ta poiketen ryhmissä on käynyt jopa 
enemmän poikia kuin tyttöjä.

Sirkuskoulu Cirkon sirkuslai-
set ovat puolessa vuodessa kehitty-
neet paljon sekä taidollisesti että sosi-
aalisesti ryhmänä. Lasten ja nuorten 
motivaatio ja tekemisen riemu ovat 
korkealla. Alussa ryhmän hallinta 
oli vaikeampaa, kun lapset ja nuoret 
eivät malttaneet jonottaa, vaan töni-
vät ja löivätkin toisiaan, jokaista opit-
tua temppua piti päästä näyttämään 
opettajalle ja riitaa syntyi aikuisten 
huomiosta. Pientä kiusaamista oli 
myös vähän väliä ilmassa. Melko pian 
tekemisen into ja uuden oppiminen, 
sekä luottamus opettajiin ja ryhmään 
riisuivat häiriökäyttäytymisen lähes 
kokonaan ja tuntien pääpaino saa-
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tiin siirtymään sirkuksen tekemiseen. 
Ketään ei tässä prosessissa kuiten-
kaan leimattu häiriköksi tai heitet-
ty pois harrastuksesta, prosessi saatiin 
läpi keskittymällä itse sirkuksen teke-
miseen ja luottamuksellisen ilmapii-
rin rakentamiseen.

Yhteishenkeä syvensivät myös 
yhteiset retket, joita sirkuskoululais-
ten kanssa tehtiin erilaisiin sirkusesi-
tyksiin. Monille lapsille sirkusnäytök-
set olivat aivan uusi kokemus. Joillekin 
pelkästään esitys oli tuntematon käsi-
te. Kun yritin selittää, mistä esimer-
kiksi Sirkus Finlandian näytökses-
sä on kyse, seurasi kysymys: ”Mitä ne 
voi voittaa siitä?” Ilmeisesti samaan 
aikaan tv:ssä pyörivä Talent oli joille-
kin lapsista tutuin kokemus esiinty-
vistä taiteista. Mielenkiintoista olikin 
mennä villikkolauman kanssa esi-
merkiksi Savoy-teatteriin katsomaan 
ranskalaista sirkusesitystä hienos-
ti pukeutuneiden daamien joukkoon. 
Vaikka kaikki korrektit käyttäyty-
missäännöt eivät tässä ympäristössä 
olleet lapsilla ja nuorilla tiedossa saati 
käytössä, parhaat reaktiot ranskalai-
nen ryhmä sai kuitenkin meidän lap-
siltamme, jotka seurasivat tapahtumia 
silmät pyöreinä ja nauroivat ja taput-
tivat anteliaasti kaikelle. 

Sirkuskouluharrastuksen tavoit-
teiden tärkeydestä kertovat ne kom-
mentit, joita lapset ja nuoret ovat 
spontaanisti esittäneet sirkuskou-
lun toiminnan aikana. Kun joulu-
loma lähestyi, alkoi huolestunut 
kysely: ”Jatkuuko tämä sirkuskou-
lu joulun jälkeen?” lapset varmis-
telivat yhä uudelleen. ”Miten kau-
an tämä pysyy ilmaisena?” on toinen 
kysymys, jota jotkut lapset toistelevat 
lähes viikoittain. Kun nuoret kuulivat, 
että toinen opettajista käy opettamas-

sa Lahdesta asti, oli spontaa-
ni hämmästynyt komment-
ti kuvaava: ”No onneksi edes 
joku oikeasti välittää meistä.”

Riikka Åstrand on 
Cirko – Uuden  
Sirkuksen Keskuksen 
projektivastaava.

Viereisen sivun kuva: 
Sirkuskoulu Cirko. 
Mia Bergius
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monitaiteinen  
taidekoulu  
– innovoiva  
taidekasvatus
Pukinmäen Taidetalo on monitai-
teinen lasten ja nuorten taidekoulu, 
jossa voi harrastaa ja opiskella kuva-
taidetta, musiikkia, sanataidetta, sir-
kusta, tanssia ja teatteria. Opetus 
rakentuu taiteen perusopetukselle 
ja oppilas voi vapaasti valita, kuinka 
opetukseen osallistuu. Kuvataidetta, 
sirkusta ja teatteria voi opiskella joko 
laajan tai yleisen; musiikkia, sanatai-
detta ja tanssia yleisen oppimäärän 
mukaan. 

Eri taideaineiden opetus järjes-
tyy Taidetalossa kouluiksi: on kuva-
taidekoulu, musiikki-, sanatai-
de-, sirkus-, tanssi- ja teatterikoulu. 
Opetussuunnitelman mukaan tut-
kinnon voi suorittaa joko yhdessä 
taideaineessa tai koota sen useam-
man aineen opinnoista. Taidetalossa 
voi myös opiskella tutkintoon 
tähtäämättä. 

Taiteen perusopetukseen kohdis-
tuvat odotukset

Taiteen perusopetus on tavoitteel-
lista tasolta toiselle etenevää lapsille 
ja nuorille järjestettävää eri taiteen-
alojen opetusta, joka antaa oppi-
laalle valmiuksia ilmaista itseään ja 
hakeutua asianomaisen taiteenalan 

ammatilliseen ja korkea-asteen kou-
lutukseen.  Yleisen oppimäärän laa-
juus on 500 tuntia, laajan oppimää-
rän 1300 tuntia. Jos oppilas osallistuu 
taideopintoihin vain kerran viikossa, 
kestää yleisen oppimäärän suorit-
taminen kahdeksan vuotta. Laajan 
oppimäärän suorittaminen ikävuo-
sien 7–18 aikana edellyttää jo keski-
määrin 100 tunnin opintoja vuodessa. 
Jos opinnot aloittaa myöhemmin 
kuin seitsemänvuotiaana, ei tutkin-
toa ehdi suorittaa tai opetusta pitää 
vastaavasti olla huomattavasti enem-
män viikossa. 

Lukukausimaksut kattavat täl-
lä hetkellä vain yhden opetuskerran 
viikossa. Mikäli opetukseen ei ole 
muuta rahoitusta, opinnot etenevät 
hitaasti ja tutkinnon suorittaminen 
jää haaveeksi. On myös oppilaita, 
jotka eivät halua sitoutua tutkinto-
jen suorittamiseen vaativan koulu-
työn ohessa.

Useimmille taiteen perusopetuk-
seen osallistuminen on harrastus. 
Sitten on niitä lahjakkaita oppilaita, 
joiden koulutodistuksen keskiarvo on 
9–10 välillä. He tuskin jatkavat sirkus-
uralla, vaikka heillä on todistus laa-
jasta oppimäärästä. Heille taideopin-
not jäävät ’kulttuurikasvatukseksi’.

VEIjo 
mURoKE
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Taiteen perusopetus voisi alkaa 
peruskouluilla osana koululais-
ten iltapäivätoimintaa. Lasten van-
hemmat odottavat iltapäivätoimin-
nalta muutakin kuin lapsiparkkia ja 
ovat valmiit rahoittamaan laadukasta 
opetusta. Myöhemmin oppilaat voi-
vat siirtyä taidekoulujen oppilaiksi 
ja aiempi alkeisopetus voidaan lukea 
hyväksi taideopintoihin.

Nuorisotyössä ennaltaehkäisevän 
taidekasvatuksen tehtävänä on ollut 
pitää syrjäytymisvaarassa oleva nuo-
ri elämässä kiinni. Varhaisen puuttu-
misen mallia toteuttaa helsinkiläinen 
Icehearts vetämällä jääkiekkojouk-
kuetta. Musiikki- tai teatteriharras-
tus ovat samassa mielessä suosittuja, 
esimerkkinä Leikkiteatteriyhdistys. 
Myös vähävaraisten lapsilla täytyy olla 
mahdollisuus harrastuksiin! Helsin-
gin sosiaalitoimi rahoittaa yhden har-
rastuksen lasta kohden toimeentulo-
tuen osana. Hienoa! Vähävaraisten 
lasten harrastusten tuesta on suun-
nitteilla myös lakiesitys. 

Sosiaalinen sirkus on rantautu-
massa Suomeen. Sillä on Euroopassa 
jo 50-vuotinen historia, esim. 
Circus Elleboog Amsterdamissa. 
Sirkusharrastuksen avulla on autet-
tu niin syrjäytyneitä kuin kehitys- 
tai aistivammaisia lapsia ja nuoria, 
maahanmuuttajia, etnisiä vähem-
mistöjä tai muita erillisryhmiä. 
Sosiaalinen sirkus kuuluu Euroopan 
sosiaalirahaston hankeohjelmaan 
”Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalo-
jen kolmas sektori hyvinvointipalve-
lujen tarjoajana”. Hankkeessa kehi-
tetään myös sirkusammattilaisten 
liiketoimintaosaamista.

Sosiaalinen sirkus toimii nimen-
sä mukaan sirkusharrastuksen pii-
rissä, mutta yhtä hyvin tavoitteisiin 
voidaan pyrkiä musiikin, tanssin tai 
teatterin keinoin, kuten Helsingin 
juhlaviikoilla vieraillut Gustavo 
Dudamelin johtama slummien nuo-
rista koottu Venezuelan Simón 
Bolívar -nuoriso-orkesteri osoit-

ti. Taiteen perusopetuksen sovellu-
tukset luovat malleja uudenlaisen 
palveluyhteiskunnan syntymisel-
le, kuten Suomen Kulttuurirahaston 
rahoittama Monitaide Piste ry:n 
Kohtaamisia-hanke, jolla pyritään 
tavoittamaan Rovaniemen alueen 
maahanmuuttajalapset.

Monitaiteisuus

Taiteen perusopetus muodostuu eri 
taidealoista. Siinä missä kuvataide, 
musiikki, sanataide, sirkus, tanssi ja 
teatteri järjestyvät paikallisesti yleensä 
kukin omaksi taidekoulukseen tai 
korkeintaan kaksi taidealaa liittoutuu 
yhdeksi kouluksi, lasten ja nuorten 
taidekeskukset suuntautuvat monitai-
teisuuteen ja kulttuurikasvatukseen.

Opetusministeriön Taikalampun, 
suomalaisen lastenkulttuurikeskus-
ten verkoston, yhdestätoista jäse-
nestä neljä ilmoittaa hoitavan-
sa monitaiteisia kehitystehtäviä. 
Kehityshankkeina toistuvat muuta-
man taidelajin alueellinen edistämi-
nen. Samoin korostuvat erityisryh-
mien palvelut, erityistukea tarvitsevat 
lapset, monikulttuuriset, ruotsinkie-
liset ja saamelaiset. Sosiaalinen sir-
kuskin mainitaan. Se, mitä monitai-
teisuudella oikein tarkoitetaan, jää 
hämäräksi.

Lasten kulttuurikeskusten verkos-
to paljastuu mielestäni Taikalampun 
valossa ylhäältä johdetuksi instituu-
tioksi, jossa lapset ovat objekteja. 
Lapsille järjestetään näyttelyjä, teat-
teria, konsertteja, elokuvia ja taide-
kursseja. Lasten kulttuurikeskusten 
toiminta täydentää tai korvaa perus-
koulusta asteittain valinnaiseksi muu-
tettua taito- ja taideaineiden opetusta 
ja ohjaa kulttuuripalvelujen käyttöön. 
Parhaimmillaan lasten ja nuorten tai-
dekeskusten anti tarjoaa kullekin ikä-
luokalle mahdollisuuden kurkistaa 
taiteen maailmaan ja herättää kiin-
nostuksen taideaineita kohtaan. Mitä 
sen jälkeen?
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Kulttuurikasvatuksessa siirretään 
kulttuurin arvoja sukupolvelta toisel-
le, se on eräänlaista kulttuuriperin-
tökasvatusta. Kulttuurikasvatuksella 
voidaan tarkoittaa myös kulttuuri-
en välisen vuorovaikutuksen, suvait-
sevaisuuden ja monikulttuurisuuden 
edistämistä sekä rasisminvastais-
ta työtä. Kulttuurikasvatus toteu-
tuu usein taideaineiden välityksellä, 
jolloin taide toimii välineenä muun 
päämäärän tavoittelussa. Mutta 
onnistuuko se, jos osaamista ei ole? 
Onko lasten ja nuorten mahdollista 
olla kulttuurikasvatuksen toimijoita 
eikä objekteja?

Monitaiteisuus ja innovaatiot

Taiteella ja taideopetuksella on tun-
nustettu rooli innovaatioille suotui-
san toimintaympäristön luomisessa. 
Brownin yliopisto Yhdysvalloissa 
on investoinut huomattavia sum-
mia erityiseen monitaiteiseen kes-
kukseen, jossa toiminta tähtää taitei-
den väliseen työskentelyyn. Oppilaita 
rohkaistaan monitaiteiseen toimin-
taan, koska juuri sen katsotaan ole-
van tulevaisuutta. Pakollisista perus-
opinnoista on luovuttu. Opiskelijat 
voivat ottaa mitä tahansa kursseja 
koulun sisältä ja yhdistellä niitä halu-
amallaan tavalla. Kullekin opiskeli-
jalle syntyy henkilökohtainen kou-
lutusohjelma, jossa opiskelija päättää 
opiskelun sisällön ja siitä muodos-
tuu kokonaisuus, hänen tutkintonsa. 
Myös Stanfordin yliopiston Design 
Loftissa työskentelevät insinöörit ja 
taiteilijat rintarinnan. Yhteisöllistä 
ajattelua haetaan ottamalla toimin-
taan mukaan paikallisen ala-asteen 
oppilaita.

Osaava opetus, oman tekemi-
sen itsenäinen suunnittelu ja teke-
misen vapaus ovat tärkeitä luovalle 
toiminnalle. Olennaista yhdistämi-
sessä on erilaisten taitojen ja ajatte-
lutapojen yhdistäminen. Innovaatiot 
eivät ole enää teknisiä vaan sosiaa-

lisia tulevan palveluyhteiskunnan 
uusia toimijoita, tuotteita ja rakentei-
ta. Ne eivät synny ylhäältäkäsin ohja-
tulla johtamisella vaan versovat osaa-
misesta, löytämisestä ja sosiaalisesta 
vuorovaikutuksesta.

Taiteen perusopetuksen keskei-
nen tavoite on antaa lapsille ja nuo-
rille valmiuksia hakeutua asianomai-
sen taiteenalan ammatilliseen ja 
korkea-asteen koulutukseen. Tämä 
tehtävä koulujen tulee hoitaa hyvin. 
Suomessa musiikissa saavutetun kor-
kean tason taustalla nähdäänkin var-
hain aloitettu laadukas perusopetus. 
Mutta ammattiin johtavaa koulu-
tusta taiteen perusopetus ei ole, eikä 
siitä sellaista ole tarpeen tehdä. Kun 
taiteen perusopetus jää valtaosalle 
harrastukseksi, on aiheellista miet-
tiä sen merkitystä niille oppilail-
le, jotka eivät tähtää tutkintoihin tai 
perinteisiin taidealan ammatteihin. 
Lasten valinnat kantavat heitä elä-
mässä. Miten sen voi ottaa huomioon 
opetuksessa?

Taiteen perusopetukseen rungos-
ta kasvaa monia versoja. Opetukseen 
osallistuu paljon aktiivisia varhain 
itsenäistyviä nuoria, jotka hake-
vat määrätietoisesti opetuksesta vain 
sen minkä tuntevat tarvitsevansa. Tai 
syntyy bändejä, lauluyhtyeitä, akroba-
tia- tai jonkkaryhmiä, jotka täyden-
tävät omaa osaamistaan. Eikö juuri 
näiden oppilaiden ja nuorten opet-
tajien joukossa ole kasvamassa uudet 
sosiaalisten innovaatioiden taimet? 
Heijastaako meneillään oleva nuori-
sotyön kriisi sitä, ettei nuorten oma-
aloitteellisuutta osata kannustaa, eikä 
heidän valintoihinsa ei luoteta?

Oppilaan valintojen aktiivinen seu-
raaminen edellyttää opintosuoritusten 
huolellista kirjaamista ja arviointia. 
Harrastajat, mahdolliset tutkinnon-
suorittajat ja oman tien kulkijat pitää 
oppia erottamaan, jotta heitä voi tukea 
oikealla tavalla. Henkilökohtaisten 
koulutusohjelmien laatiminen on 
haasteellista sekä opettajille että taide-

Viereisen sivun 
kuva: Veijo Muroke
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koulun hallinnolle. Nuorten produk-
tioihin pitää voida panostaa nykyis-
tä enemmän voimavaroja. Ilmiselviä 
puutteita pitää paikata, esityksiä 
markkinoida ja niistä tiedottaa, esiin-
tymispaikkoja ja -tilaisuuksia löytää. 

Kirjastot kulttuurikeskuksina 

Kirjastoja tulisi kehittää alueelli-
sina kulttuurikeskuksina, lasten ja 
nuorten omaehtoisen kulttuurin ja 
tekemisen tukikohtina. Kirjastoissa 
pitäisi voida järjestää pienimuo-
toisia taidenäyttelyjä avajaisineen, 
satuseikkailuja, sanapajoja, nukke-
teatteriesityksiä ja pieniä kamarimu-
siikkikonsertteja nuorille solisteille ja 
yhtyeille. Jotta tämä onnistuisi, kirjas-
toissa pitäisi olla tarkoitukseen sopi-
via tiloja. Tapahtumatilat pitäisi saada 
tilaohjelmiin ainakin uusia kirjastoti-
loja suunniteltaessa. Kirjastoissahan 
on jo yleisöä valmiina osallistumaan 
tapahtumiin. Hyöty olisi molemmin-
puolista: kirjastoihin saataisiin uusia 
kävijöitä ja tapahtumat löytäisivät 
yleisönsä. Henkilökunnan mahdol-
lisuuksia toimia kulttuurituottajina 
tulisi edistää.

Pukinmäen kuvataidekoulu on jär-
jestänyt oppilastöiden kevätnäyttelyn 
Pukinmäki-talolla kirjaston tiloissa 
jo 10 vuoden ajan. Työt on ripustettu 
pyykkipojilla katonrajassa risteileviin 
naruihin. Näyttely on näinkin hieno 
ja kuvaa kauniisti sitä arvostusta, mitä 
lasten ja nuorten kulttuuri tällä het-
kellä nauttii.

Taiteen perusopetuksen julkinen 
tuki

Taidekoulujen talous perustuu luku-
kausimaksuihin ja julkiseen tukeen. 
Ammatilliseen koulutukseen valmen-
tava syventävä taideopetus, taidekou-
lujen toimitilat ja hallinto sekä vaati-
vat esiintymiset ovat mahdollisia vain 
julkisen tuen turvin. Harrastaminen 
sujuu lukukausimaksuilla. 

Kohtuulliset lukukausimaksut 
kattavat tällä hetkellä yhden viikoit-
taisen oppitunnin kulut. Näille val-
mentavan ja perusopetuksen oppi-
laille opetuksen tulisi olla oppilaiden 
omalla asuinalueella ja se saattai-
si onnistua peruskoulun tiloissa, vrt. 
musiikkiluokat. Samalla se tukisi 
koulun omaa taideaineiden opetusta, 
lisäisi kouluviihtyvyyttä, toisi tavoit-
teellisuutta koululaisten iltapäivä-
toimintaan ja olisi kaupungille talo-
udellisesti edullista. Opetusviraston 
näköalattomuus jarruttaa kuitenkin 
tämän suuntaista järkevää kehitystä.

Syventävä opetus edellyttää oppi-
laan osallistuvan opetukseen useam-
min kuin kerran viikossa. Sen lukukau-
simaksut voivat olla perusopetukseen 
nähden korkeampia, mutta toisen ja 
kolmannen opetuskerran opetusku-
luja ne eivät kata. Syventävään ope-
tukseen osallistuvat ovat yleensä ylä-
asteen tai lukion oppilaita, joista 
monet ovat suuntautumassa taidea-
lalle. On perusteltua tukea heidän 
ammattiorientoitumistaan. 

Syventävän opetuksen järjestämi-
nen edellyttää taidekoululta omas-
sa hallinnassa olevia tiloja, jotka voi-
vat sijaita kauempanakin oppilaiden 
kodista kuitenkin hyvän julkisen lii-
kenteen piirissä. Urheilu- ja liikun-
tapuolella on jo vuosia ollut erilaisia 
tukimuotoja liikuntatilojen rahoit-
tamiseksi, mistä on seurannut huo-
mattavan laaja liikuntatilojen ver-
kosto. Täydellinen ei sekään liene, 
mutta taiteen perusopetuksen puo-
lella ei ole olemassa mitään vastaa-
vaa. Kulttuuriasiainkeskuksen olisi-
kin hyvä kartoittaa urheilutilojen tuet 
ja kehittää kulttuuripuolen toimijoille 
vastaavanlaisia tukimuotoja. On ilmi-
selvää, että kuvataiteen, sirkuksen ja 
teatterin laadukas syventävä opetus 
edellyttää erityisiä taiteenalalle sovel-
tuvia tiloja.

Julkisen tuen on turvattava tai-
dekoulun hallinnon laatu. Taiteen 
perusopetukseen soveltuvaa ohjel-
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maa, jossa yhdistyvät opetuksen, 
oppilaiden, henkilökunnan, huoltaji-
en, talouden ja tilojen hallinta, ei tai-
da olla. Kaupungin kannattaisi har-
kita tällaisen tietokantaohjelman 
tuottamista ja tarjoamista taidekou-
lujen käyttöön. Samalla yhtenäistyisi 
taideopetuksen suunnitteluun ja seu-
rantaan koottava informaatio. 

Kevät- ja joulujuhlat sekä näytte-
lyt ovat perinteisesti tarjonneet taide-
koulujen oppilaille esiintymismah-
dollisuuksia. Pukinmäen taidekoulut 
järjestivät kuluneena vuonna toista 
sataa julkista tapahtumaa tai esitys-
tä. Joulusirkuksen ohjelmisto 2009 
muodostui kymmenestä esityksestä, 
joista neljä oli perinteisiä oppilasesi-
tyksiä, neljä uuden sirkuksen koko-
naisuuksia ja kaksi lyhennettyä esi-
tystä päiväkodeille. Mustasaaren 
kesäteatterissa ’Saapasjalkakissaa’ esi-
tettiin kymmenen kertaa. Pukinmäen 
kartanon kesäteatterin ohjelmistossa 
oli 16 esitystä. 

Valtakunnalliset tapahtumat, kil-
pailut ja festivaalit luovat areen-
oja nuorten taitojen esiintuomisel-
le. Yksi onnistuneimmista on ollut 
Suomen nuorisosirkusliiton järjes-
tämät sirkusfestarit, joihin ovat voi-
neet osallistua kaikki alan harrasta-
jat. Tapahtuma on nuorisokulttuuria 
aidoimmillaan. Nuoret luovat koko 
tapahtuman, esiintyvät toisilleen, 
oppivat toisiltaan ja pitävät kivaa. 
Nuorisosirkusfestareiden mukana 
on kasvanut sekä uusi suomalainen 
sirkusartistipolvi että sirkusyleisö. 
Runsas esiintyminen, useat festari-
osallistumiset ja ulkomaanmatkat 
vaativat aina erillisen rahoituksen.

Lapsi julkisen tuen perusteeksi

Julkisen tuen kohdentumisessa 
on myös paljon toivomisen varaa. 
Valtaosa tuesta menee tällä hetkellä 
musiikille ja vanhoille taidekouluille. 
Uusien taidekoulujen tukeminen 
vähentäisi kasvavaa hakeutumista 

vanhoihin kouluihin ja vapauttaisi 
taloudellisia resursseja niiden alkeis-
opetuksesta syventävän opetuksen 
kehittämiseen. Näin sekä uudet että 
vanhat koulut voittaisivat. Oikein ei 
voi olla sekään, kaupungin tuki koh-
distuu laajalti sen omiin yksikköi-
hin. Lasten ja nuorten omakohtai-
nen osaaminen versoo kuitenkin 
taidekouluista.

Lapsi tulisi laittaa julkisen tuen 
kohdentamisen perusteeksi. Kun tie-
detään kunkin taidekoulun julkisen 
tuen määrä oppilaspaikkaa kohti ja 
koulun oppilaiden osoite, on helppo 
laskea julkisen tuen määrä lasta koh-
ti postinumeroalueittain. Tuen mää-
rän tulisi olla yhtäläinen eri alueil-
la. Eri taideaineita tulisi myös tarjota 
nykyistä tasaisemmin kaikilla alueil-
la. Varmaankin eri alueilla osallistut-
taisiin edelleen eri tavoin eri taide-
aineisiin, mutta erot johtuisivat lasten 
valinnoista, ei taloudesta eikä tar-
jonnan yksipuolisuudesta. 
Tuki palvelisi kysyntää, las-
ten lahjakkuutta ja sosiaalis-
ta kontekstia.

Veijo Muroke on 
Pukinmäen Taidetalon 
rehtori.
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Elämän ääniä
musiikki kasvun ja elämän suolana

”Äiti mä soitan tähän ne kaikki 
möröt”, kertoo 5-vuotias hurjan 
kahden nyrkin pianoimprovisaation 
säestämänä. Äidin tekisi mieli sulkea 
korvat, koska ääni on niin kaiken-
nielevä, mutta hikikarpalot pienellä 
otsalla kertovat ilmaisun voimasta. 
Kunnioitus luovaa prosessia koh-
taan, jossa painajaisuni saa uuden 
muodon, saa äidin hiljentymään tai-
teen äärellä.

Lapsen aktiivinen maailmanra-
kennus saa voimaa ja työkaluja tai-
teesta. Siinä on näyttämö tunteille, 
toiveille, peloille, kasvulle ja elämäl-
le. Lapsi ei kysy, mihin hän taidet-
ta tarvitsee. Hän käyttää sitä ja elää 
siinä, jos se hänelle suodaan. Hän 
tarvitsee aikuista kulkemaan kans-
saan myös taiteen maailmassa, anta-
maan tai jakamaan sanoja, säveliä, 
tarinoita. 

Jaetut taidekokemukset aikui-
sen ja lapsen välillä kutovat sana-
tonta yhteistä turvaverkkoa. Ne 
ovat yhteisiä arvokkaita kokemuksia 
pahan päivän varalle ja arjen ilok-
si. Lapaset menevät laulun avulla 
kiukuttelematta käteen ja ”harakka 
huttua keittää” -loru taittaa kiuk-
kupuuskan päiväunille asetuttaessa. 
Nämä asiat ovat arkipäivää monelle 
perheelle Helsingissä ja Suomessa. 
Osalle perheistä musiikkileikkikou-
lun leikkien tapahtuva oppiminen 
on tuttua oman kokemuksen kautta. 
Parhaimmillaan musiikkileikkikou-

lussa koetaan monia taiteellisia elä-
mysmatkoja koko perheen voimin 
tutustuen samalla musiikin perus-
asioihin. Hieman vanhempana lapsi 
jatkaa seikkailuaan ja itseilmaisuaan 
itsenäisesti lapsiryhmässä.

Kuitenkin on myös suuri joukko 
perheitä, jotka eivät hakeudu musi-
soinnin, taidetekemisten ja itse-
ilmaisun äärelle, huolimatta siitä, 
mitä se voisi elämään antaa. Siksi 
onkin kehitettävä uusia tapoja koh-
data näitä perheitä ja lapsia, jotta 
kaikkien oikeus taiteen taikamaail-
maan olisi samanlainen. Markku T. 
Hyyppä ja Hanna-Liisa Liikanen 
toteavat: ”Mitä enemmän yhteisössä 
on kulttuurikokemuksien ja taide-
elämysten rikastuttamaa sosiaalista 
pääomaa, sitä parempi on yhteisön 
jäsenten terveys.”1 

Lasten ja nuorten pahoinvoin-
tiin on Suomessa viime vuosina 
herätty. Olisiko viimein aika panos-
taa ennaltaehkäisyyn ja elämän-
laatuun? Osallistavalla yhteisellä 
soittamisella, tanssimisella tai draa-
mallisella itseilmaisulla voi olla juu-
ri se ratkaiseva, elämää kannatteleva 
merkitys, joka tuo sisältöä ja jouk-
koon kuulumisen tunteen hauraa-
seen elämäntilanteeseen.

Tästä syystä on tärkeää tarkastel-
la jo olemassa olevia hyviä rakentei-
ta ja nostaa niissä olevaa potentiaa-
lia laajemmin käyttöön. Esimerkiksi 
musiikkiopistoissa on hyödyntä-

LAURA
HUHTINEN- 
HILDéN

1 Hyyppä ja 
Liikanen 2005,15
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mättömiä mahdollisuuksia edistää 
hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, mut-
ta myös siellä pitää tarkastella kriit-
tisesti arvoja ja kehittää opetusme-
netelmiä vastaamaan paremmin 
esimerkiksi ryhmäopetuksen tar-
vetta. Perinteisen musiikinopetuk-
sen rinnalla on opittava käyttämään 
osallistavan opetuksen näkökulmia.

Toisaalta on myös kehitettä-
vä uusia tiloja, tapoja ja kuvakul-
mia, jotta taide ja taidekasvatus säi-
lyvät elävänä yhteiskunnassamme. 
Ihmisen tulee voida kokea olevansa 
osa jotakin tärkeää, hetkessä toteu-
tuvaa. Tätä kuvaa Marjatta Bardyn 
huomio siitä, että ”osallistujat luovat 
sen, mitä tavoitellaan”.2 Musiikissa 
esimerkkinä voisivat olla konsertin 
toiminnalliset teosesittelyt, musiik-
kikasvatushetket, joissa yhdessä eri 
taiteiden keinoin päästään sisäl-
le soitettaviin sävellyksiin, kehitel-
lään omia improvisaatioita samoista 
teemoista tai vaikka maalataan kuva 
sävellykseen innoittaneesta aiheesta. 
Tämä kokemus voi parhaimmillaan 
olla sitä, mikä on Karoliina-hiiren 
oivallus Leo Lionnin (1986) sadus-
sa ”Karoliina, musikkalinen hiiri”: 
Karoliina etsii kuumeisesti ihanaa 
musiikkia soittanutta juustohiirtä, 
kunnes keksii, että hän osaisi itse-
kin tuottaa musiikkia. Onnellisena 
Karoliina toteaa: ”Musiikki on 
minussa”. 

Myös taideintegraation eli eri 
taidemuotojen yhdistämisen mah-
dollisuudet voisi ottaa laajemmin 
käyttöön elämystä syventävinä voi-
mavaroina. Eri taidemuotojen käyt-
täminen opetuksessa tuo opetukseen 
kokonaisvaltaisuutta ja syventää 
kokemuksia. Musiikin opettami-
sessa tai kokemisessa voi olla hyvin 
elämyksellistä käyttää liikkettä ja 
tanssia tai täydentää kuunteluelä-
mystä maalaamalla sisäiset maisemat 
näkyviksi. Esimerkiksi Metropolia 
Ammattikorkeakoulu on lähtenyt 
panostamaan koulutuksessa näiden 

työtapojen systemaattiseen kehit-
tämiseen. Soiton- tai varhaisiän-
musiikin opettajaksi opiskelevat 
ovat koulutusjaksollaan hakeneet 
syvyyttä taidenäyttelyyn tanssimal-
la näyttelyn teeman mukaisia tans-
seja museossa sekä improvisoineet 
omalla äänellään yhteisen sävellyk-
sen näyttelyssä olleen taideteoksen 
innoittamana. 

Matkalla Kulttuurisiltaa pitkin

Metropolia Ammattikorkeakoulun 
musiikin koulutusohjelmasta valmis-
tuu soiton- ja laulunopettajia sekä 
varhaisiän musiikinopettajia, jotka 
sijoittuvat työelämään ympäri maata. 
Jotta valmistuvat musiikkipedago-
git kykenisivät lisäämään osallisuu-
den ja yhteisöllisyyden kokemuksia 
työssään ja sen kautta kehittämään 
suomalaista musiikinopetusta, kou-
lutussuunnittelun kehityshaasteeksi 
on nostettu osallistava taidekasvatus 
ja soveltava musiikkikasvatus. Tämän 
ympärille on käynnistynyt syvälli-
nen pedagogisen ajattelun muutos, 
jonka ytimessä toimii Kulttuurisilta-
hanke. 

”Kulttuurisilta – osallistava kult-
tuurikasvatus pääkaupunkiseudun 
palvelutuotannossa” on Euroopan 
aluekehitysrahaston tukeen perus-
tuva Metropolian EU-hanke, jos-
sa musiikin koulutusohjelma kehit-
tää Helsingin, Espoon, Vantaan 
ja Kauniaisten kaupunkien kanssa 
kulttuuripalvelujen tavoitettavuutta 
ja vaikuttavuutta. Hankkeen rahoit-
tajaviranomainen on Etelä-Suomen 
lääninhallitus.

Vuonna 2008 alkaneen, Metro-
polian koordinoiman Kulttuurisilta-
hankkeen olennainen tavoite on 
taidekasvatuksen kosketuspinnan 
laajentaminen. Tähän pyritään koko-
amalla tietoa ja kokemuksia taide-
kasvatuksen osallistavista mene-
telmistä sekä kehittämällä täysin 
uusia musiikillisen vuorovaikutuk-2 Bardy 2007, 25
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sen tapoja. Näin merkityksellinen 
taidetyö olisi tulevaisuudessa, kou-
lutettujen ammattilaisten myötä, 
yhä monipuolisemmin laajan kan-
sanosan ulottuvilla. Päämääränä on 
tämän kokemuksen sulauttaminen 
osaksi työelämälähtöistä koulutusta. 
Erityisesti keskiössä on suurten kau-
punkialueiden ja Metropolian väli-
nen aito yhteistyö.

Paremman yhteiskunnan, hen-
kisen hyvinvoinnin ja yhteisölli-
syyden lisääminen taidekasvatus-
työn ja ilmaisukasvatuksen kautta 
on näkemyksemme mukaan musiik-
kikasvatuksen ydinaluetta. Siksi 
menetelmien ja lähestymistapo-
jen tulee antaa laajat valmiuden 
ammatilliseen kasvuun ja vahvaan 
musiikkikasvattajaidentiteettiin.

Työelämän ja yhteiskunnan 
muuttuvat tarpeet vaikuttavat myös 
musiikkikasvattajan työnkuvaan. 
Tämän haasteen edessä ovat kaik-
ki Euroopan musiikkikorkeakoulut. 
Metropolia  Ammattikorkeakoulu 
on lähtenyt rakentamaan aktiivises-
ti yhteistyötä ja on mukana kehittä-
mässä musiikkipedagogikoulutuk-
sen linjoja.

Pirkko Liisi Kuhmonen tote-
aa opetusministeriön julkaisussa 
kulttuurin hyvinvointivaikutuksista 
seuraavasti: 

”Taiteen ja kulttuurin merkitys hyvin-
vointinäkökulmasta toteutuu sosiaali-
suuden - osallistumisen ja yhdessä ole-
misen - ja itsensä toteuttamisen kautta. 
Hyvinvointinäkökulmasta tarkastel-
tuna olennaista on osallistuminen ja 
onnistumisen kokemuksen turvaami-
nen ja niistä seuraava elämyksellisyys 
ja ilo.”3

Kulttuurisilta Helsigissä

Kun uutta musiikkikasvatuksen toi-
mintakenttää ja opiskelijoiden var-
haiskasvatuksen uudenlaisia val-
miuksia on alettu hankkeen myötä 

kehittää, Helsingissä yhtenä yhteis-
työtahona on ollut Helsingin kaupun-
ginmuseo. Museon kanssa on toteu-
tettu kaksi osaprojektia Juhlatuulella 
ja Soiva museo. Molemmissa lähtö-
kohtana on ollut näyttely, jonka tee-
moihin on rakennettu toiminnallista, 
osallistavaa musiikkikasvatusta lap-
sille tai perheille museossa. Näissä 
opiskelijoiden ohjattuun opetushar-
joitteluun kuuluvissa kokonaisuuk-
sissa on opeteltu yhdessä näyttelyn 
teemaan liittyviä tansseja, tehty lau-
luja näyttelyn herättämien tunnel-
mien pohjalta tai improvisoitu soit-
taen näyttelyssä. On myös voitu 
draaman keinoin improvisoida näyt-
telyn teemojen innoittamana sekä 
kuunnella ääniä ja musiikkia eläytyen 
tiettyyn tunnelmaan tai teokseen. 

Musiikin kosketuspintaa laajen-
nettiin helsinkiläislapsille suunna-
tussa Aamupäivä orkesterin seurassa 
-osaprojektissa. Siinä lapset tulivat 
ensin toiminnalliseen työpajaan, jos-
sa musiikki- ja taidekasvatuksen kei-
noin yhdessä improvisoitiin ja sukel-
lettiin Maurice Ravelin säveltämään 
Hanhiemo-sarjaan. Ravel sävel-
si teoksensa satujen innoittamana 
ja samojen satujen pohjalta raken-
nettiin kokemusta siitä, miten voi 
improvisoida, koota itse keksityis-
tä sävelaiheista tai äänimaisemis-
ta yhteisen sävellyksen. Sävellyksistä 
tehtiin myös maalaten kuvia, joil-
le taas saatettiin antaa uusi elämä 
soittaen. Oma keho on myös tärkeä 
instrumentti; sen liikkeillä voi soit-
taa, improvisoida kuultuun musiik-
kiin tai vaikka johtaa improvisaatio-
orkesteria!  Työpajan jälkeen lapset 
pääsivät seuraamaan Metropolian 
musiikinkoulutusohjelman orkeste-
rin harjoitusta. Tällä työtavalla haet-
tiin uudenlaista osallisuuden koke-
musta ja tuttuuden tuntua monelle 
vieraaksi koettuun klassiseen musiik-
kiin. Näin löydettiin yhdessä tarttu-
mapintaa musiikin peruselementtei-
hin: tunnelmia, rytmejä, melodioita 1 Kuhmonen 2008, 8
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ja sointivärejä, jotka oli osin myös 
uuden motivaation kautta helpom-
pi kokea merkityksellisiksi kuullus-
sa musiikissa.

Opiskelijoille tällainen työsken-
telytapa avaa uusia ajattelutapoja sii-
tä, mitä opettaminen on ja miten sitä 
voi toteuttaa. Onko se yhteinen löy-
töretki taiteen maailmaan vai suo-
ritteisiin keskittyvä sormiakroba-
tia tai istumalihaksia puuduttava 
teoriatunti? 

Soitonopiskelu osana hyvää 
elämää

Suomessa on maailmanlaajuisesti 
ajatellen ainutlaatuinen koko maan 
kattava musiikkioppilaitosverkosto. 
On kuitenkin syytä kysyä, kenelle 
soitonopetus tai musisoimisen ilo on 
tarkoitettu? Onko päämääränä seu-
loa lahjakkaat lapset varhain päte-
vään koulutukseen vai tuoda musiikin 
harrastaminen osaksi mahdollisim-
man monien ihmisten elämää yhteis-
kunnassamme? Vai voisiko sama jär-
jestelmä ja sama pedagogikoulutus 
palvella molempia päämääriä ja mil-
laisia uusia rakenteita tulisi kehittää, 
jotta tämä olisi mahdollista?  

Harri Kuusisaari kyselee musiik-
kilehti Rondossa: ”Eikö musiikin 
harrastaminen ole koko väestön 
oikeus?”  Hän on aiemmin nosta-
nut esiin musiikkiopistojen perus-
tehtävää ravistelevan kysymyksen: 
onko oikein, että muutama prosent-
ti nuorista koulutetaan huipputaita-
jiksi ja muut eivät saa mitään?4 Tämä 
haastaa pohtimaan, miten opetus-
menetelmät voisivat mahdollistaa 
musisoinnin ilon useammille, miten 
yhteisöllisyys ja myös iloinen har-
rastaminen voitaisiin nostaa resurs-
sien arvoiseksi päämääräksi. Myös 
orkesterit haastetaan kohtaamaan 
elämä. Harri Kuusisaari peräänkuu-
luttaa  orkestereiden työkalentereis-
ta enemmän tilaa rantautua ihmis-
ten arkeen.

Työelämästä nousevat haasteet 
tuovat lisäksi perinteisen, lähin-
nä yksilöopetukseen ja mahdol-
lisimman hyvään tekniseen soit-
totaidon oppimiseen perustuvan 
opetustradition rinnalle uudenlai-
sia ulottuvuuksia musiikkipedago-
gin tehtäväkenttään. Tarvitaan taitoa 
kohdata erilaisia ihmisiä myös muu-
alla kuin totutussa luokkahuonees-
sa. Yksilöopetuksen lisäksi tarvitaan 
ryhmäopetustaitoa ja kykyä asettaa 
tavoitteet kohderyhmän mukaan. 
Musiikkipedagogi ja tutkija Lori A. 
Custodero haastaakin pohtimaan, 
opetammeko sellaisilla tavoilla, jotka 
ovat parhaita lasten oppimisen kan-
nalta vai pakotammeko lapset oppi-
maan niillä tavoilla, joilla me halu-
amme opettaa.5

Veli-Matti Värrin mukaan on 
pyrittävä huolehtimaan, ettei kas-
vattajan esiymmärrys jo etukäteen 
määritttele toista tietynlaiseksi  ja 
samalla sulje pois hänen omia näke-
myksiään itsestään. Dialogisen ajat-
telun lähtökohtana on, että toinen 
ihminen on salaisuus, jota ei voi lop-
puuna saakka tuntea, eikä ole oike-
utta pyrkiä määrittelemään toista 
omaksi kuvakseen.6

Kari Kurkelan mukaan kehittynyt 
musiikkikasvatus ottaa huomioon 
ne seikat, jotka liittyvät suotuisaan 
henkiseen kasvuun. Siksi onnistu-
nut musiikkikasvatus tukee kehitys-
tä, joka johtaa ahdistuksen, häpeän 
ja syyllisyyden sekä vastaavien oirei-
den vähentymiseen, ja antaa lapsel-
le ja nuorelle mahdollisuuden kasvaa 
omaksi itsekseen. Se tukee kehitys-
tä, jonka tuloksena oppilas tutustuu 
omiin tunteisiinsa.7 

Kimmo Lehtonen on nostanut 
esiin musiikkikasvatukseen liitty-
vän voimakkaan kaksoissidoksen: 
”Virallinen puhe korostaa luovuut-
ta ja vapaata ilmaisua, mutta teot ja 
toiminta edustavat tiukkoja sääntö-
jä, kaavamaisuutta, virheiden etsin-
tää sekä kovaa kilpailua.” Myös Jari 

4 Kuusisaari 2009a, 
2009b

5 Custodero 2007

6 Värri, 2009, 21

7 Kurkela 1993, 
314-315
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Sinkkonen kaipaa lapsilähtöisyyt-
tä: ”Kestämmekö sen, että lapsem-
me löytävät itse oman musiikkinsa?” 
Hänen mukaansa hyvien vanhem-
pien ja opettajien hoivissa kasva-
nut lapsi ei halua mukautua vaan 
taistelee kontrollia vastaan ja pyrkii 
säilyttämään todellisen itseytensä. 
Hän kuvaa ihannetilannetta poten-
tiaalisena tilana opettajan ja oppi-
laan välillä, jossa kumpikin osapuo-
li tuottaa omia oivalluksiaan, jotka 
saavat toisistaan voimaa. Tällaisessa 
oppimistapahtumassa ”lopputulos 
on osiensa summaa suurempi”, eikä 
kyseessä ole enää opettaminen sil-
le yleensä annetussa merkityksessä, 
vaan kasvaminen, josta molemmat 
pääsevät osallisiksi.8

Kyse on näkökulmasta ja arvois-
ta opetuksen taustavaikuttajina. 
Liisa Karlssonin mukaan vastavuo-
roisessa, kohtaavassa, osallistavas-
sa toimintakulttuurissa aikuinen on 
kiinnostunut siitä, miten lapsi ajat-
telee ja mihin lapsen tuottama tieto 
perustuu. Tämä vaikuttaa valittaviin 
opetusmenetelmiin sekä päämääriin. 
Instrumenttiopetuksen perinteenä ja 
painolastina on pikemminkin vaikut-
tamaan pyrkivä toimintatapa, jossa 
aikuinen ensisijaisesti pyrkii muut-
tamaan sekä myös itseään vahvista-
va toimintatapa, jossa aikuinen etsii 
lapsen puheesta niitä asioita, jotka 
tukevat hänen omia mielipiteitään.9 

Annu Tuovilan mukaan myön-
teisesti merkityksellisten kokemus-
ten syntyminen ja hyvien opiskelu-
tulosten saavuttaminen edellyttää 
lapsen, opettajien ja vanhempien 
välistä yhteistyötä sekä lasten musii-
killista itsearvostusta, ryhmäytymis-
tä ja omia aloitteita tukevaa opetusta. 
Lapset yhdistivät oppimaansa tiedol-
lista ainesta omaan musiikin harjoit-
tamiseensa vain mikäli saatu koet-
tiin myönteisesti merkitykselliseksi. 
Tärkeä opiskelumenestyksen selit-
täjä oli tutkimuksen mukaan lasten 
tavoitteiden ja ehdotusten huomi-

oiminen opetustilanteessa. Tuovilan  
tutkimus osoittaa, että lasten musii-
kin harjoittaminen perustuu las-
ten omaehtoiseen kuulonvaraiseen 
musiikkikulttuuriin, jossa kuunte-
leminen, laulaminen, soittaminen 
ja tanssiminen sulautuvat toisiinsa 
kokonaisvaltaisiksi improvisoiduik-
si musiikillisiksi toimintaepisodeik-
si ja musiikkileikiksi.10

Moni instrumenttipedagogi ko-
kee lapsilähtöisyyden, ryhmäsoiton-
opetuksen, improvisoinnin ja musii-
killinen keksinnän, säveltämisen 
vaikeina alueina työssään. Erityisesti 
alkeissoitonopetus ja erilaiset oppi-
misvaikeudet tuovat haasteita soi-
tonopettajan arkeen ja haastavat 
tutkimaan opetusmenetelmiä kriit-
tisesti. Samat ilmiöt on nähtävis-
sä koulumaailmassa ja Marja-Leena 
Juntunen  peräänkuuluttaakin laa-
jempaa keskustelua musiikin oppi-
misesta ja opettajuudesta.11

Kohti yhteistä, jaettua musiikil-
lista tulevaisuutta

Musiikin merkityksestä kasvuun, 
kehitykseen ja elämänlaatuun saa-
daan tietoa myös viimeaikaisesta 
aivotutkimuksesta. Musiikki herät-
tää ihmisissä huomattavan voimak-
kaita tunteita. Varsinkin oma lem-
pimusiikki on aivoille erittäin vahva 
ärsyke, joka aktivoi voimakkaasti 
syvien osien mielihyväalueita. Minna 
Huotilaisen ja Vineta Fellmanin 
mukaan musiikin merkitys varhais-
lapsuudessa on todennäköisesti vielä 
suurempi kuin myöhemmin elä-
mässä. Aivokuoren toiminnot järjes-
tyvät hyvin eri tavoin sen mukaan, 
miten aivojen  syvät osat stimu-
loituvat ensimmäisten elinvuosien 
aikana.12 

Musiikilla voi olla suuri merki-
tys omien tunteiden peilinä, turvan 
ja eheytymisen kokemisessa oli se 
sitten itse soitettua tai kuunnellen 
omaksi koettua: 

8 Lehtonen 2004, 
17; Sinkkonen 
1997, 52

9 Karlsson 2005, 
36-37

10 Tuovila 2003, 4

11 Juntunen 2007

12 Huotilainen 
ja Fellman 2009, 
2573-2574
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” Näin myöhään syksyllä illat olivat 
hyvin pimeitä. Vilijonkka oli aina tun-
tenut vastenmielisyyttä yötä kohtaan. 
Ei mikään ole pahempaa kuin pilkkopi-
meään katseleminen: se on kuin kulkisi 
suoraa päätä äärettömyyteen eikä likellä 
olisi ketään toista. Sen takia Vilijonkka 
laski likaämpärinsä salamannopeasti 
keittiön portaalle ja sulki taas kiireesti 
oven niin hän oli aina tehnyt.

Mutta tänä iltana Vilijonkka pysäh-
tyi portaille kuullostelemaan pime-
yttä. Nuuskamuikkunen soitteli teltas-
saan epäröivää sävelmää. Vilijonkka 
oli musikaalinen, vaikkei hän itse tien-
nyt sitä sen kummemmin kuin muut-
kaan. Hän kuunteli henkeään pidät-
tellen ja unohti kaikki kamaluudet. 
Hänen hahmonsa piirtyi pitkänä ja lai-
hana valaistua keittiönikkunaa vas-
ten, se olisi ollut helppo saalis kaikille 
yön vaaroille. Mutta mitään ei tapah-
tunut. Kun sävelmä loppui, Vilijonkka 
huokaisi syvään, laski likaämpärin por-
taalle ja palasi taloon.” 13

Toivottavasti taide olisi monen lap-
sen tukena elämässä kannattele-
massa yli pettymysten ja kolhujen, 
joita elämä väistämättä kaikille jos-
sain muodossa eteen tuo.

Tulevaisuuden visiona haluaisin 
nähdä vahvistuvan suunnan yhtei-
sölliseen taidekasvatukseen, taiteen-

tekemiseen, yhteismusi-
sointiin ja mahdollisuuden 
osallistumiseen. Tällainen 
luovan toiminnan jakami-
nen tukisi yhteisöä, lisäisi 
voimaantumisen kokemus-
ta ja henkistä hyvnvointia 
yhteiskunnassamme. 
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musiikkia! 

Musiikki kulkee mukana nuoren 
arjessa tarjoten monenlaisia ulottu-
vuuksia kasvuun sekä muodostaen 
yhden laajimmista nuorten luovuuden 
kentistä. Musiikillinen harrastunei-
suus, kuten jonkin instrumentin soitta-
minen, on säännöllisyydessään yleisin 
suomalaisten nuorten luovista har-
rastuksista: useampi kuin joka kolmas 
nuori on harrastuksen parissa päivit-
täin, vähintään viikoittain laulaa kolme 
neljästä ja soittaa neljä viidestä harras-
tajasta.1 Tietokoneavusteisesti tuotetun 
musiikin räjähdysmäinen yleistyminen 
teknologian kehityksen ja levityksen 
helpottumisen myötä on laajentanut 
musiikillisen harrastuneisuuden kent-
tää. Musiikin tekeminen tietokoneella 
on useimmin päivittäistä tai viikoit-
taista. Nuorten musiikillinen harras-
tuneisuus voi toki olla muutakin kuin 
soittamista, laulamista tai säveltämistä. 
Konsertit, mukana kulkeviin soitti-
miin ladattu musiikki, Internetistä löy-
tyvät musiikkipalvelut ja yhteisöt, sekä 
musiikkivideot säestävät monen nuo-
ren arkea. 

Nuoren identiteetin kehityksen 
tukeminen luovuuden keinoin on yksi 
keskeisistä prosesseista helsinkiläi-
sessä nuorisotyössä. Monimuotoinen 
musiikkitoiminta on osa tätä kulttuu-
rista nuorisotyötä, jossa nuorta halu-
taan vahvistaa luomalla hänelle tai-
teen avulla tilaa kohdata itsensä. Suvi 
Saarikallion mukaan musiikillinen 
harrastuneisuus edistää nuoren psyko-

sosiaalista kehitystä identiteetin raken-
tumisen, itsemääräämisen, ihmissuh-
teiden muutoksien sekä tunteiden 
säätelemisen osa-alueilla.2 Musiikki 
ei ole pelkistettävissä vain nuoriso-
työn välineeksi: kuten Helka-Maria 
Kinnunen muistuttaa, taide pakenee 
rajautumista ja luo tilan, jossa on mah-
dollista kuvitella ja leikkiä.3 Sen luon-
teeseen kuuluu kasvaa ulos välineen 
roolista, ja tämän takia sillä on enem-
män merkityksiä yhteiskunnassa kuin 
osataan havaita. 

Musiikki tuli osaksi nuorisotyö-
tä luonnollisinta reittiä, eli nuorten 
mukana. Se oli suosittua omaehtois-
ta toimintaa jo ensimmäisissä nuori-
sokahviloissa ja -tiloissa ennen kun-
nallisen nuorisotyön virallistumista. 
Kun 1980-luvulla kulttuurinen nuo-
risotyö ja nuorisokulttuurien tuke-
minen nousivat teemoiksi Helsingin 
kaupungin työnjakoa pohdittaessa, 
nuorisoasiainkeskuksen rooliksi muo- 
dostui edistää kulttuurin keinoin las-
ten ja nuorten omaehtoista toimin-
taa yhteisöissään ja yhteiskunnas-
sa.4 Nuorisoasiainkeskuksessa luotiin 
musiikkitoiminnalle asuinalueille le-
viävä toimintakenttä, jossa nuorilla on 
matala kynnys harrastaa musiikkia 
omaehtoisesti tai vapaamuotoisella 
ohjauksella tuettuna. Nuoria halutaan 
siis aktivoida luovaan toimintaan otta-
en huomioon heidän suuntautunei-
suutensa sekä toiminnan jakautumi-
nen kaupunkitilaan. 

ANNImARI
jUVoNEN

moniäänistä nuorisotyötä Helsingin 
kaupungin nuoriso-asiainkeskuksessa

4 Ilves 1998: 151

3 Kinnunen 2009

2 Saarikallion 2007

1 Myllyniemi 2009
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Tunnetuin nuorten musiikillista 
harrastuneisuutta tukeva rakenne on 
kouluissa ja musiikkiopistoissa järjes-
tettävä muodollinen opetus. Musiikin 
ohjaus nuorisotaloilla ei pyri kilpaile-
maan muodollisen musiikinopetuk-
sen kanssa, vaan tarkoituksena on 
tarjota sen rinnalle vapaamuotoinen 
oppimisympäristö, jonka toiminta-
muodot kattavat niitä alueita, johon 
muodollinen opetus ei suuntaudu. 
Nuorisoasiainkeskuksen musiikkitoi-
minnan valtavirtaa ovat bändi- ja dj-
toiminta, tietokoneavusteisen musii-
kin tuottaminen, sekä tutustuminen 
eksoottisempiin soittimiin, kuten 
djembe-rumpuihin. Tavoitteellisuus 
ei kohdistu lähtökohtaisesti nuoren 
taitoihin, vaan kasvun tukemiseen ja 
itsetunnon vahvistamiseen. Tärkeää 
on auttaa nuori alkuun häntä kiinnos-
tavassa asiassa sekä innostaa matkan 
varrella. Ohjauksen tavoitteellisuu-
den aste on herättänyt keskustelua, 
koska nuoret ovat teknisesti kehit-
tyneempiä yhä varhaisemmassa vai-
heessa ja heidän harrastuneisuutensa 
on ’ammattimaisempaa’ – yhä use-
ammalla nuorella on korkeat tavoit-
teet ja niitä kohti matkataan määrä-
tietoisesti. Ohjaajat eivät toki halua 
jarrutella nuorta intoa, vaan heidän 
roolikseen muodostuu oman koke-
muksellisen tietonsa jakaminen ja 
huomion ohjaaminen myös itse luo-
vaan prosessiin. 

Musiikki nuorisotyön metodina

Musiikkitoimintaan liittyy nuo-
risotyöllisiä lähestymistapoja, jotka 
tukevat nuoren identiteetin kehi-
tystä ja tukevat häntä osallisuudessa 
omaan elämäänsä. Toiminnan muo-
dot korostavat perinteisesti omaeh-
toisuutta, mutta ohjattu vuorovai-
kutukseen perustuva toiminta on 
kasvattanut osuuttaan. Näin on pys-
tytty hyödyntämään ohjaajien eri-
tyisosaamista ja lisäämään toiminta-
muotojen kirjoa.

Kulttuuriseen nuorisotyöhön vii-
tataan usein ennaltaehkäisevänä 
nuorisotyönä, joka vahvistaa nuo-
ren kehitystä luovuuden sekä koke-
muksellisuuden keinoin. Musiikki 
voi olla nuorelle myös pinnalla pitä-
vä voima hankalan elämäntilanteen 
kohdatessa. Se on suora ja samalla 
hienovarainen keino käsitellä aihei-
ta, joita voi olla huomattavasti vai-
keampaa jakaa esimerkiksi keskus-
telun avulla. Musiikin soveltavan 
käytön avulla voidaan auttaa nuoria 
elämänhallinnassa: vahvistaa heitä 
sosiaalisesti sekä integroida syrjäy-
tymisvaarassa olevia nuoria takaisin 
yhteisöön. 

Nuoren elämäntilanne luo kon-
tekstin ohjaamismuodon valinnal-
le, toiminta muotoutuu sopivaksi 
nuoren kehitystä tukien. Ohjaajan 
rooli on tehdä nuoren kanssa asioi-
ta yhdessä ja kannustaa häntä oma-
toimisuuteen. Vaikka nuoret harras-
tavat mielellään itsenäisesti, koetaan 
ohjaajien läsnäolo merkittäväksi. 
Pitkän linjan musiikin harrastajina 
tai ammattilaisina he ovat tärkeitä 
esikuvia nuorille ja ohjaajan innos-
tava asenne voi olla se pieni sykä-
ys, jonka he tarvitsevat löytääkseen 
jotain merkittävää itsestään. 

Vuorovaikutus nuorten kans-
sa on ehdottoman tärkeää myös 
toiminnan kehittämisen kannal-
ta, koska nuorilta tulevan palaut-
teen ja aloitteiden avulla pystytään 
huomioimaan ne tärkeät nuoriso-
kulttuuriset virtaukset, jotka nuoret 
kokevat kiinnostaviksi rakennuspa-
likoiksi omassa identiteettityössään. 
Musiikki on vahvasti läsnä ilmiöis-
sä, jotka tuottavat nuorille yhtei-
söllisyyden kokemuksia tarjoamalla 
elämäntapoihin liittyvän viiteryh-
män, sekä antavat heille aineksia 
itsemäärittelyyn. Helsingin katu-
kuvassa eräs näkyvimmistä nuori-
sokulttuurisista ilmiöistä on ollut 
Japanista Suomeen rantautunut 
J-Rock, jota kuultiin ensimmäis-
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tä kertaa Suomessa nuorisoasiain-
keskuksen kulttuuriareena Glorian 
lavalla nuorten itsensä sinne tuo-
mana. Sittemmin se kasvoi massii-
viseksi ilmiöksi viihdeteollisuuden 
sekä muun japanilaisen pop-kulttuu-
rin suosion vauhdittamana. J-Rock 
on ehkä yksi tunnetuimmista, mut-
ta ei suinkaan ainoa nuorisokulttuu-
rinen ilmiö, joka on lähtenyt kasva-
maan Suomessa kyseiseltä areenalta. 
Nuorisokulttuurien potentiaali saada 
massiivisia nuorisojoukkoja liikkeel-
le sekä nuorten kasvava rooli kulut-
tajaryhmänä ovat aktivoineet musiik-
kiteollisuuden edustajat vainuamaan 
mahdollisia kaupallistettavissa olevia 
ilmiöitä ja idoleita. Nuoret tarvitsevat 
kaupallisen musiikkimaailman rin-
nalle myös heidän omista lähtökoh-
distaan luotua toimintaa.

Ala- ja nuorisokulttuuriset vir-
taukset elävät vahvoina mutta eivät 
enää kovin selkeärajaisina. Tätä myö-
häismodernia aikaa kuvataan usein 
yksilöllisyyden ja valinnanvapauden 
aikakautena ja perinteisen yhteisöl-
lisyyden rappiona. Elämme epävar-
muuden synnyttämää uudenlaisen 
yhteisöllisyyden aikaa, joka on ajoit-
tain rakentuvaa ja eri vahvuusas-
teita sisältävää.5 Näin ollen myös-
kään nuorisokulttuurit eivät esiinny 
enää rajautumiseen nojaavina ilmiöi-
nä, vaan nuori voi kokeilla tai omak-
sua erilaisia tyylejä ja arvomaailmoja. 
Virtuaalimaailma toimii nuorisokult-
tuuristen ilmiöiden leviämiskanava-
na, sekä kasvupohjana uudenlaisel-
le yhteisöllisyydelle. Tämän kaltainen 
yhteisöllisyys konkretisoituu hetkit-
täin, esimerkiksi suosikkibändin keik-
kajonossa nettituttavia tavatessa. 

Kuinka siis saada vahva yhteys 
nuorisoon, jonka arkipäivää ovat jat-
kuvat mainonnan tuottamat ärsyk-
keet, tuotteistetun maailman tar-
joama mahdollisuus hetkelliseen 
liittymiseen tai napin painalluksen 
päässä oleva yhteisö? Nuorten pit-
käaikainen sitouttamiseen perustu-

nut nuorisotyö on haasteiden edes-
sä. Yhteisöllisyyden muodonmuutos 
näyttäytyy tarpeena kehittää nuoriso-
työtä niin, että se tarjoaa nuorille eri-
asteisia liittymisen mahdollisuuksia: 
halukkaat voivat sitoutua toimintaan 
pitkäksi aikaa, mutta myös lyhytaikai-
sempi osallistuminen ja erilaisten asi-
oiden kokeileminen on mahdollista. 

Musiikkitoiminnan monet muodot

Pitkäikäisimpiä nuorisoasiain-
keskuksen tarjoamia musiikki-
toiminnan muotoja ovat nuorten 
omaehtoisen bänditoiminnan mah-
dollistaminen treenitiloja tarjoa-
malla sekä musiikkitapahtumien 
järjestäminen. Yksityisten vuokra-
nantajien löydettyä treenitilamarkki-
nat tilojen hinnat ovat nousseet hui-
masti. Nuorisoasiainkeskus tarjoaa 
nuorille huokeita treenitiloja ympäri 
Helsinkiä ja tuo helpotusta erityi-
sesti nuorimmille bändeille. Vuonna 
2009 nuorisoasiainkeskuksen tarjoa-
missa 43 treenitilassa harjoitteli n. 
150 bändiä. 

Erilaiset musiikkitapahtumat tar-
joavat esiintymismahdollisuuksia 
nuorten bändeille, priimaesimerk-
kinä vuosittaiset Ääni ja Vimma- 
sekä Junnu Vimma -katselmukset. 
Katselmuksissa bändit saavat esiin-
tymiskokemusta, palautetta musiikin 
ammattilaisilta sekä uusia kontakteja 
muihin musiikin harrastajiin. Nuorten 
osallisuus ja osaaminen ovat keskiössä 
nuorisoasiainkeskuksen tapahtuma-
tuotannoissa, ja heidän panostustaan 
rohkaistaan tapahtumatuotantokurs-
sien sekä käytännön kannustami-
sen avulla. Tapahtumakonseptit on 
rakennettu niin, että ne kattaisivat 
koko kaupunkitilan mahdollisimman 
hyvin ja antaisivat nuorille yhtäläisen 
mahdollisuuden osallistua. Julkisen 
toimijan mahdollistamilla tapahtu-
milla on kaupunkikulttuurisesti mer-
kittävä rooli, joka muodostuu tar-
joamalla kaupunkilaisille avointa ja 

5 Saastamoinen 
2002, Salasuo 2006

Viereisen sivun kuva: 
Stoan taiteiden yö 2009
Sampo Lappo, 
Helsingin 
kulttuurikeskus
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edullista aktiviteettia kaupallistuvas-
sa ympäristössä sekä luomalla liit-
tymisen tunnetta kaupunkitilaan ja 
yhteisöön. 

Osallistuminen musiikkitoimin-
taan ei edellytä minkään tietyn inst-
rumentin soittamista tai laulutaitoa. 
Nuoret voivat osallistua tapahtuman 
järjestämiseen, esiintymis- ja juonto-
kurssille tai musakirppiksille ja har-
joitella teknistä osaamista, kuten 
miksaamista. Nuorilla on myös mah-
dollisuus järjestää esimerkiksi bän-
di-iltoja nuorisotaloilla sekä tapah-
tumia kulttuuriareena Gloriassa. 
Musiikkitoiminnan moninaisuus ja 
käytännönläheisyys mahdollistavat 
sen, että kokemukseltaan eri asteella 
olevat nuoret voivat osallistua heille 
sopivaan tapaan harrastaa musiikkia. 
Sen vapaamuotoisuus mahdollis-
taa nuorille kokeiluja instrumentti-
en ja harrastamisen muotojen suh-
teen. Soittamisesta kiinnostuneet 
nuoret voivat tietyillä nuorisotaloilla 
sekä musiikkileireillä saada eri soitin-
ten yksilö- tai ryhmäohjausta, bändi-
pajoissa pääsevät soittamaan yhdessä 
ne nuoret, joilla ei ole omaa bändiä. 
Bändipajoihin osallistuminen lisää 
kompetenssia sopeutua erilaisten ja 
eritasoisten ihmisten kanssa soit-
tamiseen. Ryhmäohjaus perustuu 
ennen kaikkea ryhmän jäsenten väli-
seen synergiaan, ei niinkään ohjaajan 
rooliin. Musiikkitoiminnassa pyritään 
kannustamaan nuoria omatoimisuu-
teen ja käytetään mahdollisuuksien 
mukaan vertaisohjausta, jossa nuoret 
ohjaavat toisiaan. 

Perinteisen bänditoiminnan lisäk-
si toimintamuotoja on sittemmin 
kehitelty nuorten tarpeiden ja toivei-
den mukaisesti. Tietokoneavusteisen 
musiikkityöskentelyn sekä dj-har-
rastuksen yleistyminen on huomi-
oitu järjestämällä nuorille musiikin 
tekemiseen tarkoitettuja tiloja sekä 
suosituiksi muodostuneita dj-kurs-
seja. Kurssien ohjaajat ovat ansioi-
tuneet musiikillisella urallaan, mikä 

tuottaa toiminnalle uskottavuut-
ta ja herättää kiinnostusta nuoris-
sa iästä tai sukupuolesta riippumatta. 
Nuorilla on myös käytössään demo-
studioita, joissa he voivat käydä bän-
deineen nauhoittamassa tuotoksiaan. 
Demostudioiden toiminnan lähtö-
kohta on tuottaa nuorelle konkreetti-
sen äänitallenteen avulla tunne hänen 
oman osaamisensa sekä luovuutensa 
merkityksellisyydestä vuorovaikutuk-
sessa osaavan aikuisen kanssa. 

Hip hopin ja rapin suosio nuor-
ten keskuudessa on avannut uusia 
ovia myös nuorisoasiainkeskuksen 
musiikkitoiminnassa. Taustoiltaan 
erilaiset nuoret kokevat rapin jaetuk-
si kielekseen, eikä kynnys kirjoittaa 
riimejä ja kokeilla niitä käytännössä 
ole kovin korkea. Nämä musiikin lajit 
ovat tärkeässä asemassa monikult-
tuurisuuden tukemisessa, sillä monet 
maahanmuuttajataustaiset nuoret 
hakeutuvat mukaan nuorisoasiainkes-
kuksen toimintaan nimenomaan tätä 
kautta. Nuoret voivat osallistua ryh-
mätoimintaan, jossa tehdään musiik-
kia, kirjoitetaan lyriikoita sekä työs-
kennellään studiossa samanhenkisten 
nuorten kanssa. Yhteisenä kokoon-
tumisareenana toimii myös hiljat-
tain käynnistynyt hip hop -musii-
kin katselmus Beats and Sounds, 
jossa nuorilla on mahdollisuus saa-
da palautetta musiikin ammattilaisil-
ta. Sitoutuneisuutta osoittaneet nuo-
ret ovat voineet osallistua pehmeiden 
arvojen pohjalta toimivan levy-yh-
teisön toimintaan ja päästä osallis-
tumaan kokoelma-albumille tai jopa 
saada julkaistua oman levynsä. Levyjä 
ei tehdä kaupallisiin tarkoituksiin, 
vaan merkityksellistä on itse prosessi, 
jonka aikana ohjaajan ja nuoren välil-
le syntyy luottamuksellinen vuorovai-
kutussuhde – joillekin nuorille ken-
ties ensimmäinen sellainen. 

Nuorisoasiainkeskuksen musiik-
kitoimintaan liittyvä nuorten haas-
tattelumateriaali viittaa siihen, että 
musiikkia harrastaville nuorille tär-
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keimmät toimintamuodot ovat perus-
toimintaa, kuten perinteisen bän-
ditoiminnan tukeminen treeni- ja 
studiotiloilla sekä soiton ohjauksen 
tarjoaminen. Nuoret toivovat esiinty-
mismahdollisuuksia, joten he koke-
vat myös erilaiset musiikkitapah-
tumat olennaiseksi osaksi aktiivista 
musiikkitoimintaa. Perustoiminnan 
vahvistaminen koetaan toiminnan 
suunnittelijoiden keskuudessa tär-
keäksi, samalla kuin höristellään kor-
via nuorilta tuleville uusille ideoille. 
Musiikkitoimintaa kehitetään luomal-
la uudenlaisia toimintamuotoja rikko-
malla raja-aitoja ja luomalla yhteyksiä 
eri asioihin suuntautuneiden nuor-
ten kesken. Poikkitaiteelliset projek-
tit sekä media- ja musiikkitoiminnan 
yhdistäminen esimerkiksi musiikki-
videoiden tekemisen tai katselmusten 
live-lähetysten muodossa ovat merkit-
täviä askeleita tähän suuntaan. Nuoret 
ovat myös hyödyntäneet kulttuurista 
osaamistaan esimerkiksi järjestämällä 
vieraiden maiden musiikkia ja ruoka-
kulttuuria yhdistäviä teemailtoja nuo-
risotaloilla. Tällaiset toimintamuodot 
palvelevat halua tarjota yhteisiä sosiaa-
lisia areenoita erilaisia taustoja omaa-
ville nuorille, sekä luovat innovatiivista 
henkeä pohdiskeluille musiikin käyt-
tömahdollisuuksista nuorisotyössä.

Lopuksi

Musiikin merkitys nuorisotyössä on 
tarjota nuorelle mahdollisuuksia posi-
tiiviseen itsemäärittelyyn luovuuden 
kautta. Musiikki on rajoja rikkova ja 
yhteinen kieli niin nuorten keskuu-
dessa kuin myös heidän suhteessaan 
ohjaajiin – ja siksi myös erinomai-
nen tekijä myös monikulttuurisuuden 
tukemisessa. Toiminnan monimuotoi-
suus mahdollistaa pitkäjänteisen nuo-
ren identiteetin rakentumisen tuke-
misen, mutta toisaalta tarjoaa myös 
tämän ajan sosiaalisuuteen sopivia 
lyhytjänteisempiä yhteisöllisen kiin-
nittymisen muotoja. 

Musiikkitoiminta tuottaa nuo-
risotyölle moninaisia kosketuspin-
toja nuorten elämään ja tukee nuor-
ten osallisuutta kannustamalla heitä 
tunnistamaan oman osaamisensa ja 
kehittämään sitä. Tarkoitus ei ole kui-
tenkaan viljellä ajatusta menesty-
misen tärkeydestä, vaan tekemisen 
ilosta ja turvallisesta yhdessäolos-
ta. Musiikin ammattilaisten läsnä-
olo on nuorille merkityksellistä siksi, 
että he saavat kaipaamaansa raken-
tavaa palautetta, sekä oppivat mää-
rätietoisuuden merkityksen omassa 
elämänhallinnassaan. Tavoitteena on 
nuoren ymmärrys siitä, että 
hänen teoillaan on merki-
tystä: että hän voi vaikuttaa 
omaan elämäänsä ja ympä-
röivään yhteiskuntaan.
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onko demokraattinen 
musiikkikasvatus 
mahdollista 2010- 
luvun Helsingissä?
”Eihän musiikilla ja demokratialla ole 
mitään tekemistä toistensa kanssa!” 
Näin sanoi anonyymi graduntekijä 
Sibelius-Akatemian musiikin aineen-
opettajien seminaarissa vuonna 2008.

Viimeisen 50 vuoden merkittä-
vimpiä suunnanmuutoksia taidefilo-
sofiassa on ollut taiteen sosiaalisen ja 
poliittisen luonteen tunnustaminen. 
Feminismi, semiotiikka ja dekonst-
ruktionismi ovat kyseenalaistaneet 
taiteen autonomian – käsityksen, jos-
sa taide nähdään omalakisena ja sosi-
aalisesta maailmasta erillään olevana 
kulttuurisena alueena. Musiikin tut-
kimus havahtui muutokseen 1980-
luvun lopulla1. Musiikkikasvatus sen 
sijaan on vasta tämän kriittisen tar-
kastelun alkutaipaleella. Edelleen 
ammattikunnassa on yleistä ajatel-
la musiikkikasvatuksen olevan vapaa 
politiikasta ja yhteiskunnallisista 
näkökulmista. 

Tässä artikkelissa luomme yleis-
luoteisen katsauksen siihen, miten 
suomalainen musiikkikasvatus voi 
liittyä laajempiin yhteiskunnallisiin 
pyrkimyksiin ja demokratian toteu-
tumiseen. Millä tavoin kunnat ja esi-
merkiksi Helsingin kaltaiset kaupun-
git voisivat toteuttaa demokraattista 
musiikkikasvatuspolitiikkaa?

Yhtäläiset mahdollisuudet 

Demokratia voidaan toteuttaa 
musiikkikasvatuksessa esimerkiksi 
takaamalla kunnissa yleinen, päivä-
kodeissa, musiikkileikkikouluissa, 
peruskouluissa ja lukioissa tarjot-
tava musiikin opetus. Tämä tarkoit-
taa sitä, että koko ikäluokalla on 
mahdollisuudet musiikin opiskeluun 
yleissivistävässä koulutuksessa. 

Yleissivistävän musiikkikasva-
tuksen lisäksi maassamme antaa 
musiikin opetusta kansainvälises-
sä vertailussa poikkeuksellisen kat-
tava musiikkioppilaitosverkosto. 
Verkoston avulla on alun perin pyrit-
ty siihen, että alueelliset tekijät eivät 
estä lahjakkuuksien rekrytointia 
sekä tukemaan oppilaiden mahdol-
lisuuksia opiskella musiikkia asian-
tuntevien opettajien johdolla. Usein 
todetaan, että Suomen musiikki- 
kulttuurin tähdet ovat juuri musiik-
kioppilaitosverkoston sytyttämiä. 

2000-luvun puolesta välistä läh-
tien suomalainen musiikkiopilai-
tosverkosto on yrittänyt mukautua 
uuteen taiteen perusopetuksen ope-
tussuunnitelmaan. Tärkein muutos 
aiempaan nähden on kunnille ase-
tettu vaatimus tarjota ammattiin 
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johtavan laajan oppimäärän rinnalla 
yleisen oppimäärän mukaista ope-
tusta. Käytännössä yleisen oppimää-
rän mukainen opetus tarkoittaa sitä, 
että oppilas voi halutessaan opis-
kella esimerkiksi useita eri soitti-
mia, eikä hänen tarvitse välttämättä 
edetä tietyn ennalta määrätyn kurs-
siohjelman mukaisesti tai suorittaa 
ennalta suunniteltuja kurssitutkin-
toja voidakseen jatkaa opintojaan. 
Alun perin musiikin ammattiopin-
tojen tarpeisiin luotu oppilaitos-
verkosto joutuu näin räätälöimään 
opetustarjontaansa myös sellaisil-
le harrastelijoille, jotka eivät vält-
tämättä suuntaudu ammattiuralle. 
Ainakin periaatteessa yhä useam-
malle suomalaiselle avautuu mah-
dollisuus opiskella musiikkia omilla 
ehdoillaan. Yleisen musiikkikasva-
tuksen periaatteiden laajeneminen 
musiikkioppilaitoksiin tuo musii-
kin opiskelun kaikkien kiinnostu-
neiden ulottuville, sikäli kun oma 
kunta kykenee tätä tarjoamaan.  

Voidaan kuitenkin kysyä, riit-
tääkö periaatteellinen yhdenvertai-
suus demokraattisuuden lähtökoh-
daksi. Kysymys on ajankohtainen, 
koska musiikkikoulutus on perin-
teisesti valikoinut oppilaansa iän 
ja oletetun musikaalisuuden perus-
teella. Resursseja on aiemmin koh-
dennettu nuoriin erityislahjak-
kuuksiin pyramidimallin mukaisesti 
(alimpana harrastelijat, ylimpänä 
erityislahjakkaat). Toisin sanoen 
koko kansallinen järjestelmämme 
on suunniteltu siten, että se tarjo-
aa optimaaliset etenemismahdol-
lisuudet muusikon uralle suun-
tautuville opiskelijoille. Mallista 
seuraavan koulutuspoliittisen peri-
aatteen mukaan valtion resursseja ei 
tule tuhlata ’lahjattomiin’, vaan ne 
suunnataan potentiaalisiin ammat-
tilaisiin, jolloin erityislahjakkai-
den rekrytointi nousee oppilaitok-
sissa keskeiseen asemaan. Vaikka 
kaikilla kansalaisilla on ollut peri-

aatteessa mahdollisuus hakeutua 
musiikkioppilaitoksiin (sikäli kun 
sellainen omalta asuinalueelta löy-
tyy), käytännössä odotukset oppi-
jan musiikillisesta lahjakkuudes-
ta ovat määränneet opiskelijoiden 
valikoitumista ja opettajien sekä 
osin myös vanhempien kannustus-
ta. Useimmat oppilaitokset käyt-
tävätkin edelleen musikaalisuus-
testejä oppilaiden ’soveltuvuuden’ 
testaamiseksi. 

Myöskään yleinen musiikkikas-
vatus ei ole ollut immuuni valikoin-
nin suhteen. Ensinnäkin musikaa-
lisuustestit ovat edelleen käytössä 
monissa kouluissa karsittaessa oppi-
laita musiikkiluokille. Testaamisen 
käytäntö pitää näin myös kouluis-
sa ja perheissä yllä käsitystä siitä 
kenelle intensiivinen musiikinope-
tus on tarkoitettu. Toiseksi ylä-
koulussa (jossa musiikin aineen-
opettajat valtaosin työskentelevät) 
musiikki ja kuvataide on perin-
teisesti asetettu toisilleen vaihto-
ehtoisiksi, jolloin oppilaan valin-
nan taustalla oletetaan olevan joko 
musiikillinen tai visuaalinen ’suun-
tautuneisuus’ ja lahjakkuus.

Kolmas koulujen musiikinope-
tukseen valikoitumiseen vaikuttava 
tekijä on kurssitarjotin. Esimerkiksi 
peruskoulun yläluokilla oppiai-
neen kaikille yhteisen oppimäärän 
osuus on supistettu minimiin: yksi 
viikkotunti, tavallisesti seitsemän-
nellä vuosiluokalla. Niukka, kaikil-
le yhteisten musiikin tuntien kehys 
ei riitä täyttämään musiikin aineen-
opettajan virkojen tuntivelvoittei-
ta, joten opettajille on tärkeää, että 
valinnaiskurssit kiinnostavat opis-
kelijoita. Tuloksena on laaja kirjo 
harrastussuuntautuneita oppijakso-
ja, joille valtakunnallinen opetus-
suunnitelma suo väljät kehykset. 
Tätä mallia voi nimittää markki-
naliberalistiseksi, koska se perustuu 
kysynnän ja tarjonnan vapaaseen 
yhteensovittamiseen: vapaus valita 
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mielletään tärkeäksi motivaatioteki-
jäksi. Vaikka koulujen musiikkikas-
vatukseen vakiintunut markkinali-
beralistinen malli näyttäisi olevan 
demokraattinen siinä mielessä, että 
sen avulla voidaan paremmin vas-
tata kaikkien oppilaiden tarpei-
siin, voidaan edelleen kysyä, riittää-
kö valinnan vapauden takaaminen 
demokraattisuuden toteutumiseen 
kasvatuksessa. Tukeeko lähtökohta 
kaikkien kasvamista kulttuurikan-
salaisiksi vai ohjaako se yleissivistä-
vää musiikkikasvatusta yksinomaan 
nuorten itsensä suosiman musii-
kin suuntaan? Ohjaavatko esimer-
kiksi institutionaaliset historialliset 
tekijät tai mahdollisesti vanhempi-
en taloudelliset ja koulutukselliset 
taustat loppujen lopuksi oppilaiden 
valintoja? 

Taiteen eliitin koulutusmallin ulot-
taminen demokraattisesti kaikille 

Markkinaliberalistisen arvoasetel-
man rinnalla musiikkipedagogiikan 
kentällä vaikuttaa ajatus alakohtai-
sesta asiantuntijuudesta. Tässä mes-
tari-kisälli -mallissa musiikin oppi-
minen nähdään tiedon, taidon ja 
asenteiden siirtona pyramidin hui-
pulla olevilta eksperteiltä lahjakkaille 
noviiseille. Luonnollisesti lopullisena 
päämääränä on potentiaalisimpien 
opiskelijoiden kouliminen ammat-
tiuralle. Juuri tämän pyramidimal-
lin tulevaisuudesta taiteilijat ovat 
ilmaisseet huolensa. Keskustelussa 
kävi ilmi, että eturivin taidemusiikin 
ammattilaiset (ja kriitikot) yhdistä-
vät Suomen musiikin kilpailukyvyn 
muitta mutkitta länsimaiseen taide-
musiikkiin ja sen instituutioiden tar-
joamaan koulutukseen. Yleissivistävä 
musiikkikasvatus näyttäytyy tässä 
ammattisuuntautuneen koulutuk-
sen lähtökohtana, koulutuspyrami-
din peruskivenä. Mikäli taidemusii-
kin ammatillisiin opintoihin ei ole 
tunkua, syy on löydettävissä ylei-

sen musiikkikasvatuksen oppijaläh-
töisestä mallista. Myös musiikkiop-
pilaitosten oppijalähtöinen yleinen 
oppimäärä nähdään uhkana ammatil-
liselle pyramidimallille: mitä vähem-
män oppilaita musiikkioppilaitok-
sissa ohjautuu ammatilliselle väylälle, 
sitä vähemmän saadaan koulutettua 
pyramidin huippuja. Olennaista ei 
tästä näkökulmasta katsoen ole kan-
salaisten yleinen osallisuus ja kult-
tuuriaktiivisuus (lukuunottamatta 
huolta taidemusiikin konsertteja 
uhkaavasta yleisökadosta), vaan kou-
lun ja musiikkioppilaitoksen näkemi-
nen yhden musiikin alueen ammat-
tiopintojen rekrytointikoneistona.    

Musiikkioppilaitosten yleisen 
oppimäärän lanseeraamisen keskeise-
nä motivaationa on ollut ulottaa ajatus 
kaikille kuuluvasta musiikista myös 
harrastustoimintaan. Yleisen musiik-
kikasvatuksen ajatus on saanut pontta 
’muiden musiikkien’ ei-ammattisuun-
tautuneen opetuksen lisääntynees-
tä kysynnästä. Esimerkiksi taannoi-
nen Suomen Musiikkioppilaitosten 
Liiton ja Sibelius-Akatemian musiik-
kikasvatuksen osaston tilaama tutki-
mus2 osoittaa, että suurimmat haas-
teet musiikkioppilaitosten opetuksen 
järjestämisessä liittyvät rytmimu-
siikin aseman vahvistamiseen (ryt-
mimusiikki tarkoittaa tässä laajassa 
mielessä kaikkea taidemusiikin ulko-
puolelle jäävää musiikkia: populaari-
musiikkia, jazzia ja kansanmusiikkia). 
Rytmimusiikin opetukselle on tällä 
hetkellä niin suuri kysyntä, että vain 
musiikkioppilaitosten kiinnittymi-
nen taidemusiikin ammattisuuntau-
tuneen opetuksen arvoasetelmaan ja 
sitä tukevaan virkarakenteeseen estää 
oppilaitoksia vastaamasta kysyntään. 
Rytmimusiikin opetuksen kysyntää 
palvelemaan onkin syntymässä laaja 
yksityisten musiikkiopistojen verkos-
to. Toisin sanoen musiikkioppilaitos-
ten jähmeän virkarakenteen johdosta 
Rytmimusiikin Visio 2010 -manifes-
tissa3 uumoiltu ’muiden musiikkien’ 2 Kiuttu 2009

Viereisen sivun kuva: 
Viulutunnilla 
Malmitalossa. 
Pirjo Mailammi
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koulutustarpeisiin vastaaminen näyt-
tää tällä hetkellä jäävän pitkälti vapaan 
sektorin yrittäjien harteille. Onko siis 
hinta, jonka yhteiskunta maksaa tai-
demusiikin instituutioiden ja koulu-
tuksen ylläpitämisestä, musiikin laji-
en välisen tasa-arvon uhraaminen?    

Taidemusiikin ammattiopetuk-
seen liittyvä pedagoginen ajatte-
lu tulee todennäköisesti jatkossa-
kin säilyttämään asemansa maassa, 
joka perustaa kulttuurisen imagon-
sa säveltaiteensa saavutuksiin. Aika 
näyttää, miten musiikkioppilaitok-
set kykenevät vastaamaan ’muiden 
musiikkien’ kysyntään ja pluralistisen 
mallin toteuttamiseen. Oman osan-
sa rytmimusiikin opetuksesta hoita-
nee jatkossakin vapaa kansansivis-
tys: kansanopistot, työväenopistot ja 
aatteelliset opistot ovat sisällyttäneet 
opetusohjelmaansa rytmimusiikkia jo 
vuosikymmeniä.  

Demokratian näkökulmas-
ta näemme ongelmana yllä kuvail-
lussa tilanteessa sen, missä määrin 
ammattisuuntautunutta koulutus-
ta tuetaan yhteisistä taloudellisis-
ta resursseista. Ja miten paljon tämä 

tuki määrää musiikin koulutuspo-
litiikkaa. Tulisiko pyramidimallin 
edelleen määritellä koulutukseen 
rekrytointia ja pedagogista lähes-
tymistapaa? Kenelle musiikkioppi-
laitosten opetus on viime kädessä 
suunnattu? Haluavatko veronmak-
sajat tukea järjestelmää, joka nykyi-
sellään vastaa lähinnä taidemusiikin 
ammattisuuntautuneen pedagogii-
kan kysyntään? Edelleen voidaan 
kysyä, millaisia konkreettisia muu-
toksia yleisen oppimäärän lansee-
raaminen käytännössä edellyttää 
musiikkioppilaitosten rekrytoin-
nissa ja opettajankoulutuksessa, tai 
miten tulisi suhtautua kaupallisten 
toimijoiden asemaan tulevaisuuden 
musiikin koulutuspolitiikassa. 

Tarvitaanko musiikin asian-
tuntijaa demokraattiseen 
kasvatukseen? 

Musiikkikasvatuksen kansainvä-
linen tutkimus on viime vuosina 
suuntautunut luokkahuoneessa 
tapahtuvan opettamisen sijaan 
musiikin oppimiseen, musiikilli-

3 Rytmimusiikki 
2010

Ihme ja kumma –  
koko perheen laulu-
seikkailu 2010.  
Kuvassa Sibelius-
Akatemian opiskelijat
Linda Fredriksson, 
Minna Seilonen ja 
Anna-Liina Lindeberg. 
Mauri Tahvonen, 
Annantalon
taidekeskus
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seen identiteettiin ja elämänhal-
lintaan. Erityisesti tutkijoita ovat 
kiinnostaneet informaalit oppimis-
ympäristöt, eli ympäristöt joissa 
opettaja ei strukturoi oppimista 
pedagogisesti4. Informaalilla oppi-
misella tarkoitetaan arjessa tapah-
tuvaa oppimista, joka voi toteutua 
omatoimisesti, perheen parissa, työ-
paikalla tai harrastuksissa5. 

Olennaisinta tässä keskustelus-
sa on se, että informaali oppiminen 
näyttäisi tutkimusten perusteel-
la tarjoavan erityisen hyviä malleja 
oppimisen motivaation ylläpitämi-
seksi. Esimerkiksi brittitutkija Lucy 
Green näkee informaalin pedagogi-
sen mallin soveltuvan suoraan kou-
lumusiikkikasvatukseen. Green on 
tutkinut sitä, miten populaarimu-
siikin ammattimuusikot ovat oppi-
neet ammattitaitonsa muodollisen 
musiikin opetuksen ulkopuolella: 
levyjä kuunnellen, kokeillen, kave-
reilta oppien ja keikoilla esiinty-
en. Tämä ’luonnollinen’ tapa oppia 
populaarimusiikkia tarjoaa Greenin 
mukaan mallin brittiläisen musii-
kin opetuksen uudistamiselle oppi-
jalähtöisempään suuntaan.6 

Informaalin oppimisen käsi-
tettä on myös sovellettu sellaisiin 
oppimisympäristöihin, joissa pää-
asiallinen tavoite ei ole oppimi-
nen, vaan musiikista nauttiminen. 
Esimerkiksi Sidsel Karlsen (2007) 
on tarkastellut musiikkifestivaaleja 
oppimisympäristöinä, joissa ihmi-
set ylläpitävät musiikillista identi-
teettiään ja rakentavat rinnakkaisia 
identiteettejä. Taustalla on aja-
tus, että merkityksellinen oppimi-
nen liittyy aina vahvasti identiteet-
tiin 7. Karlsenin tutkimus valottaa 
osaltaan niitä monimutkaisia pro-
sesseja, joiden kautta musiikki tulee 
osaksi ihmisten arkielämää.  

Näyttäisikin siltä, että tulevai-
suuden musiikkikasvatus joutuu 
yhä enenevässä määrin ottamaan 
huomioon oppijoiden identiteet-

tityön. Ammatillinen kenttä ei voi 
yksin määritellä musiikkikasva-
tuksen – tai muunkaan kulttuu-
rin – koulutuspoliittista suuntaa tai 
koulutuksen rakenteita, puhumat-
takaan koulutuksen sisällöistä. Tällä 
hetkellä kehityksen suunta näyttäisi 
kuitenkin olevan toinen. Myöskään 
pääkaupunkiseudun taidekasvatus-
politiikka ei välttämättä huomioi 
sitä, että identiteettityö edellyttää 
sitoutumista ja sitoutuminen pai-
kallisesti identifioitavia kontekste-
ja. Yksi esimerkki paikalliskulttuu-
rin mitätöinnistä on tapaus Harjun 
nuorisotalo Helsingissä: Suorastaan 
legendaarinen ja monta suoma-
laista eturivin muusikkoa (mm. 
Fintelligens, Maija Vilkkumaa, The 
69 Eyes, Jimi Tenor ja Rinneradio) 
aikoinaan kaitsenut Harjun nuori-
sotalo on joutunut lakkauttamisu-
han alle. Kaupunki haluaa muuttaa 
tarjontaansa pienistä lähinuoriso-
taloista kohti suurempia alueellisia 
oleskelutiloja. 

Tuoreen musiikkikasvatuk-
sen osastolle laaditun tutkimuksen 
mukaan Harjun nuoritalo musiik-
kipainotteisena nuorison vapaa-
ajanvieton foorumina täyttää tar-
vetta, joka jää edellä kuvailtujen 
kahden keskeisen musiikkikasva-
tuksen pedagogisen mallin, mes-
tari-kisälli-mallin ja informaalin 
mallin väliin.8 Nuorisotalo tarjo-
aa oppijalähtöisen mallin musiikin 
opiskeluun, sillä asiakkaat saa-
vat itsenäisesti päättää millaista 
musiikkia soittavat ja kenen kanssa. 
Toisaalta nuorisotalo tarjoaa asian-
tuntija-apua ja ohjausta oppijoiden 
itsensä määrittelemiin tarpeisiin. 
Nähdäksemme tämän kaltainen 
asiantuntijoiden ja harrastelijoiden 
yhteistyömalli tulisi ottaa huomi-
oon tulevaisuuden taidekasvatus-
foorumeita suunnitellessa. Mallin 
puitteissa olisi mahdollista luoda 
demokraattisia oppimisympäris-
töjä, joissa ammatillinen ura ei ole 

4 esim. Green 2002, 
2006; Folkestad 
2006; Karlsen 2007; 
Salavuo 2006; Partti 
2009

5 Opetushallitus 
2002

6 Green 2002, 
Green2008

7 Wenger 1998

8 Rajala 2010
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ainoa onnistuneen lopputuotok-
sen mittari, vaan jossa ensisijaise-
na tavoitteena on luoda erilaisten 
musiikkikulttuurien mielekkäitä 
oppimisympäristöjä luoville ja osal-
listuville kansalaisille. 

Miten Helsingin kaupunki voi tule-
vaisuudessa tukea vapaa-ajan 
informaalia musiikinharrastusta? 

Kysymys lasten ja nuorten tasa-ar-
voisista mahdollisuuksista opiskella 
musiikkia näyttää palautuvan kysy-
mykseen siitä, millaisen merkityk-
sen musiikkikasvatuksella katsotaan 
olevan yksilön kasvulle, identiteetille 
ja suomalaiselle kulttuurille tule-
vaisuudessa. Kapea ammattisuun-
tautunut malli ei nähdäksemme voi 
olla lähtökohta demokraattiselle 
musiikkikasvatuspolitiikalle. Siinä 
missä 1970-luvulla musiikkiopis-
ton soittotunneilla käytiin mietti-
mättä vaihtoehtoisia tapoja opis-
kella, tämän päivän lapset ja nuoret 
vaativat musiikkikasvatukselta väli-
neitä omaan identiteettityöhönsä. 
Oppimisen tulee olla mielekästä ja 
sovellettavissa jokapäiväiseen elä-
mään. Usein juuri murrosiässä nuo-
ren kyseenalaistaessa opettajan 
edustaman perinteen kiinnostus 
harrastustoimintaan muodollisen 
musiikkikasvatuksen parissa saat-
taa lopahtaa9. Nuori voi oikeutetusti 
kysyä, miksi juuri tietty musiikilli-
nen repertoaari on olennainen opis-
kelussa? Miksei esimerkiksi oman 
musiikin tuottaminen tai impro-
visointi mahdu soitonopiskeluun? 
Voisiko myös erityislahjakas oppi-
las kenties vain harrastaa musiikkia? 
Mikäli koulutus ei ole kokemukselli-
sessa suhteessa nuoren omiin tavoit-

teisiin, nuori saattaa hakea 
parempaa oppia Internetistä 
tai muista omaehtoisista 
oppimisen muodoista. 

Nuorten hakeutumi-
nen informaalien oppimis-

ympäristöjen pariin ei sinänsä ole 
ongelma. Ongelman näemme siinä, 
ettemme voi puhua demokratian 
toteutumisesta, mikäli kunnan taide-
kasvatuspolitiikka perustuu ’Ota tai 
jätä’ -mallille, jossa sisällöt ja tavoit-
teet määritellään oppijasta riippu-
matta. Musiikkikasvatustarjontaa 
suunnitellessa tulisi ottaa huomioon 
se, että institutionaalinen musiik-
kikasvatus ei välttämättä huomi-
oi laajasti kansalaisten tarpeita. 
Vakiintuneiden institutionaalisten 
rakenteiden lisäksi tulisi vahvistaa 
ja luoda sellaisia uusia oppimisen 
foorumeja, joihin voivat hakeutua 
erityisesti nykyisten rakenteiden 
ulkopuolelle jäävät oppijat. 

Taidekasvatuksen on myös perin-
teisesti ajateltu koskevan lähinnä 
lapsia tai nuoria. Tulevaisuudessa 
ohjattua musiikin opetusta haluavat 
ja tarvitsevat myös esimerkiksi yhä 
kasvava ikäihmisten ryhmä. Mikäli 
musiikkikasvatus katsotaan osak-
si hyvinvointia lisäävää yhteiskun-
nallista ja kulttuurista toimintaa, 
tulisi se nähdä laajemmin kaikkia 
kansalaisia koskevaksi oikeudeksi, 
niin Helsingissä kuin muuallakin 
Suomessa.    

Heidi Westerlund 
ja Lauri Väkevä ovat 
Sibelius-Akatemian 
Musiikkikasvatuksen 
osaston professoreja.

9 Tuovila 2003
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Näkymiä  
musiikkiopistojen  
tulevaisuuteen
Käsittelen artikkelissani musiik-
kiopistojen tulevaisuutta siten 
kuin opistojen rehtorit sen näke-
vät. Artikkelissa pohditaan, miten 
musiikkiopistot tulevat kehitty-
mään ja minkälaista osaamista niissä 
tarvitaan tulevaisuudessa. Kirjoitus 
perustuu Toive-hankkeessa musiik-
kioppilaitoksen tulevaisuutta ja tule-
vaisuuden osaamista kartoittavaan 
kyselyyn ja sitä täydentäviin haas-
tatteluihin. Kyselyyn vastasi 117 
musiikkiopiston tai konservatorion 
rehtoria ja ammattikorkeakoulun 
koulutusjohtajaa. Haastattelut teh-
tiin kahdeksalle musiikkiopiston ja 
yhdelle musiikkikoulun rehtorille.

Musiikkiopistojen toimintaa jär-
jestelmänä on selvitetty kohtalaisen 
paljon. Kolmessa opetushallituk-
sen vuosien 1999, 2006 ja 2009 sel-
vityksissä mukana olleiden oppilai-
tosten määrä kasvoi 89:stä 610:een, 
ja mukaan oli tullut musiikin lisäk-
si lähes kaikki eri taiteet. Samalla 
selvitysten sisällöllinen kattavuus 
supistui alun talouden, toiminnan 
ja opetuksen sisällöllisestä arvioin-
nista lähes pelkästään määrälliseen 
tarkasteluun. 

Ensimmäinen opetushallituksen 
selvitys1 käsitti opetuksen sisällöl-
lisen ja toiminnallisen arvioinnin, 
jonka suorittivat oppilaitosvierailu-
jen perusteella Sibelius-Akatemian 

professorit Kari Kurkela ja Erik T. 
Tawaststjerna. Arviointiraportissa 
nousi esille monia ilmiöitä ja kehi-
tysnäkymiä, jotka ovat joko jo 
toteutuneet tai dynaamisessa kehi-
tysvaiheessa parhaillaan. Näitä 
ovat esimerkiksi ryhmäopetuk-
sen mahdollisuudet sekä sisään-
pääsykokeiden ja arvioinnin kehit-
täminen. Selvityksen määrällisestä 
osiosta – mukana oli 89 musiikki-
opistoa ja konservatoriota – ovat 
peräisin viimeiset kattavat tiedot 
musiikkiopistojen opiskelijoiden 
pääainevalinnoista. 

Heinon ja Ojalan seuraavas-
sa selvityksessä vuodelta 2006 oli 
mukana 107 oppilaitosta, joista 85 
oli musiikkiopistoja. Tämän sel-
vityksen jälkeen ei enää ole kerät-
ty ajantasaista tietoa oppilaitosten 
opettajakunnan pätevyydestä ja ikä-
rakenteesta tai oppilaaksi ottamisen 
järjestelmistä. Sisällöllisistä kysy-
myksistä paneuduttiin myös oppi-
laitosten itsearviointiin ja kehitys-
näkymiin.2 Koramon selvityksessä 
(2009) tarkempaa sisällöllistä kar-
toitusta, opettajien pätevyyttä tai 
oppilaiden valintojen perusteita ei 
enää tehty. Selvityksessä oli muka-
na 610 taiteen perusopetusta anta-
vaa oppilaitosta, joista 187:ssä ope-
tettiin musiikkia; näistä laajan 
oppimäärän mukaisesti musiikkia 

ULLA 
PoHjANoRo

1 Heino & Ojala, 
toim. 1999

2 Heino & Ojala, 
2005
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3 Sariola 2006

3 Koramo 2009, 13.
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ilmoitti opettavansa kaikkiaan 110 
oppilaitosta.3 Yksittäisistä kaupun-
geista ainakin Helsinki on selvit-
tänyt taiteen perusopetusta omalla 
alueellaan4. Kiuttu & Murto (2008) 
selvittivät rytmimusiikin ja vapaan 
säestyksen osuutta musiikkiopis-
toissa, ja Suomen musiikkineuvosto 
(2008) musiikinopiskelun mahdol-
lisuuksia erilaissa erityisryhmissä.

Syvällisemmin musiikkiopis-
toissa tapahtuvaa opetusta ovat tut-
kineet opettajien osalta Broman-
Kananen (2005) ja Huhtanen 
(2004). Näistä ensin mainittu esitti 
musiikkiopistojen yksilökeskeisen 
soitinopetuksen jokaisen yksittäisen 
opettajan ja hänen oppilaansa kah-
denkeskisenä kohtaamisena, jossa 
valitaan harrastamisen ja ammat-
tiin tähtäävien tavoitteiden välil-
lä. Huhtasen tutkimus osoitti välil-
lisesti soitonopettajakoulutuksen 
tukevan taitelijuuden kehittymistä 
opettajaidentiteetin rakentumisen 
kustannuksella. Musiikkiopistojen 
oppilaiden soitonopiskelua on tut-
kinut Tuovila (2002) tuoden esiin 
opettaja- ja oppilaskeskeisen ope-
tustapojen väliset erot ja seuraa-
mukset lapsen soittomotivaati-
on kehityksessä. Hirvonen (2003) 
tutki ammattipianistien identi-
teetin rakentumista ja kilpailemi-
sen merkitystä musiikinopiskelussa. 
Heikinheimon (2009) tutkimus toi 
näkyväksi sen, kuinka opetus–op-
pimistapahtuman osapuolet, kaik-
ki vaikuttavat vuorovaikutuksen 
intensiteettiin. Musiikinopiskelua 
lainsäädännön näkökulmasta on 
tutkinut Heimonen (2002).

Toive-hankkeen mielenkiinnon 
kohteena on musiikkioppilaitosten 
tulevaisuuden kehitys. Tavoitteena 
on vastata kysymykseen, millai-
sia opettajia ja millaista osaamista 
muuttuvat ja kehittyvät musiikki-
opistot tulevaisuudessa tarvitsevat. 
Tässä artikkelissa musiikkiopisto-
jen näkemykset kanavoituvat reh-

toreiden arvioimina. Rehtorit oppi-
laitostensa johtajina, työnantajien 
edustajina ja opetuksen kehitykses-
tä vastaavina henkilöinä ovat kes-
keisiä toimijoita opistojen tulevai-
suuden tekemisessä. 

Itsearviointi musiikkiopistoissa

Kyselyssä rehtorit kirjasivat avoi-
miin vastauskenttiin oppilaitostensa 
kolme tärkeintä vahvuutta ja haas-
tetta sekä tulevaisuuden mahdolli-
suutta ja uhkaa. Näitä rehtoreiden 
tekemiä SWOT-analyysejä käsitel-
lään koko musiikkioppilaitosjärjes-
telmän tasolla. Luonnollisesti oppi-
laitosten koot ja sijainnit vaikuttavat 
niiden tilanteeseen merkittävästi. 
Suurien kaupunkien, erityisesti 
kaupunginorkesterin tai sotilassoit-
tokunnan vaikutuspiirissä olevien 
musiikkiopistojen, tilanteet poikke-
avat pienten kuntien opistojen toi-
mintaympäristöistä. Viimeksi mai-
nituissa musiikkiopisto voi edustaa 
yksin ammatillista taide- tai musiik-
kitoimintaa ja seudun konserttitar-
jontaa. Suurimmissa kaupungeissa 
voi olla useampi musiikkiopisto 
ja lisäksi yksityisiä musiikkikou-
luja, jotka kilpailevat yhtäältä kau-
pungin avustuksista ja toisaalta 
myös monien konsertintuottajien 
ja muiden harrastusmahdollisuuk-
sien kanssa. Näin on erityisesti pää-
kaupunkiseudun metropolialueella. 
Toisaalta suurissa kaupungeissa 
vain hyvin pieni osa ikäluokasta 
pääsee opiskelemaan musiikkiopis-
toon, mikä on omiaan luomaan toi-
minnalle elitististä leimaa.

Rehtorit kokivat avoimis-
sa kyselyvastauksissaan tärkeim-
mäksi musiikkiopistonsa vah-
vuudeksi opettajien osaamisen, 
innostuksen ja sitoutumisen työ-
hönsä. Osaamisen puutteitakin toki 
raportoitiin, erityisesti pedagogi-
sessa osaamisessa ja vuorovaikutus-
taidoissa, ja vapaassa säestyksessä, 
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Kuvio 1. Musiikkiopistojen rehtoreiden 
käsitys eri oppiaineiden tai oppiaineryh-
mien henkilökunnan kehittymisestä seuraa-
van viiden vuoden aikana. Järjestys nettoli-
säyksen mukaisesti.
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improvisaatiossa ja monipuolisuu-
dessa. Seuraavaksi tärkeimmät vah-
vuudet olivat yhtäältä oppilaitoksen 
monipuolisuus soitintarjonnassa tai 
tyylilajeissa, ja toisaalta erikoistu-
minen (esim. yhtyeet, eri musiikin 
lajit, kuorotoiminta, musiikkiteat-
teri). Samat tekijät nousivat esiin 
myös haasteissa, mutta hieman toi-
sesta näkökulmasta: opettajien rek-
rytoinnissa oli ongelmia, samoin 
työssä jaksamisessa, osaamisen yllä-
pidossa ja kehittämisessä. Myös 
virkarakenne voitiin kokea kysyn-
tää vastaamattomaksi (esim. pia-
no- ja viuluopettajien suuri määrä), 
ja tuntiopettajien määrä liian suu-
reksi. Monissa opistoissa oli koro-
tuspaineita lukukausimaksuissa. 
Erityisesti helsinkiläisissä opistois-
sa nousi esiin liian pieni kunnalli-
nen tuki.

Uhkista talous koettiin selkeäs-
ti suurimmaksi. Vastaajat mainitsi-
vat erikseen kuntatalouden ongel-
mat, valtion rahoitusperusteiden 
mahdollisen radikaalin muuttumi-
sen ja väestörakenteen muutokset. 
Seuraavaksi tulivat kysymykset pie-
nenevistä ikäluokista ja kulttuuris-
ten arvojen muutoksista. Kilpailu 
kovenee lasten ja nuorten vapaa-
ajan tarjonnassa, ja pelätään, että 
musiikkiopisto ei enää houkutte-
le riittävästi uusia hakijoita. Jonkin 
verran pelättiin klassisen musiikin 
suosion romahtamista, tai sen tuen 
lakkaamista. Toisaalta uhkana koet-
tiin myös rajoittuminen pelkkään 
klassiseen musiikkiin. Viihteen 
arvostuksen lisääntyminen ja sen 
passivoiva vaikutus koettiin myös 
uhkaavina. Opiston arvostuksen las-
keminen omassa kunnassa tai kun-
tapäättäjien arvomaailman muuttu-
minen kielteiseksi julkisen palvelun 
opetus- ja harrastustoiminnalle voi-
vat myös uhata musiikkiopistoa.

Tulevaisuuden mahdollisuuksis-
ta nousivat yhteistyö ja osaava opet-
tajakunta. Yhteistyökumppaneina 

mainitaan mm. koulut, päiväkodit, 
muut taideoppilaitokset ja oppilai-
den vanhemmat. Opettajien innos-
tus, innovatiivisuus ja mahdollisuus 
ammattitaidon täydentämiseen koe-
taan mahdollisuuksiksi – vaikka ne 
monessa opistossa esiintyivät haas-
teidenkin puolella. Myös monipuo-
lisuus ja yleisen oppimäärän kehit-
täminen koettiin tulevaisuuden 
mahdollisuuksiksi. 

Klassisesta solistisuudesta kohti 
koulutuksen laajenevaa tarjontaa 
ja yhteisöllisyyttä

Suurimmat muutokset opetus-
tarjonnassa näyttäisivät kohdis-
tuvan rytmi- ja klassisen musii-
kin välisiin suhteisiin (ks. kuvio 1). 
Opetuksen sisällöllisessä painopis-
teessä on havaittavissa siirtymä klas-
sisesta musiikista pop/jazzmusiikin 
puolelle. Tulkinta tukee Kiutun ja 
Murton selvityksen (2008) tulosta. 
Viidennes kyselyyn vastanneesta 
89 musiikkiopistosta kertoi rytmi-
musiikin kysynnän kasvaneen alu-
eellaan huomattavasti. Hieman yli 
puolessa vastauksista kysyntä oli 
kasvanut jonkin verran vajaan nel-
jänneksen pitäessä kysynnän tasoa 
samana kuin ennen. Mistään kovin 
dramaattisesta muutoksesta ei siis 
välttämättä ole kysymys. Tällä het-
kellä rytmimusiikin osuus musiikki-
opistojen opetustarjonnasta on kah-
deksan prosenttia klassisen musiikin 
ollessa lähes 90 % ja kansanmusiikin 
osuuden n. 3 %. Suosituimmat ryt-
mimusiikin soittimet ovat selvityk-
sen mukaan sähkökitara, sähköbasso, 
rummut, piano, laulu ja saksofoni.5

Myös musiikkiteknologia ja tie-
totekniikka oppiaineina näyttäisi-
vät kiinnostavan opistoja. Monessa 
opistossa on studio, jossa on järjes-
tetty äänityskursseja – useimmiten 
ulkopuolisin voimin. Omien opet-
tajien osaaminen tällä alalla on vie-
lä kohtalaisen vähäistä, eikä sitä kai-

5 Kiuttu & Murto 
2008
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kilta opettajilta vaaditakaan, lukuun 
ottamatta tietoteknisiä perustaitoja. 
Tieto- ja viestintätekniikan opetus-
käyttö kiinnostaa silti monia opis-
toja. Erityisesti kiinnostus keskittyy 
niihin opistoihin, joiden toiminta-
alue on suuri ja välimatkat toimipis-
teiden välillä pitkät.

Moni opisto suunnittelee lisää-
vänsä musiikin varhaiskasvatuksen 
(musiikkileikkikoulu) opetusta. 
Toisaalta kysely- ja haastatteluai-
neiston perusteella varhaiskasvat-
tajien rekrytoinnissa on erityisen 
paljon ongelmia. Kun varhaiskas-
vattajia koulutetaan ainoastaan nel-

jässä ammattikorkeakoulussa, voi-
daan perustellusti esittää kysymys, 
mistä saadaan tulevaisuuden musii-
kin varhaiskasvatuksen opettajat. 
Riittävätkö nykyiset koulutusmää-
rät turvaamaan tämän soitonopis-
kelulle tärkeää pohjaa antavan ope-
tuksen? Monissa opistoissa musiikin 
varhaiskasvatus on vielä tällä het-
kellä tuntiopetuksen varassa osin tai 
kokonaan.

Musiikin varhaiskasvatuksessa 
on muitakin kuin virkarakenteeseen 
tai opettajien saatavuuteen liittyviä 
haasteita. Vanhempien on nykyisin 
yhä vaikeampi ehtiä tuomaan päivä-

Mauri Tahvonen, 
Annantalon 
taidekeskus
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koti-ikäisiä lapsiaan iltaisin musiik-
kileikkikouluun. Tähän aiheeseen 
palaan artikkelissa myöhemmin.

Yhteisöllisyys on tullut tärkeäk-
si osaksi musiikkiopistojen arkea. 
Yhteissoitto näyttäisi lisäänty-
neen merkittävästi sitten Ojalan & 
Heinon (1999) edellisen selvityk-
sen. Kamarimusiikki ja yhtye-soit-
to lisääntyvät myös tulevaisuudes-
sa. On trendikästä soittaa bändissä. 
Musiikkiopistoissa on myös huo-
mattu yhteissoiton ja hyvin toimivan 
orkesterin motivaatiota lisäävä vai-
kutus sen sijaan, että se olisi pelkkä 
opetussuunnitelmassa määrätty suo-
ritusvelvollisuus. Yhtye- ja orkes-
terisoiton kasvua ehkäisee jonkin 
verran opettajien osaamisen puu-
te: osaamista tarvitaan lisää yhtyei-
den ja orkestereiden ohjaamisessa 
kuin myös toiminnan organisoinnis-
sa. Myös taloudellinen niukkuus voi 
vähentää yhtye- ja kamarimusiikin 
opetustunteja.

”Yhteiskunta on nyt tietysti kuumim-
millaan yhteisöllisyyden korostamisen 
edessä. Mutta orkesteritoiminta on kau-
hean sitovaa, ja hyvä toimintamuoto 
nuorille ja lapsille. Se tukee soiton har-
rastuksen motivaatiota. Minulla oli 
tässä keskustelua erään meidän talon 
pianonopettajan kanssa, kun meillä 
on oikein vahva tämä orkesteritouhu 
meidän talossa. Ja ne pianistit katso-
vat sitä vähän kateellisina, kun heidän 
instrumenttinsa ei ole mukana orkeste-
rissa. Ne kysyivät minulta, että miten 
me pianistit pääsisimme mukaan 
tähän orkesteritouhuun, tai mitenkäs 
me päästäisiin mukaan tähän yhtei-
söön jollakin tavalla. Että kyllä minä 
luulen, että jos orkesteritoiminta toimii 
hyvin siinä talossa, niin siihen halua-
vat sitten kaikki mukaan.”

Jousisoittimissa, pianossa ja yleensä 
klassisessa musiikissa rehtorit 
ennakoivat opetuksen määrän las-
kua. On kuitenkin syytä huomata, 

että piano ja viulu ovat perintei-
sesti olleet musiikkiopistojen suosi-
tuimmat soittimet6. Haastatteluissa 
jotkut rehtorit totesivat tavoittee-
naan olevan virkarakenteen muut-
taminen piano- ja viulupainottei-
suudesta kohti tasapainoisempaa 
soitinvalikoimaa. Kaksi haastatel-
luista rehtoreista mainitsi erityi-
sesti viulunsoiton ongelmat. Soitin 
on erittäin vaativa, ja keskeyttämi-
siä tapahtuu paljon. Toinen rehto-
reista, viulisti itsekin, oli sitä mieltä, 
että ammattiopintoihin tähtäävä 
oppilas ei välttämättä pysty edes 
laajan oppimäärän opetustuntien 
puitteissa saavuttamaan riittävää 
osaamisen tasoa.

Myös kansan- ja maailmanmu-
siikki kiinnostavat musiikkiopis-
toja, tosin jälkimmäisessä hajonta 
on suuri. Se, että maailmanmusii-
kin opetusta ollaan sekä lisäämässä 
että vähentämässä, antaa mahdolli-
suuden olettaa, että maailmanmu-
siikin opetus, esimerkiksi afrikka-
laiset rumpuryhmät, on houkuttava 
ja innostava kokeilu, mutta että toi-
mintaa on vaikea ylläpitää vuodes-
ta toiseen. Kansanmusiikissa on 
tapahtunut myös ilahduttavaa kehi-
tystä, kun opetusministeriö myönsi 
ensimmäiset kansanmusiikille kor-
vamerkityt valtionosuustunnit 2009. 
Muista soittimista, joiden opetus-
tarve myös kasvaa, tärkeimmät lie-
nevät sähkökitara ja -basso sekä 
rummut.

Yleisesti eri opetusaineiden ope-
tusmäärät näyttäisivät rehtoreiden 
arvioiden perusteella olevan net-
tomääräisesti kasvamassa, lukuun 
ottamatta jousia ja pianoa. Tämä 
näyttäisi osoittavan paitsi opetuksen 
kysynnän olevan riittävää myös reh-
toreiden suurta optimistisuutta tule-
vaisuuden edessä. Opetusministeriön 
päätös 2009 musiikkiopistojen valti-
onosuuksien lisäyksestä osoitti opti-
mismille olevan katetta ainakin val-
tiovallan taholta.

6 ks. Heino & Ojala 
1999
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Taitelija-kouluttajasta monipuoli-
seksi muusikko-pedagogiksi

Rehtorikyselyn perusteella suu-
rin muutos musiikkiopistoissa on 
osaamisen monipuolistuminen. 
Ennakko-oletuksena oli sen liitty-
minen rytmimusiikin osuuden kas-
vuun ja siihen, että opettajilta vaadit-
taisiin tulevaisuudessa molempien 
lajien osaamista. Oletus osoittautui 
kuitenkin vääräksi. Rehtorit pitä-
vät pääsääntöisesti edelleen erillään 
rytmi- ja klassisen musiikin virat, 
sillä heidän mielestään molemmat 
lajit edellyttävät erityistä osaamista 
– kuitenkin sillä varauksella, että 
asenteellinen myönteisyys täytyy olla 
puolin ja toisin. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että rehtorit suhtautui-
sivat genreihin erityisen luokitte-
levasti tai arvottavasti. Päinvastoin 
rytmimusiikkiin suhtauduttiin pää-
sääntöisesti myönteisesti. Rehtorit 
näkevät päivittäisessä työssä nuor-
ten maailman ja sen ennakkoluulot-
tomuuden musiikin lajien suhteen: 
rajat ylitetään helposti, kunhan vain 
opettajat antavat tähän mahdolli-
suuden. Kuitenkin rehtorit pitivät 
tärkeänä sitä, että klassisen musiikin 
opiskelun edellytykset säilyvät.

”Tämä maailma on cross-over-maa-
ilmaa, ja nimenomaan nämä nuo-
ret, niin oppilaat, tämänkin päivän 
oppilaat, heillä ei ole minkäänlaista 
ymmärrystä tämmöiseen lajitteluun. 
He eivät ehkä tunne koko sanaa klas-
sinen musiikki. Siinä mielessä kuin 
me tunnetaan. Meillehän se on arvo, 
hyvin voimakas arvolataus. Monilla 
meidän oppilaillamme, hienoilla viu-
listeilla, niillä on omat bändit. Ne 
kuuntelevat ihan toisenlaista musaa 
kuin mitä ne soittavat tunneilla. 
Toisaalta ne kuuntelevat myös, mei-
dän näkökulman mukaan, klassi-
sia biisejä innolla. Kun meillä eilen 
oli päättäjäiskonsertti, niin mei-
dän huippubändi X veti Mozartin 

Turkkilaisen marssin hyvillä säröillä. 
Siinä ei ollut mitään sellaista, että 
”nyt laitetaan vähän tässä tehostetta, 
vähän klassista ja pannaan vähän 
rockia”. Ei, vaan se oli ihan oma bii-
sinsä ja se toimi erittäin hyvin. Ja ne 
eivät varmaan mitenkään kyselleet, 
että tässä olisi mitään erikoista. Se on 
biisi muiden joukossa.”

Käsite työelämän moniosaami-
nen sai haastatteluaineiston perus-
teella sisältönsä ilmiöstä, jota kut-
sutaan tässä kaksoisosaamiseksi. 
Tällä tarkoitetaan tiettyä pääosaa-
mista, esimerkiksi sellonsoiton ope-
tusta, täydentävää jonkun toisen 
musiikinopetuksen alueen osaa-
mista. Kyseeseen voi tulla esimer-
kiksi yleisten aineiden tai musiikki-
teknologian opetus tai jonkun toisen 
soittimen alkeisopetuksen, sävellys-
opetuksen tai vaikkapa orkesterin-
johtamisen taitaminen. Yleisesti 
voidaan sanoa, että kaksoisosaami-
sen tarve kasvaa musiikkiopiston 
koon pienetessä ja lisäksi sen sijain-
nin mukaan siten, että kauimpana 
musiikkikeskuksista olevat pienet 
opistot tarvitsevat eniten kaksois-
osaajia. Suuret tai keskisuuret opis-
tot lähellä musiikkikeskuksia palk-
kaavat edelleen mielellään myös 
oman alansa erityisosaajia. Lisäksi 
suurissa kuin myös pienemmissä 
opistoissa harkitaan tulevaisuu-
dessa, tai pidetään jo nykyisin, mes-
tarikurssityylisen periodimuotoisen 
opetuksen järjestämistä edistyneim-
mille oppilaille.

Rehtoreiden mielestä musiikki-
opistotoiminta tulee sisältämään yhä 
enemmän hankkeistettua toimintaa. 
Kun lisäksi yhteistyö eri taiteenalo-
jen toimijoiden, koulu- ja sosiaali-
toimen kanssa tulee lisääntymään, 
nämä yhdessä aiheuttavat kasvavaa 
tarvetta projektihallinnan ja tuot-
tamisen osaamisessa. Myös markki-
noinnin ja viestinnän osaamista tar-
vitaan tulevaisuudessa lisää.
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Osaamisen ydin säilyy musiik-
kiopistotoiminnassa edelleen peda-
gogisen osaamisen ja instrumentin 
hallinnan kivijalkojen kannatta-
mina. Rehtorit palkkaavat opistoi-
hinsa ennen kaikkea pedagogeja. 
Soittimenhallinnassa musiikkiopis-
to-opetuksessa riittää pääsääntöi-
sesti ammattikorkeakoulutasoinen 
taitotaso, nk. B-tutkinto – vaikka 
A-tutkintoakin arvostetaan ja tarvi-
taan tulevaisuudessa myös musiik-
kiopistoissa. Pedagogisen osaamisen 
ytimessä on instrumenttipedago-
giikka. Perinteiseen instrumentti-
pedagogiikkaan ei kuitenkaan ole 
kuulunut ryhmäopetustaitoa, osaa-
mista, josta on tullut uuden kehi-
tyksen myötä välttämätön. Rehtorit 
tähdentävät myös kasvatuksellisen 
asenteen tärkeyttä yli soitinpeda-
gogisen osaamisen. Soitonopettajan 
tulee yhä enemmän ottaa huomi-
oon lapsen omat lähtökohdat ja elä-
mänpiiri: soitonopetus ei ole enää 
pelkästään yksilöopetusta oppi-
laan kanssa ’mustassa laatikossa’. 
Lapsen omaa musiikillista varas-
toa ja mieltymyksiä sekä yhteisölli-
syyden kannustavaa vaikutusta ryh-
mätuntien muodossa tulee käyttää 
hyväksi motivaation ylläpitämisek-
si ja kasvattamiseksi7. 

Pedagogisen osaamisen vaatimus 
musiikkiopistoissa tulee tulevaisuu-
dessa olemaan yhä tärkeämpi ja 
monipuolisempi. Alkeisopetuksen 
taitoja kaivataan lisää nykyisinkin, 
mutta moni opisto pohtii toimin-
nan laajentamista myös aikuisten ja 
ikäihmisten soitonopetuksen suun-
taan. Näin ollen aikuis- ja ikäih-
misten pedagogiikka kuuluvat tule-
vaisuuden tarpeisiin, ainakin osalla 
opettajista. Erilaisten oppijoiden 
osuuden arvellaan vielä lisääntyvän, 
ja myös siihen on harvalla opettajalla 
osaamista koulutuksensa perusteel-
la. Kaikki nämä musiikkiopistojen 
toimintaa ja kohderyhmiä laajenta-
vat ennakoidut muutokset merkit-

sevät perinteistä soitinpedagogista 
osaamista laajempaa kasvatuksel-
lista osaamista. Musiikkiopistossa 
kaivataan enemmän laaja-alaisia 
musiikkipedagogeja, joilla on syvä 
ja monipuolinen ymmärrys oppi-
misprosessista ja oppimisen ohjaa-
misessa erilaisissa ympäristöissä ja 
tilanteissa.

Vuorovaikutuskulttuuri koros-
tuu. Suuri osa soitonopettajan työstä 
kuuluu pedagogisen vuorovaikutuk-
sen piiriin. Opettajan toimenkuva 
ja siihen sisältyvä vuorovaikutuk-
sellisuus on kuitenkin laajenemaan 
päin. Oppilaan ja opettajan välisestä 
”mustan laatikon” kahdenkeskisestä 
opetustilanteesta ollaan siirtymässä 
niin vertaisryhmien väliseen vuoro-
vaikutukseen ryhmätunneilla kuin 
säännölliseen yhteydenpitoon oppi-
laan huoltajien kanssa. Monessa 
opistossa on jo otettu käyttöön van-
hempain vartit. Opistot kokevat 
yhä enemmän olevansa asiakassuh-
teessa koko soittavan lapsen per-
heen kanssa: opiston tulee selkeästi 
viestittää perheelle soitonopiskelun 
vaatimasta pitkäjänteisestä työs-
kentelystä ja siihen liittyvästä ope-
tussuunnitelmasta. Perheen tuki 
soitonopiskelussa on välttämätön. 
Vuorovaikutuskulttuuri laajenee 
kuitenkin vielä soittavan lapsen per-
heen ulkopuolellekin. Rehtorit kat-
sovat, että opiston opettajat edusta-
vat omaa työpaikkaansa toimiessaan 
musiikkiin tai koulutukseen liit-
tyvissä asioissa. Tällöin on tärke-
ää, että kanssakäymisessä opettaja 
edustaa työpaikkaansa myönteises-
ti ja ”markkinointihenkisesti”.

Koulutuksen joustoja ja 
yhteisöllisyyttä

Melko suuria muutosodotuksia reh-
toreilla on myös koulutusmuotojen 
muutosten suhteen. Tässä artikke-
lissa nostetaan koulutusmuotojen 
muutoksesta esiin ensin ryhmäope- 7 ks. Tuovila 2002
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tuksen tuomat uudet mahdollisuu-
det. Koulutuksen rakenteellisena 
muutoksena paneudutaan edelleen 
jatkuvaan keskusteluun yleisen ja 
laajan oppimäärän mukaisesta ope-
tuksesta. Tämä kysymys oli noussut 
esiin jo Heinon & Ojalan vuoden 
2006  selvityksessä.

Ryhmämuotoinen opetus on 
selkeästi lisääntynyt viime vuosina. 
Perinteiset ryhmäopetuksen muo-
dot ovat musiikkiopistoissa olleet 
nk. yleiset aineet (musiikin teo-
ria, säveltapailu ja historia), orkes-
teri- ja kamarimusiikkitoiminta 
sekä musiikin varhaiskasvatus. Yhä 
enemmän ryhmissä opetetaan kui-
tenkin myös soittamista. Suurin osa 
soiton ryhmäopetuksesta tapah-
tuu ennen laajan oppimäärän piiris-
sä tapahtuvia opintoja: opistot jär-
jestävät erilaisia soitinkaruselleja ja 
valmennusryhmiä, joissa pienissä 
ryhmissä tutustutaan eri soittimiin 
tai soitetaan bändeissä. Näiden ryh-
mien nähdään palvelevan monia eri 
tavoitteita: Ensiksikin sekä oppilas 
että hänen huoltajansa tutustuvat 
musiikkiopistoon. On tärkeää, että 
vanhemmat ymmärtävät soitonopis-
kelun pitkäjänteisyyden merkitse-
vän myös kotiharjoittelua ja erilaisia 
tukiaineita. Toiseksi musiikkiopis-
tossa voidaan paremmin arvioi-
da sitä, kuinka pieni oppilas lähtee 
mukaan ja miten hänen motivaa-
tionsa kehittyy: laaja oppimäärä on 
suuri panostus niin opistolta kuin 
oppilaaltakin. Kolmanneksi oppilas 
voi tutustua useampiin soittimiin, 
ja näin saadaan paremmin soittajia 
myös harvinaisempiin soittimiin. 
Ryhmäopetusta tapahtuu myös soi-
tinkohtaisesti. Yhä useampi opetta-
ja kokoaa samanikäisiä oppilaitaan 
säännöllisin väliajoin yhteistunneil-
le. Oppilaat pitävät tästä, ja yhdes-
sä soittaminen ylläpitää ja lisää 
soittamisen intoa ja motivaatio-
ta. Tällainen laajan oppimäärän 
puitteissa tapahtuva oman pääai-

nesoittimen ryhmäopetus ei ole 
vielä kovin yleinen käytäntö, sillä 
sen toteuttaminen liittyy yksittäis-
ten opettajien asenteisiin ja opiston 
käytänteisiin. Ryhmäopetus on tai-
to, johon monella soitonopettajalla 
ei ole vielä osaamista.

Ja siitä lähti kehitys, että me lähdet-
tiin innovoimaan, että jos sinulla 
on oppilasta kohden 35*45 minuut-
tia, niin se on tuhansia minuutteja. 
Niin opettajallahan on täysin se valta 
järjestää se minuuttimäärä uudella 
tavalla. Elikkä meillä tehdään luok-
kakohtaisesti yhteismusisointia vii-
koittain tällä minuuttiperiaatteella. 
Näpsäistään jokaiselta kolme tai viisi 
minuuttia niin siitä tulee yksi yhtei-
nen ryhmätunti. Eikö rehtori pel-
kää vanhempien reaktiota kun saa-
vat vähemmän yksittäisopetusta? Me 
on otettu se heti huomioon. Koska me 
on sitten heti lähdetty innolla todis-
telemaan, että lapsihan saa miljoona 
minuuttia enemmän. Ja sitten se vuo-
rovaikutuksellisuus, että jos katsotaan 
mihin perustuu peruskoulun opetus: 
luokkaopetukseen, miksi se on kat-
sottu hyväksi. Koska ne lapset saa-
vat toisiltaankin jotain. Ja lähtökoh-
taisesti ihminen on sosiaalinen eläin. 
Loppujen lopuksi tämä yksinään soit-
totunnilla käyminen on aika kum-
mallinen tapa opiskella. Ja varsinkin 
pienten lasten kanssa.

Toinen keskeinen keskustelu koulu-
tusmuotoihin liittyen käydään ylei-
sen ja laajan oppimäärän välisestä 
suhteesta. Musiikkiopistojen toi-
mintamuodot poikkeavat huomat-
tavasti muiden taideaineiden ope-
tustarjonnasta: musiikkiopistoissa 
valtaosa oppilaista (80 %) opiskelee 
laajan oppimäärän mukaisesti, kun 
muissa taidelajeissa valtaosa oppi-
laista on yleisen oppimäärän ope-
tuksessa: esimerkiksi kuvataiteen 
perusopetuksen opiskelijoista 44 
% ja tanssitaiteen perusopetuksen 
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opiskelijoista 39 % opiskelee laajan 
oppimäärän mukaisesti.8 Syitä tähän 
voidaan nähdä useita. Ensiksikin 
musiikkiopistolaitos järjestelmänä 
on virallistettu jo 1968 ensimmäi-
sen musiikkioppilaitoslain tulok-
sena, ja opetussuunnitelmat olivat 
alusta asti laajoja, ammattiopintoi-
hin tähtääviä ja valmentavia. Muut 
taidelajit otettiin järjestelmän pii-
riin vasta lain taiteen perusopetuk-
sesta (424/1992) tullessa voimaan 
1992. Toiseksi musiikkiopistot ovat 
edelleen keskeinen taustavoima, ja 
niiden antama opetus välttämätön 
pohja alan ammatilliseen koulutuk-
seen pyrkiville. Ammattimuusikon 
koulutusura alkaa jo varhain, eikä 
ilman järjestelmällistä soitonope-
tusta ole mahdollista suuntautua 
alalle. Musiikkiala yhdessä tans-
sialan kanssa on yksi niistä harvoista 
poikkeuksista, joissa peruskoulu ja 
lukio eivät de facto anna valmiuk-
sia korkeakouluopintoihin, eivätkä 
edes toisen asteen opintoihin. 
Juuri laaja oppimäärä on se väylä, 
joka mahdollistaa osallistumisen 
edelleen varsin kovaan kilpailuun 
musiikkialan yliopisto- ja korkea-
koulupaikoista. Kolmanneksi laaja 
oppimäärä on oppilaille varsin vaa-
tiva ja aikaa vievä verrattuna muihin 
taidelajeihin. Musiikkiopinnoissa 
edellytetään paitsi soitto- ja yleis-
ten aineiden tunneilla käyntiä vielä 
laajaa kotiharjoittelua, mikä lisää 
opiskeluun käytettävää aikaa enti-
sestäänkin ilman, että sitä huomi-
oitaisiin erikseen opetussuunni-
telmissa. Neljänneksi soittamisen 
oppiminen edellyttää kallista yksi-
löopetusta, kun muissa taiteenla-
jeissa pääasiassa ryhmissä tapahtuva 
opetus on mahdollista.

Koska musiikkiopistojen tarjo-
ama alan perusopetus on käytän-
nössä ainoa tie alan ammattiopin-
toihin, on se keskeinen väline, jolla 
valtiovalta ylläpitää korkeatasois-
ta kansallista musiikkikulttuuria. 

Musiikkiopistot ovat kuitenkin pit-
kään painiskelleet sen ristiriidan 
kanssa, jossa koko sisään tuleva ikä-
luokka pitäisi tavoitteiden mukaan 
valmentaa ammattilaisopintoihin 
kelpaaviksi soittajiksi. Yleisesti on 
tunnustettu, että tämä ei ole mah-
dollista – hieman samassa mieles-
sä kuin kaikki lukiokoulutuksen 
käyneetkään eivät saavuta riittä-
viä taitoja insinööriopintoja varten. 
Musiikin laaja oppimäärä on laa-
ja ja aikaa vievä, ja sen läpikäymi-
nen edellyttää pitkäjänteisyyttä. 
Paineet joustoihin ovat suuret eri-
tyisesti yleissivistävän koulun nivel-
vaiheissa, yläasteelle ja lukioon siir-
ryttäessä. Tähän asti joustoa niille, 
joiden tavoitteena on harrastusta-
soinen soittaminen, on etsitty laa-
jan oppimäärän sisältä, enemmän 
tai vähemmän onnistuneesti. Nyt 
osa rehtoreista näkee opetushalli-
tuksen 2005 lanseeraaman yleisen 
oppimäärän opetussuunnitelman 
mahdollisuutena opetuksen syvem-
pään eriyttämiseen kohti harrastus-
voittoista soitonopiskelua. 

Yksimielisiä rehtoreiden parissa 
ollaan siitä, että laajaan oppimää-
rään tarvitaan joustoja, jopa valin-
naisuutta. Erimielisyys alkaa sii-
tä, voidaanko joustot tehdä laajan 
oppimäärän puitteissa lain ja ope-
tussuunnitelmien perusteiden sal-
limissa rajoissa, vai edellyttääkö se 
yleisen oppimäärän ottamista käyt-
töön. Osalla vastahankaan yleisen 
oppimäärään suhtautuvista reh-
toreista näyttää perusteena olevan 
myös se tosiseikka, että valtion tuki 
kattaa toistaiseksi ainoastaan laa-
jan oppimäärän mukaisen opetuk-
sen. Näin ollen yleisen oppimää-
rän tulee toimia omakustanteisesti. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että yleisessä oppimäärässä opetus 
tapahtuu joko pelkästään tai aina-
kin suurelta osin ryhmäopetuksena 
yksilöopetuksen ollessa korkeintaan 
puoli tuntia viikossa. Lisäksi rehto- 8 Koramo 2009, 18.
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rit ovat huolissaan nuoren elämän-
kaaren ongelmatilanteista, jotka 
saattaisivat pudottaa myöhemmin 
heräävät lahjakkuudet pois perus-
teellisesta soitonopiskelusta.

Moni opisto on jo käytännös-
sä aloittanut yleisen suuntaisen 
opetuksen opintouran alkupäässä 
erilaisten valmennusryhmien, bän-
dipajojen ja soitinkarusellien muo-
dossa. Erilaiset ryhmäopetukseen 
perustuvat laajaa oppimäärää edeltä-
vät opinnot ovat tuoneet mukanaan 
musiikkiopistoihin eräänlaisen peh-
meämmän ja porrastetun oppilaaksi 
ottamisen systeemin pelkän sisään-
pääsykokeen rinnalle: yhä useam-
missa opistoissa oppilas tulee laajan 
oppimäärän piiriin valmennusryh-
män kautta. Jotkut opistot ovat siir-
tyneet tai suunnittelevat siirtyvänsä 
kaikkien haluajien ottamiseen aluk-
si ryhmäopetuksen piiriin. Tästä 
suuresta joukosta suodattuvat sitten 
vuoden tai kahden kuluessa oppilaat 
laajaan tai yleiseen oppimäärään.

Tällä tavalla opisto kokee osin 
voittaneensa ne haasteet, joita van-
hakantainen sisäänpääsytesti ja sen 
huono ennustavuus niin motivaa-
tion kuin myöhemmän opinnois-
sa menestymisenkin suhteen ovat 
asettaneet.

Yhteistyötä ja verkostoitumista

Musiikkiopistojen opettajat ovat 
koulutukseltaan taiteilijoita, joilla 
lisäksi on vahva pedagoginen osaa-
minen. Opistoissa onkin nyt tun-
nistettu tämä erityisosaaminen, joka 
lisäksi tuottaa paikkakunnalle rikasta 
ja monipuolista kulttuuritarjontaa. 
Moni musiikkiopisto onkin otta-
nut visiokseen toimia paikkakunnan 
kulttuurikeskuksena ja musiikki-
kasvatuksen asiantuntijayksikkönä. 
Musiikkiopistojen toiminta käsit-
tää nykyisin perinteisten konserttien 
lisäksi mm. yhteistyössä tuotettuja 
oopperaproduktioita, festivaaleja ja 

musiikkileirejä. Myös sponsorointia 
esiintyy. Yhteistyökumppaneina voi-
vat olla festivaalijärjestäjät, yhdistyk-
set, yritykset, muut musiikki- tai tai-
dealan opistot ja seurakunnat. Usein 
yhteistyönä toteutettavat erikois-
projektit koetaan musiikkiopistoissa 
tärkeiksi näytön paikoiksi, joissa 
opisto osoittaa osaamistaan ja lunas-
taa paikkaansa kunnallisena tai kun-
nan tukemana toimintamuotona.

Luulen, että meidänkin kunnissa ale-
taan pikku hiljaa herätä siihen, että 
musiikkiopisto on aika helppo yhteis-
työn masinoija, koordinaattori tai 
vähintäänkin kumppani. Opistolla on 
tarvittaessa laaja yleisöpohja, asiakas-
pohja. Lainsäädäntökin tarjoaa sen 
mahdollisuuden, että se voi toimia ja 
tehdä yhteisiä projekteja. Lainsäädäntö 
ja opetussuunnitelmakaan eivät ole 
tiukkapipoisia, että pitäisi pysyä vain 
omien seinien sisäpuolella.

Jo pitkään musiikkiopistot ovat toi-
mineet yhteistyössä paikallisten 
koulujen kanssa tilojen ja opetus-
välineiden suhteen. Musiikkiopisto 
on voinut käyttää koulun tiloja ilta-
opetukseen. Yhteistyö on laajen-
tunut nyt paikoin myös siten, että 
joissakin opistoissa oppilailla on 
mahdollisuus soittotunteihin kes-
kellä koulupäivää. Tällöin opisto ja 
koulu sijaitsevat käytännössä usein 
kävelymatkan päässä toisistaan. 
Opetussuunnitelmalliseen yhteis-
työhön voidaan pyrkiä myös ope-
tussisällöissä, erityisesti painotetussa 
musiikinopetuksessa tai lukiossa, 
jossa yleisen musiikkitiedon oppi-
sisältö voisi mahdollisesti korvata 
lukion vastaavan kurssin tai päinvas-
toin. Yksi haastatelluista opistoista 
myy kuntansa koululaitokselle osaa-
mistaan erityisluokkien musiikin-
opetuksessa. Tämän tason yhteistyö 
näyttäisi olevan vielä melko harvi-
naista, ja enemmänkin suunnittelun 
asteella.
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Merkittävä avaus musiikki-
opistorintamalla on ollut joiden-
kin opistojen järjestämä koulu-
laisten iltapäiväkerhotoiminta. 
Vuosaaren musiikkikoulun järjestä-
mässä Helsingin kaupungin rahoit-
tamassa iltapäiväkerhossa opetetaan 
lapsille luontevasti vapaan leikin 
ja läksyjen teon ohessa viulunsoit-
toa suzuki-menetelmällä jopa usei-
ta kertoja viikossa; soittimia ei viedä 
kotiin, vaan harjoittelukin tapah-
tuu ohjatusti sopivissa annoksissa.9 
Musiikkiopiston järjestämä iltapäi-
väkerho on saavuttanut suuren suo-
sion myös Kirkkonummella.

Keravan musiikkiopistossa aloi-
tettu musiikin varhaiskasvatuksen 
järjestäminen osana päiväkotipäivää 
on mainittu aiemmin tässä artikke-
lissa. Ratkaisu kuulostaa toimivalta. 
Keravalla hyväksi koettu toiminta on 
jo vakiintunut kattamaan lähes kaik-
ki kasvukunnan päiväkodit, mutta 
käytäntö ei ole vielä kovin yleinen 
maanlaajuisesti. Hyvän käytännön 
hidas leviäminen johtunee osin sii-
tä, että yhteistyötä kunnan sosiaa-
litoimen kanssa ei aina ole koettu 
helpoksi: halukkaiden vanhempi-
en keskellä päiväkotipäivää erikseen 
rahoittama muskaritoiminta koe-
taan lapsia eriarvoistavaksi. Jalansija 
päiväkotiin on auennut, kun musiik-
kiopisto on pystynyt osoittamaan, 
kuinka opiston hankkimat soitti-
met hyödyttävät kaikkia päiväkoti-
lapsia riippumatta siitä, osallistuuko 
lapsi musiikkiopiston muskariin vai 
ei. Päiväkodin musiikkikasvatusta on 
lisäksi tukenut se, että yhteistyöhön 
on kuulunut opiston varhaiskasvat-
tajan säännöllinen päiväkotihenki-
löstön koulutus musiikkituokioiden 
pitämisessä.

Musiikkiopistojen suhde kan-
salaisopistoihin nousi esiin jo 
Heinon & Ojalan selvitykses-
sä 2006. Monet kansalaisopistot 
ovat aloittaneet ryhmäpainotteis-
ta yleisen oppimäärän mukais-

ta opetusta ja muskaritoimintaa. 
Kansanopistoissa on mahdollis-
ta järjestää kunnan luvalla myös 
laajan oppimäärän mukaista ope-
tusta. Tällainen toiminta voidaan 
musiikkiopistojen taholta kokea 
kilpailevaksi toiminnaksi. Monessa 
kunnassa on myös ollut painetta 
musiikkiopiston ja kansalaisopis-
ton hallinnolliseen yhdistämiseen 
tai yhteistyöhön, mikä on myös 
voinut lisätä jännitettä. Hyviäkin 
yhteistyökokemuksia on: parhaim-
millaan nämä erilaiset opistot voi-
vat toimia kunnassa kasvatuksen ja 
taidealan asiantuntijoina yhdessä 
ja toisiaan tukien.

Suuri osa musiikkiopistoista 
tekee yhteistyötä yli kuntarajojen: 
opetusta järjestetään usean kunnan 
alueella, ja kullakin yhteistyökun-
nalla on oma sisäänottokiintiönsä. 
Musiikkiopistot ovatkin ennakoi-
neet kuntarakennemuutoksia toi-
mimalla käytännössä monen kun-
nan alueella ennen kuntaliitoksia. 

Musiikkiopistot osana kunnan 
palvelurakennetta

Musiikkiopistot ovat osaltaan olleet 
edelläkävijöitä näkemyksessä, jossa 
kulttuuripalvelut mielletään osaksi 
kuntien kokonaisvaltaista palve-
lutoimintaa yli hallintokuntien. 
Monet musiikkiopistot ovat kun-
nan ainoita musiikkialan asiantun-
tijaorganisaatioita. Riippumatta 
siitä, ovatko ne täyskunnallisia 
tai kuntien tukemia yksikköjä, ne 
ovat mieltäneet roolinsa taidea-
lan ja kasvattamisen asiantunti-
jana kunnan muiden toimialojen 
joukossa. Voimavarat on nyt suun-
nattu sisällölliseen ja pedagogi-
seen kehittämiseen, ja monimuo-
toiseen ja -alaiseen yhteistyöhön 
yli sektorirajojen. 

Huolimatta valtion merkittä-
västä panostuksesta taiteen perus-
opetuksen rahoituksessa on kunnan 9 Katso sivu 178.
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tuki edelleen musiikkiopistoille 
elintärkeä. Musiikkiopistoissa on 
nyt herätty entistä monipuolisem-
paan oman olemassaolonsa oikeu-
tuksen perusteluun: yhä useammin 
nähdään määrällisten indikaatto-
rien merkittävä voima kunnalli-
sessa päätöksenteossa. Päättäjien 
on helppo ei myöntää vuosittai-
set avustuksensa musiikkiopistolle, 
kun se voi osoittaa, että vaikkapa 
12 % kunnan tietystä ikäluokasta 
on musiikkiopiston piirissä, ja tästä 
ikäluokasta suuri osa saa musiikki-
opiston päättötodistuksen. Samalla 
avustussummalla kunta saa vie-
lä tärkeän osan alueen konsertti-
tarjonnasta, kun musiikkiopiston 
oppilaat ja opettajat tuovat esil-
le osaamistaan konserteissa ja eri-
laisissa yhteistyöproduktiossa aina 
oopperoita myöten. Ylläpitäessään 
musiikkiopistoa kohtalaisen pie-
nehköllä rahoitusosuudella kun-
ta on oikeutettu valtiontukeen, 
joka kattaa melkein puolet koko-
naiskustannuksista. Tästä huo-
limatta kuntarahoituksen osuus 
musiikkiopistojen kokonaiskustan-
nuksista on laskenut merkittäväs-
ti. Vuonna 1997 kuntarahoituksen 
osuus musiikkiopistojen menois-
ta oli vielä keskimäärin 44 % 10, 
kun se kymmenen vuoden kulues-
sa oli laskenut 34 %:iin11. Vaikka 
suuri osa musiikkiopistoista toimii 
vakiintuneesti ja alueellansa arvos-
tetusti, melko moni musiikkiopis-
to tuntee tällä hetkellä asemansa 
taloudellisessa mielessä ahtaaksi. 

Osan opistoista kehittäessä 
dynaamisesti toimintaansa 
sinnittelevät toiset opistot 
säilyttääkseen nykyisenkin 
tasonsa.

kirjallisuus:

Broman-Kananen, Ulla-Britta 2005. På 
klassrummets tröskel : om att vara lärare 
i musikläroinrättningarnas brytningstid. 
Studia Musica 24. Helsingfors: Sibelius 
Akademin.

Heikinheimo, Tapani 2009. Intensity 
on Interaction in Instrumental Music 
Lessons. Studia Musica 40. Helsinki: 
Sibelius Academy.

Heimonen, Marja 2002. Music Education 
and Law: Regulation as an Instrument. 
Studia Musica 17. Helsinki: Sibelius-
Akatemia.

Heino, Terhi & Ojala Maija-Liisa 1999 
(toim.). Musiikkioppilaitosten perusope-
tuksen arviointi 1998. Arviointi 1/1999, 
Opetushallitus.

Heino, Terhi & Ojala Maija-Liisa 2006. 
Opetustuntikohtaisen valtionosuu-
den piiriin kuuluvan taiteen perusope-
tuksen oppilaitosverkon tilanne luku-
vuonna 2004–2005. Opetushallitus. [www.
edu.fi/julkaisut/taiteen_perusopetus_
selvitys_2006.pdf ], luettu 8.5.2009.

Hirvonen, Airi 2003. Pikkupianisteista 
musiikin ammattilaisiksi. Solistisen koulu-
tuksen musiikinopiskelijat identiteettinsä 
rakentajina. Oulu: Oulun yliopisto.

Huhtanen, Kaija 2004. Pianistista soi-
tonopettajaksi. Tarinat naisten kokemus-
ten merkityksellistäjinä. Studia Musica 22. 
Helsinki: Sibelius-Akatemia.

Kiuttu, Outi & Murto, Janne 2008. 
Rytmimusiikki ja vapaa säestys tai-
teen perusopetuksessa 2007. Painamaton 
raportti. Suomen musiikkioppilaitosten 
liitto ry, Suomen Konservatorioliitto ry & 
Pop&Jazz Konservatorio. [www.popjazz.
fi/easydata/customers/popjazz/files/rytmi-
musiikin_Syyspaivat0/Rytmimusiikki__ja_
vaps_taiteen_perusopetuksessa_2007.pdf ] 
Luettu 29.10.2009.

Koramo, Marika 2009. Taiteen perus-
opetus 2008. Selvitys taiteen perusope-
tuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007–
2008. Opetushallitus. [http://www.oph.fi/
julkaisut/2009/taiteen_perusopetus_2008.
pdf ], luettu 8.5.2009. 

11 Sariola 2006

10 Pernu 1999

Ulla Pohjannoro  
(MuL, FM) on pro-
jektipäällikkö ja tutkija 
Sibelius-Akatemiassa.



171

Opetushallitus 2008. Tiedote 
16/2008. [www.oph.fi/ajankohtaista/
tiedotteet_oppilaitoksille].

Opetusministeriö 2009. 
Musiikkioppilaitokset saavat lisära-
hoitusta. Opetusministeriön tiedote 
18.11.2009. [www.minedu.fi/OPM/
Tiedotteet/2009/11/Musiikkioppilaitokset.
html?lang=fi]

Pernu, Maija-Liisa 1999. 
Musiikkioppilaitosten taloudellisuus. 
Teoksessa Terhi Heino ja Maija-Liisa 
Ojala (toim.) Musiikkioppilaitosten 
perusopetuksen arviointi 1998. Arviointi 
1/1999. Helsinki: Opetushallitus.

Sariola, Reetta 2006. Lasten ja nuorten 
tavoitteellinen taideopetus Helsingissä. 
Tutkimus kulttuuri- ja kirjastolautakun-
nan tukemasta taideopetuksesta. Helsingin 
kaupungin kulttuuriasiainkeskus 2006. 
Moniste.

Tuovila, Annu 2002. ”Mä soitan ihan 
omasta ilosta!” Pitkittäinen tutkimus 7–13-
vuotiaiden lasten musiikin harjoittami-
sesta ja musiikkiopisto-opiskelusta. Studia 
Musica 18. Helsinki: Sibelius-Akatemia.
Suomen musiikkineuvosto 2008.

Monimuotoinen musiikki hyvinvoin-
nin rakentajana. Monimuotoinen musiikki 
-hankkeen loppuraportti. [www.musiik-
kineuvosto.fi/index.php?mid=78] Haettu 
30.11.2009.



172

musiikki varhais-
kasvatuksen tukena

Musiikkia pidetään tunteiden kie-
lenä ja sen sisältöjä tunteiden sym-
boleina, joita ihmiset ymmärtä-
vät yli kieli- ja kansallisuusrajojen. 
Musiikin laaja-alaisen symbolikie-
len käyttäminen kasvun välineenä 
liittää sen läheisesti sekä psyykkisen 
että fyysisen terveyden edistämi-
seen. Tällaisessa merkityksessä kas-
vatuksellisella musiikkitoiminnalla 
on aivan erityinen psyykkistä työs-
kentelyä edistävä ja siten monenlai-
sia inhimillisiä ongelmia ennaltaeh-
käisevä tarkoitus. 

Sosiaalipedagogisen kasva-
tustyön tehtävänä on tukea yksi-
löä hänen kasvussaan ihmiseksi ja 
kokonaisvaltaiseksi yhteiskunnan 
jäseneksi. Musiikkikasvatuksen pää-
määriä pohdittaessa keskeisimmik-
si kysymyksiksi muodostuvat, kuka 
on se ihminen, jota kasvatetaan; 
mikä hänestä kasvatuksen seurauk-
sena pitäisi tulla, sekä mikä koetaan 
musiikin arvoksi ihmisen elämässä. 

Musiikilliset kokemukset jättä-
vät ihmiseen jälkiä tiedostamatta-
kin, ja palautuvat mieleen yllättä-
vissä tilanteissa toistaen aiemman 
musiikillisen kokemuksen. Nämä 
musiikilliset kanavat ovat avoinna jo 
ennen syntymää, ja toimivat lapsuu-
dessa apuna ympäristöön ja itseen 
tutustuessa. Musiikillisten tieto-
jen ja taitojen kehittämisen lisäksi 
musiikki toimii kasvatuksessa apuna 

myös persoonallisuuden muotou-
tumisessa. Musiikin käyttö kasva-
tuksessa voidaan nähdä koko elä-
män läpi kestävänä prosessina, jonka 
kehykset piirtyvät voimakkaasti var-
haislapsuuden ensimmäisissä musii-
killisissa virikkeissä. Oppimista ja 
kasvamista voidaan edistää musiikin 
avulla monin mielikuvituksellisin ja 
lapselle mielekkäin tavoin.

Musiikin kokemus on hyvin yksi-
löllinen. Jollekulle se voi olla itseil-
maisun väline – kieli, jolla kommu-
nikoida ja jonka avulla toteuttaa 
itseään. Joku voi käsitellä vaikei-
ta asioita musiikin keinoin tai tuo-
da tunteitaan esille. Monissa meistä 
musiikki toimii vähintään tunteiden 
tai muistojen herättäjänä. 

Musisoiminen on multisensori-
nen kokemus, sillä se aktivoi useita 
aisteja samanaikaisesti. Soittaja tun-
tee soittimen muodon, saa kinesteet-
tistä palautetta liikkeistään ja tuntee 
tuottamansa äänen vibraation. Hän 
katsoo soitinta hallitakseen sitä, toi-
sia soittajia koordinoidakseen aikaa, 
kuuntelee ja erittelee tuottamiaan 
ääniä sekä säätelee niitä kehonsa 
motorisilla liikkeillä ja hengityksel-
lään. Instrumentin soittaminen vaa-
tii ja kehittää keskittymiskykyä sekä 
aktivoi mieltä. Musiikin tuottami-
nen luo onnistumisen kokemuksia – 
instrumentin ääni on välitön palaute 
omasta osaamisesta. Ryhmässä soit-

TIIA 
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itä-Helsingin musiikkisilta -hankkeen malli
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taessaan ihminen tuntee kuuluvansa 
johonkin ja kokee itsensä tärkeäksi 
niin yksilönä kuin osana yhteisöä-
kin. Musiikillisen kommunikoinnin 
kehittäminen vaikuttaa myönteises-
ti myös ihmissuhdetaitoihin. Tämän 
lisäksi musiikin kuunteleminen voi 
rauhoittaa, vähentää aggressioita ja 
parantaa stressinsietokykyä. 

Musiikkitoiminta osaksi 
varhaiskasvatusta

Musiikin ja muiden taideaineiden 
opetuksen tarjoaminen on olen-
naista monikulttuurisessa ja yksi-
löllistyvässä yhteiskunnassa, jossa 
sosiaalisuus, suvaitsevaisuus ja yhtei-
söllisyys ovat jatkuvasti uhattuina. 
Taiteellisen ilmaisun aktiviteetit 
(tanssi, teatteri, musiikki) auttavat 
inhimillisten ja sosiaalisten kykyjen 
kehittymisessä. Useasti keskuste-
lussa tuleekin esiin taide- ja musiik-
kiterapian tarjoaminen ongelmien 
ilmetessä, vaikka ennaltaehkäise-
vää taidetoimintaa voisi harjoittaa 
jo syntymästä lähtien. Huonon talo-
udellisen tilanteen äärellä kulttuuri-
palveluista tingitään ensimmäisten 
joukossa, vaikka kulttuurituotteiden 
arvostuksen on arvioitu kasvavan 
laman aikana. Kulttuuri- ja taideai-
neet kouluissa ja päiväkodeissa jou-
tuvat leikkausten kohteiksi samalla 
kun ne ovat juuri niitä, mihin niin 
kasvattajat ja vanhemmat kuin lap-
set ja nuoretkin toivovat panostetta-
van. Yksi syy taideaineiden suureen 
suosioon julkisissa hoito- ja oppilai-
toksissa on se, että julkisen järjestel-
män puitteissa ne ovat maksutto-
mia. Kulttuuriharrastukset koulun 
tai päiväkodin ulkopuolella ovat 
melko kalliita.  

Haasteena on siis uusi toimin-
tatapa – maksullisen palvelun tuo-
minen maksuttomaksi osaksi 
arkea. Peruskoulussa lapset ja nuo-
ret saavat osakseen laadukasta ja 
ammattitaitoista musiikin opetus-

ta. Päiväkodeissa tilanne on usein 
toinen: musisointi on kunkin päi-
väkotiryhmän omalla vastuulla ja 
sen taso ja aktiivisuus on riippuvai-
nen henkilökunnan harrastuneisuu-
desta, kiinnostuksesta ja taidoista. 
Usein henkilökunta arastelee musi-
sointia lasten kanssa oman musii-
killisen koulutuksensa puutteen 
vuoksi. Maksuton musiikkitoiminta 
tulisi siis saada luonnolliseksi osak-
si myös päiväkotien arkea.  Näin tai-
detoiminta tavoittaa lapsia ja nuoria 
eri tavalla. Tällaista mallia Meri-
Helsingin musiikkiopiston rehtori 
Laura Lintula lähti kehittelemään 
saadessaan ajatuksen Itä-Helsingin 
musiikkisilta -hankkeesta.

Itä-Helsingin musiikkisilta -hanke

Syksyllä 2008 Meri-Helsingin 
musiikkiopisto aloitti Helsingin 
kaupungin kulttuurilautakunnan 
 rahoittamana Itä-Helsingin musiikki 
-silta-hankkeen päiväkoti Laaka-
vuoressa Mellunmäessä. Hanke 
koostuu 30–45 minuutin mittai-
sista musiikkileikkikoulutuokioista, 
joita opiston musiikkipedagogi 
ohjaa päiväkodin ryhmille ker-
ran viikossa. Kahdeksassa ikäryh-
mittäin jaetussa muskariryhmässä 
on kussakin 5–11 lasta. Toiminta 
on päiväkodille ja lapsille maksu-
tonta, sillä kaikille halutaan antaa 
tasavertainen mahdollisuus osallis-
tua laadukkaaseen musiikinopetuk-
seen. Tuokioihin osallistuu vähin-
tään yksi ryhmän kasvattaja, joka 
voi oppimansa perusteella siirtää 
musiikkileikkikoulussa käytettyjä 
elementtejä vaiheittain osaksi ryh-
mänsä arkea. Projektin tavoitteena 
on tuoda ilmaista, ammattimaista 
ja laadukasta musiikinopetusta päi-
väkodin lasten ulottuville. Projekti 
kohdistuu Itä-Helsinkiin alueen 
matalan sosioekonomisen aseman 
ja heikon taiteenopetuksen tarjon-
nan vuoksi.
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Päiväkoti Laakavuori valikoitui 
projektin yhteistyökumppaniksi vii-
den mahdollisen päiväkodin jou-
kosta oppilasmateriaalin sekä hen-
kilökunnan myönteisen asenteen 
ansiosta. Laakavuoressa yhden vai-
keasti vammaisten lasten erityisryh-
män lisäksi ryhmissä on integroituja 
erityislapsia, joilla on kehitysviiveitä, 
liikuntarajoitteita tai puhe- ja kom-
munikaatio-ongelmia. Päiväkodin 
lapsista noin 54 prosenttia on 
maahanmuuttajataustaisia. 

Musiikkileikkikoulutuokiot 
päiväkodissa

Itä-Helsingin musiikkisilta -projek-
tin musiikkileikkikoulutuokiot ero-
avat musiikkiopistossa tavallisesti 
pidetyistä tuokioista lähinnä teo-
rian osalta. Päiväkodissa keskity-
tään tekniikan sijaan tekemiseen. 
Musiikkipedagogi järjestää tuokiot 
aina jonkin teeman mukaan. Teemoja 
voivat olla esimerkiksi vuodenajat tai 
eläimet, joita käsitellään kutakin liik-
kein, äänin, leikein ja lauluin. Teema 
vaihtuu seuraavaan aina sen mukaan 
kun lasten kiinnostus niin vaatii. 

Musiikkileikkikouluhetki sisältää 
aina alku- ja loppurutiinin. Tällainen 
voi olla esimerkiksi yhteinen piiri-
tuokio, jossa jokaista lasta tervehdi-
tään henkilökohtaisesti sekä lopus-
sa hyvästellään tuokion päätteeksi. 
Tarkoituksena on ottaa opettajan ja 
koko ryhmän voimin jokainen lap-
si erikseen huomioon. Usein alkuru-
tiiniin kuuluu jokin interaktiivinen 
toiminta kuten liike tai ääni, jonka 
jokainen lapsi saa vuorollaan tuottaa 
itse. Muut ottavat osaa toimintaan 
matkien toverinsa esimerkkiä. Näin 
kukin lapsi saa olla huomion keski-
pisteenä sekä osoittaa luovuutensa ja 
taitonsa muiden lasten ja aikuisten 
edessä. Jokainen musiikkileikkikou-
lutuokio sisältää äänenkäyttöä, esiin-
tymistä, loruilemista ja musisoin-
tia sekä musiikkiliikuntaa ja leikkejä. 

Aktiviteetit toteutetaan joko taus-
tanauhan tahdissa tai opettajan pia-
nolla tai kitaralla säestämänä. Lapset 
sekä kuuntelevat musiikkia että osal-
listuvat musiikin tuottamiseen käyt-
täen omaa ääntä ja kehoa sekä ryt-
mejä ja soittimia. 

Päiväkoti Laakavuoressa musiik-
kileikkikoulua vetävä musiikkipeda-
gogi painottaa opetuksessa monipuo-
lisuutta. Hän kuunteluttaa lapsilla 
erilaisia musiikkityylejä eri aikakau-
silta tai eri maista, opettaa erilaisia 
rytmityyppejä ja tutustuttaa ryhmät 
sekä klassiseen että kevyeen musiik-
kiperintöön. Opettajan on tärkeä 
ottaa opetukseensa mukaan sellai-
sia elementtejä, mistä itse pitää, sil-
lä asiastaan innostuneen ohjaajan 
on helppo saada myös lapset nautti-
maan. Teoriaa käsitellään, jos lapset 
ovat siitä kiinnostuneita. Muutoin 
tuokioissa korostetaan yhdessä teke-
misen iloa ja määritellään vaikeusta-
so sen mukaan, mihin kukin ryhmä 
pystyy.

 
Hankkeen arviointia

Opinnäytteessä ”Millon alkaa mus-
kari?” Arviointitutkimus Itä-
Helsingin musiikkisilta -hank-
keesta päiväkoti Laakavuoressa 
tutkittiin hankkeen vaikutuk-
sia päiväkodin lapsiin ja toimin-
taan kasvattajien näkökulmasta. 
Musiikkileikkikouluhankkeeseen 
osallistuneita kasvattajia haastateltiin 
keväällä 2009.

Haastattelujen perusteella kus-
sakin ryhmässä oli kannettu vastuu 
musiikkitoiminnasta itse, ja sen mää-
rä riippui pitkälti kasvattajien omasta 
kiinnostuksesta ja ammattitaidosta. 
Kasvattajat olivat pääosin tyytyväi-
siä siihen, että ulkopuolinen ammat-
tilainen ottaa musiikinopetuksen. 
Kaikki kokivat projektin kuitenkin 
oppimismahdollisuutena oman kas-
vatuksellisen ja musiikillisen osaami-
sensa suhteen.

Viereisen sivun 
kuva: Tiia Rantanen
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Lasten vanhemmat olivat erit-
täin tyytyväisiä kuullessaan, että 
lapsi saa ilmaista musiikinopetus-
ta päivähoidon yhteydessä. Toisaalta 
jotkut vanhemmista eivät olleet kas-
vattajien mielestä ymmärtäneet pro-
jektin ainutlaatuisuutta, vaan oletta-
neet musiikkileikkikoulun kuuluvan 
tavallisiin julkisen päivähoidon pal-
veluihin. Haastatteluista kävi ilmi, 
että hyvin harva lapsi harrastaa 
musiikkia päiväkodin ulkopuolella.

Musiikkitoiminnan vaiku-
tuksia lapsiin kysyttäessä nou-
si esiin kolme teemaa: kielellinen, 
motorinen ja sosiaalinen kehitys. 
Haastateltavien mukaan kaikki las-
ten kehityksessä projektin aikana 
tapahtuneet muutokset eivät olleet 
suoraan perusteltavissa musiikki-
leikkikoulutoiminnalla, mutta esil-
le nousi myös selkeästi siitä johdet-
tavissa olevia hyötyjä. Laulujen oli 
havaittu vaikuttavan myönteises-
ti lasten kielelliseen kehitykseen. 
Erityistä kehitystä oli huomattu 
maahanmuuttajataustaisten lasten 
suomen kielen oppimisessa: laulu-
jen rytmin kautta sanojen ja kie-
likuvien omaksuminen oli tapah-
tunut lapsia itseään kiinnostavalla 
tavalla. Heikosti suomea puhuvien 
lasten mahdollisuus ilmaista itseään 
musiikillisesti ja fyysisesti nähtiin 
itsetuntoa kohottavana ja integroi-
tumista edistävänä tekijänä. Useat 
haastateltavista kertoivat lasten 
motoriikan ja tilan hahmotuskyvyn 
kehittyneen musiikkileikkikoulun 
ansiosta. Kasvattajat olivat havain-
neet erilaisia ryhmäytymisen sekä 
omien heikkouksien ja vahvuuksien 
hyväksymisen ulottuvuuksia ryh-
missä. Musiikkileikkikoulu tarjosi 
taiteellisen itseilmaisun mahdolli-
suuksia jokaiselle lapselle.

Kaikki haastateltavat olivat ylei-
sesti ottaen tyytyväisiä hankkeeseen 
ja toivoivat poikkeuksetta jatkoa. 
Hanke jatkuu rahoituksesta riippu-
vaisena toistaiseksi. 

Suurimpina hyödynsaajina Itä-
Helsingin musiikkisilta -projek-
tissa olivat syrjäänvetäytyvät lap-
set sekä lapset, joilla oli kielellisiä ja 
kommunikaatio-ongelmia. Etenkin 
tällaisten lasten kohdalla musiik-
kileikkikoulu lisäsi itsevarmuut-
ta, ryhmäytymistä ja sosiaalisuut-
ta. Tavoitteellinen musiikkitoiminta 
integroituna päiväkodin viikoittai-
seen arkeen voi auttaa myös lasten 
kiinnittymistä päiväkodin ryhmään, 
päiväkotiin ja lopulta laajempiin 
yhteisöihin. Yhtenä projektin tavoit-
teista on musiikkitoiminnan integ-
roiminen päiväkodin arkeen. Tämä 
jäi tulosten mukaan toteutumatta: 
osa haastateltavista kaipasi tuokioi-
den materiaaleja voidakseen tuoda 
toiminnat omaan ryhmäänsä. Osa 
kertoi kyllä aikovansa käyttää opit-
tuja käytäntöjä, mutta myönsi ettei 
ollut vielä tehnyt niin. Tulevaisuutta 
ajatellen juuri tämän tavoitteen 
toteutuminen on tärkeää: kasvattaji-
en opittua musiikkituokioissa käyte-
tyt leikit ja laulut, voidaan niitä käyt-
tää hyväksi päiväkodin arjessa myös 
projektin päätyttyä. Parhaimmillaan 
musiikkileikkikoulu tukee päiväko-
din päivittäistä varhaiskasvatustyötä 
luovalla, niin lapsille kuin aikuisille-
kin mielekkäällä tavalla.

Lopuksi

Esteenä kulttuurin harrastamiselle 
on usein palveluiden korkea hinta 
ja heikko saatavuus. Etenkin Itä-
Helsingin alueella, jossa havaitaan 
heikon sosioekonomisen aseman 
ulottuvuuksia, on tarjonta ja osal-
listuminen kulttuurisiin harrastuk-
siin pientä. Itä-Helsingin musiik-
kisilta -projektin mallin mukainen 
musiikkitoiminnan integrointi päi-
väkodin toimintaan palvelee alueen 
tarpeita: palvelun pysyvyys taataan, 
kun päiväkodin kasvattajat sitoute-
taan toimintaan alusta lähtien. 
Musiikkileikkikoulutuokiot toimi-
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vat oppimisalustana myös kasvatta-
jille ja lisäävät heidän ymmärrystään 
oman lapsiryhmänsä osaamisesta 
sekä tarjoavat luovia kasvatuskei-
noja. Projektin oikeanlainen mark-
kinointi vanhemmille takaa sille 
arvostetumman profiilin ja antaa 
mallin, jonka toistettavuus on help-
poa. Strukturoitu runko sekä avoin 
kommunikointi palveluntar-
joajan ja päiväkodin kasvat-
tajien välillä lisäävät hank-
keen sujuvuutta tavoitteiden 
saavuttamisesta.
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Viulunsoitonopetus 
osana koululaisten 
iltapäivätoimintaa 
Vuosaaressa
Valtteri Vaherkoski on musiikinhar-
rastajana kokenut konkari. Hänen 
musiikin harrastamisensa on alkanut 
jo puolen vuoden ikäisenä vauvamus-
karissa. Kolmevuotiaasta lähtien hän 
on käynyt Vuosaaren musiikkikou-
lussa ensin musiikkileikkikoulussa, 
sitten kaksi vuotta kanteleryhmässä 
ja nyt ensimmäisen luokan oppi-
laana koululaisten iltapäiväkerhossa. 

”Menin ip-kerhoon ja huoma-
sin, että viulunsoitto on ihan kivaa”, 
sanoo Valtteri.

Vuosaaren musiikkikoulun reh-
tori Liisa Winbergin mukaan lap-
set, jotka eivät ole koskaan soit-
taneet, eivät tiedä, minkälaista 
soittaminen on. Myös Valtterin äiti, 
Helsingin ammattikorkeakoulun 
lehtori Ulla Vaherkoski kertoo, että 
he olivat musiikkileikkikoulun jäl-
keen tutkineet erilaisia mahdolli-
suuksia, mutta viulunsoittoa tuskin 
olisi aloitettu ilman iltapäiväkerhoa. 
Musiikkipainotteinen iltapäivätoi-
minta tarjoaa oivallisen mahdolli-
suuden tutustua soittamiseen ja eri-
laisiin soittimiin.

Valtteri kertoo, että iltapäiväker-
hossa lauletaan, soitetaan ja leiki-
tään. Kivointa Valtterista on djem-
be-rummun ja viulun soittaminen. 

Rehtori Winberg kertoo musiik-
kikasvatuksen nivoutuvan luon-
tevasti osaksi iltapäivätoimintaa. 
Vuosaaren musiikkikoulun iltapäi-
väkerhon ohjaaja, musiikkipedago-
gi Elisa Kulmalan mukaan viulun-
soiton lisäksi päiviin mahtuu myös 
laulu/leikki-tuokio, jota Vuosaaren 
musiikkikoulun iltapäiväkerhos-
sa kutsutaan piiriksi. Piirit ovat kul-
loiseenkin lapsen vireystilaan sopivia 
musiikkihetkiä, joiden kesto vaihte-
lee. Parhaimmillaan piiri rentouttaa 
lapsia, aktivoi ajattelua ja luo yhteis-
henkeä. Musisoinnin ja yhdessä 
tekemisen lisäksi piirissä myös kes-
kustellaan ajankohtaisista asioista. 

Valtteri kertoo: ”Viulua soite-
taan iltapäiväkerhossa no silleen 
kivasti!”. Välillä soitetaan yhdessä ja 
välillä yksin. Selkeästi käy ilmi, että 
oma viulu on Valtterille tärkeä ja sen 
oikeasta käsittelystä hän on hyvin 
tarkka.

”Parasta viulunsoitossa ovat 
esiintymiset”, tuumaa Valtteri. Myös 
Ulla Vaherkoski pitää näitä onnistu-
misen kokemuksia tärkeinä. Rehtori 
Winberg kertoo esiintymisten ole-
van palkitsevia ja Valtterin esiinty-
misiä usean vuoden ajan seurattu-
aan hän on huomannut, että Valtteri 

TERHI 
mURToNIEmI

Viereisen sivun kuva: 
Valtteri Vaherkoski
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osaa ottaa esiintymisistä kaiken irti. 
Winberg rohkaisee soittamaan aina 
kun siihen on tilaisuus, esimerkik-
si kotona vieraille. Ulla Vaherkoski 
kertoo olevansa iloinen, että Valtteri 
on saanut rohkeutta. Hän kertoo 
esiintymisten aluksi jännittäneen 
Valtteria, mutta nyt poika jo soit-
taa mielellään muillekin. Valtteri 
on päässyt näyttämään taitojaan jo 
oman koulunsa juhlassakin. Myös 
sukulaiset ovat päässeet nauttimaan 
Valtterin soittotaidoista hänen esiin-
nyttyään isoäitinsä 70-vuotispäivillä.

Ulla Vaherkoski kertoo huo-
manneensa pojassaan uuden piir-
teen tämän syksyn aikana. Valtteri 
on alkanut itse sepitellä omia lauluja. 
Esimerkiksi edellisenä iltana hän oli 
keksinyt laulun lukuläksystään. Ulla 
Vaherkoski kertoo olevansa tyyty-
väinen Valtterin musiikin harras-
tamisen jatkuvuuteen, hän on ollut 
tutussa talossa, tuttujen opettajien 
opetuksessa jo kolmivuotiaasta alka-
en. Varsinkin uuteen kouluun men-
täessä oli turvallista tulla iltapäiväl-
lä kerhoon saman opettajan luokse 
jo tutuksi tulleeseen Saseka-taloon. 
Ensi syksynä Valtteri on aloittamas-
sa viulutunnit Vuosaaren musiikki-
koulun oppilaana, jos ei enää toisen 
luokan oppilaana pääse iltapäiväker-
hoon, koska ensisijalla ovat ensim-
mäisen luokan oppilaat ja valinnat 
suorittaa opetusvirasto.

Vuosaaren musiikkikoulu

Rehtori Liisa Winberg perusti 
Vuosaaren musiikkikoulun syk-
syllä 2005 havaittuaan, että Itä-
Helsingin alueella ei ole riittävästi 
tarjolla musiikin harrastustoimin-
taa. Todellinen tarve ilmenee myös 
Sariolan (2006) tutkimuksessa kult-
tuuri- ja kirjastolautakunnan tuke-
masta taideopetuksesta Helsingissä: 
Itä-Helsingin alueella osallistu-
taan tuettuun musiikin harjoitta-
miseen selvästi muuta Helsinkiä 

vähemmän. Vuosaaren musiikkikou-
lun tavoitteena onkin alusta lähtien 
ollut lisätä mahdollisuuksia musiikin 
harrastamiseen. 

Vuosaaren musiikkikoulu har-
joittaa aktiivista yhteistyötä Itä-
Helsingin Musiikkiopiston ja Pop 
& Jazz Konservatorion kanssa. 
Tarkoituksena on monipuolistaa ja 
lisätä tuettua musiikinopetusta Itä-
Helsingin ja etenkin Vuosaaren alu-
eella kolmen musiikkioppilaitoksen 
voimin.

Erinomainen esimerkki oppi-
laitosten välisestä yhteistyöstä on 
Pop & Jazz Konservatorion opetta-
ja Aviv Ben Yehudan opetus. Kerran 
viikossa hän ohjaa iltapäiväkerhon 
djembe-ryhmää, jonka jälkeen ope-
tukseen saapuu musiikkioppilaitos-
ten oppilaita. ”No se oli aika kivaa”, 
tuumaa Valtteri djemben soitosta. 
Selkeästi Valtterin puheista käy ilmi, 
että on ollut todella mukavaa soittaa 
djembeä yhdessä kavereiden kanssa. 

Rehtori Winberg kertoo, että 
ensisijaisesti sekä soitonopetus 
että iltapäivätoiminta toteutetaan 
Vuosaaren musiikkikoulussa Suzuki-
menetelmän pääperiaatteita noudat-
taen. Iltapäivätoiminnassa Suzuki-
ohjelmistoa voidaan työstää soiton 
lisäksi musiikkikasvatuksen eri työ-
tapoja hyödyntäen - kuunnellen, lau-
laen ja liikkuen. Suzuki-menetelmän 
olennainen osa, kuuntelu, tulee luon-
tevasti ja monipuolisesti toteutettua 
iltapäivän aikana, toteaa Winberg. 

Koululaisten musiikkipainottei-
nen iltapäivätoiminta Vuosaaren 
musiikkikoulussa

Syksyllä 2007 Vuosaaren musiik-
kikoulussa aloitti musiikkipainot-
teinen koululaisten iltapäiväkerho. 
Huoli taideaineiden vähyydestä 
peruskoulussa sekä opetusviraston 
toive iltapäivätoiminnan sisällön 
kehittämisestä vauhdittivat hank-
keen aloittamista. Liittämällä musii-
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kinopetus koululaisten iltapäivä-
toiminnan osaksi voidaan myös 
helpottaa perheiden arkea. Näin illat 
voidaan ainakin musiikkiharrastuk-
sen osalta rauhoittaa perheen yhtei-
seksi ajaksi. Kynnys aloittaa soitta-
minen madaltuu. 

Ensimmäisenä vuonna iltapäi-
väkerhossa soitettiin rytmisoitinten 
lisäksi nokkahuilua ja 5-kielistä kan-
nelta. Lisäksi iltapäiväkerholaiset 
osallistuivat kuoroon. Näiden lisäk-
si iltapäivätoimintaan kuuluvat tie-
tysti läksyjen teko, välipalan syön-
ti, leikkiminen, ulkoilu sekä myös 
lepohetket.

Wihuri-säätiön apurahan tur-
vin Vuosaaren musiikkikoululle tar-
joutui mahdollisuus ostaa soitti-
mia iltapäivätoiminnan käyttöön. 
Näin halukkaat kerholaiset pääsivät 
soittamaan viulua iltapäivän aika-
na. Lähes kaikki aloittivat soiton ja 
osa on hankkinut omankin viulun 
kotiharjoittelua varten. Halutessaan 
heillä on mahdollisuus jatkaa viu-
lunsoittoa Vuosaaren musiikkikou-
lussa iltapäivätoiminnasta pois siir-
tymisen jälkeen. Syksyllä 2010 
Vuosaaren musiikkikoululla on tar-
koitus monipuolistaa iltapäivätoi-
minnan soitinvalikoimaa.

Musiikkipainotteinen iltapäi-
vätoiminta tarjoaa oivallisen mah-
dollisuuden soitonopetuksen kehit-
tämiseen. Soitonopettajalla on 
mahdollisuus tutustua oppilaisiin-
sa myös soittotunnin ulkopuolel-
la. Kun oppilas käy kerran viikossa 
30 minuutin soittotunnilla, ei aikaa 
kuulumisten vaihtamiseen juurikaan 
ole. Iltapäivätoiminta mahdollis-
taa päivittäisen opetuksen. Rehtori 
Winberg kertoo juuri ensimmäisen 
vuoden olevan tärkeä oikeiden soit-
toasentojen rakentamisen kannal-
ta. Soitonopetus iltapäivätoimin-
nan sisällä mahdollistaa opettamisen 
monta kertaa viikossa pieninä jak-
soina.  Näin edetään pienin, oppi-
laalle sopivin askelin, eikä virheitä 

perusasentoihin pääse syn-
tymään. Myös yhteiset ryh-
mätunnit on helppo järjes-
tää iltapäivän aikana. Juuri 
yhdessä soittaminen on tär-
keä motivoiva tekijä nuorilla 
soittajilla.
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mun juttu

”Hanskat ei vaan oo mun juttu”, 
toteaa 15-vuotias tyttö Helsingin 
Sanomien Nyt-liitteen artikkelissa, 
jossa haastatellaan nuoria pakkas-
päivän pukeutumisesta. ”On tärkeää 
näyttää omaa persoonaa ulospäin 
säästä riippumatta”, hän jatkaa.1 

Omaa juttua, identiteettiä tai 
elämäntarinaa, kerrotaan monel-
la tavalla, muutenkin kuin sanalli-
sesti. Se, miten pukeudutaan, mitä 
musiikkia kuunnellaan, mitä har-
rastetaan, tai missä, miten ja kenen 
kanssa kuljetaan, on osa omaa per-
soonaa ja sen näyttämistä ulospäin. 
Myös taideharrastukset, niin oma-
ehtoiset kuin ohjatut, tuovat oman 
juonteensa ihmisen elämäntarinaan. 
Omilla jutuilla kerrotaan jotakin 
itsestä, mutta niitä kertomalla myös 
muututaan itse ja muutetaan maail-
maa. Omilla jutuilla liitytään jouk-
koon tai erotutaan massasta, mutta 
niiden vuoksi voidaan myös joutua 
yhteisön ulkopuolelle. 

Tarkastelen taidekasvatusta osa-
na ihmisen kasvua tarinallises-
ta, narratiivisesta näkökulmasta. 
Taideharrastus on parhaimmillaan 
juuri mun juttu, joka on osa elämän-
tarinaa vielä aikuisenakin. Tärkeä 
juoni omassa tarinassani on ollut 
olla tyttö, joka soittaa pianoa. 
Soittaminen on tuntunut niin omal-
ta jutulta, että minusta tuli amma-
tiltanikin musiikin opettaja. Aina 
harrastukset eivät kuitenkaan onnis-

tu tarjoamaan niitä elämän parhaita 
kertomuksia, mutta silloinkin ne jät-
tävät jälkensä tarinoihimme. Miten 
siis juttuja kerrotaan taidekasvatuk-
sen parissa? Mitä erityistä taide tar-
joaa omien juttujen kertomiselle ja 
mikä on taidekasvattajan vastuu tai-
teen tarinamaailmassa?

Tarinallinen kiertokulku

Kertominen on keino ymmärtää 
maailmaa, elämää ja omaa itseä.2 
Selittämällä tapahtumia kerto-
muksen muotoon niihin luodaan 
järjestystä ja merkityksellisyyttä. 
Tarinallisesta näkökulmasta myös 
yksilön identiteetti nähdään kerto-
muksellisena, elämäntarinana. Vilma 
Hänninen (1999, 2004) kuvaa ihmi-
sen elämäntarinan rakentumista tari-
nallisen kiertokulun mallillaan. Hän 
erottaa toisistaan sisäisen, kerrotun 
ja eletyn tarinan, jotka ovat vuoro-
vaikutuksessa keskenään. 

Sisäinen tarina ei välttämättä 
sanallistu kenellekään, ei edes itselle. 
Se on kuitenkin ihmisen identiteetin 
ydin. Hiljaisenakin se sisältää käsi-
tyksen omasta toimimisen ja maa-
ilman ymmärtämisen tavasta sekä 
omasta itsestä suhteessa muihin. 
Sisäinen tarina ei ole kerralla kerrot-
tu, sitä kerrotaan jatkuvasti uudelleen 
osin vahvistaen aiemmin kerrottua ja 
toisaalta tuoden siihen uusia juontei-
ta elämäntilanteiden muuttuessa.  

HANNA 
NIKKANEN

1 HS 2009, 13.

2 Bruner  
1986, 1987/2004

Tarinallinen näkökulma  
taidekasvatukseen
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3 HS 2009, 13.

4 MacIntyre 
1981/2004

Tarinallisen kier-
tokulun malli. 
(Hänninen 1999, 
21, muokattu 2010.)

Kerrottu tarina on tapa näyttää 
omaa persoonaa ulospäin. Se kerro-
taan jollekulle, jonkinlaisena ja jossa-
kin tarkoituksessa. Kerrottu tarina voi 
olla sanallinen. Nyt-liitteen jutussa 
yksi tytöistä kertoo aina halunneen-
sa erottua massasta: ”Arvostan per-
soonallisia ihmisiä ja otan vaikuttei-
ta japanilaisesta kulttuurista ja Lady 
Gagalta.” 3 Mutta tärkeä osa artik-
kelia on tytön kuva, joka tässäkin 
tapauksessa tuntuu kertovan enem-
män kuin tuhat sanaa. Siniseksi vär-
jätyt hiukset ja pukeutuminen mas-
sasta erottuvasti on myös tapa kertoa 
itseään muiden silmissä persoonalli-
seksi ihmiseksi. 

Eletty tarina antaa aineksia sisäi-
selle tarinalle ja vastaa kerrottuun 
tarinaan. Alasdair MacIntyre4 on 
todennut, että tarinat eletään ennen 
kuin ne kerrotaan. Jo vauvaa ale-
taan kertoa yhteisössä jonkinlaisek-
si. Tyttö puetaan usein erilailla kuin 
poika, tarjolle tuodaan tiettyä arvo-
maailmaa edustavia leluja ja harras-
tuksia. Yhteisö toimii myös monin 

tavoin peilinä, joka vastaa kun lap-
si alkaa itse kertoa omaa tarinaan-
sa. Lapsi saa ja tarvitsee kasvaak-
seen kommentteja käytökseensä, 
leikkeihinsä ja taiteellisiin aikaan-
saannoksiinsa. Eletyn tarinan poh-
jalta rakennamme edelleen sisäistä 
tarinaamme. 

Kerrotut, eletyt ja sisäiset tarinat 
eivät synny tyhjästä. Niiden pohja-
na ovat aiemmin kerrotut, kuullut 
ja koetut tarinat, jotka muodostavat 
niin sanotun sosiaalisen tarinava-
rannon. Yhteisön sosiaalinen tari-
navaranto on kuin tarinoiden ark-
ku, josta lainataan tarinoita omaan 
käyttöön. Omassa toiminnassa tari-
nat kerrotaan uudelleen joko saman-
laisina niitä vahvistaen, tai erilaisina 
horjuttaen niiden luomia käyttäy-
tymismalleja. Nämä uudelleen ker-
tomamme tarinat sitten palautuvat 
tarinoiden arkkuun muiden yhtei-
sön jäsenten lainattaviksi. 

Mikä sitten on taidekasvatuk-
sen paikka tarinallisessa kiertoku-
lussa? Taidekasvatusta voi ajatella 

kerrottu 
tarina

eletty 
tarina

sisäinen  
tarina

elämän tilannesosiaalinen  
tarinavaranto
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Hännisen tarinallisen kiertokulun 
kaaviossa yhtenä elämäntilanteena, 
erityisenä tarinallisena ympäristönä, 
joka luo omanlaisensa tarinavaran-
non ja puitteet eletylle tarinalle.

Taiteen tarinat 

Taiteen tarinallinen erityislaatu pii-
lee sen ei-kielellisessä ulottuvuudessa. 
Sanataidekaan ei ole taidetta sano-
jensa vuoksi, vaan siksi, mitä tapahtuu 
sanojen ja rivien välissä. Taiteen tekee 
taiteeksi esteettinen ilmaisutapa, ja 
taiteelle ominainen lumo on siinä, 
miten taide tuntuu. Taide vastaanote-
taan aistein, mutta se ei ole vain ais-
tiärsyke. Se tuottaa usein oivalluksen, 
mutta sitä ei käsitellä vain älyllisesti. 
Esteettinen kokemus, on se sitten 
perinteisen kaunis tai raskaasti jär-
kyttävä, tuntuu kehossa. Tarinoita voi 
kertoa taiteesta, taiteen keinoin tai 
taiteen innoittamana, mutta se, miltä 
taide tarinoineen tuntuu minussa, 
kertoo uudeksi minun tarinaani. 

Taiteella kerrottu on yhtä aikaa 
tarua ja totta. Hannu Heikkinen 
kuvaa tätä draamakasvatuksen yhtey-
dessä siten, että yhtä aikaa liikutaan 
sekä todellisessa että draaman maa-
ilmassa. Tämä mahdollistaa ’vakavan 
leikillisyyden’: draaman kautta leiki-
tään asioita, joita haluamme tutkia 
todellisesta elämästämme. Taiteen 
avulla voidaan siis luoda yhdessä fik-
tiivinen todellisuus, mahdollisuuk-
sien tila, jossa voi kertoa oman tari-
nan tai astua hetkeksi toisen tarinaan. 
Taiteen maailmassa voidaan vapau-
tua todellisen maailman fyysisistä 
rajoituksista tai sosiaalisista valtara-
kenteista, ja kokeilla myös sitä, mitä 
haluaisin olla tai mitä en koskaan 
haluaisi oikeasti elää. Mutta kuten 
leikissä, myös taiteessa on omat sään-
tönsä, joista on osattava palata oikean 
elämän sääntöihin. Tällä leikillisel-
lä asioiden tutkimisella voidaan kui-
tenkin tuoda tarkasteltavaksi todelli-
sen elämän ilmiöitä. 5 

Taide on yhtä aikaa yksilöl-
listä ja yhteisöllistä. Christopher 
Small tarkastelee aihetta musiikin 
näkökulmasta todeten, että ihmi-
sen elämässä merkityksellisempää 
kuin itse musiikki on se, mitä sil-
lä tehdään. Musiikin kautta ihmi-
nen työstää suhdettaan itseensä, 
toisiin ihmisiin ja jopa yliluonnol-
liseen. Musisoidessa tutkitaan näi-
tä suhteita ja myös nautitaan niistä.6 
Maailmassa on toki paljon pöytälaa-
tikkorunoilijoita, omaksi iloksi soit-
telijoita tai vain suihkussa laulavia. 
Valinta olla jakamatta omaa taidet-
ta muiden kanssa on myös kertomus 
omasta suhteesta muihin.

Taide on yhteisöllisen elämän 
synnyttämää, mutta myös mainio 
keino luoda yhteisöllistä elämää7. 
Kun taide tuodaan julki taidenäyt-
telyissä, konserteissa ja esityksis-
sä, se liittyy osaksi yhteisön yhteis-
tä tarinaa, kollektiivista muistia8. 
Esillä ei kuitenkaan ole vain taide-
teoksia, vaan taiteen kautta välittyy 
kertomuksia myös taiteilijoista ja 
yhteisön arvoista, kuten siitä, millai-
nen ja kenen tekemä taide nähdään 
yhteisössä riittävän arvokkaana tuo-
tavaksi yleisön eteen. Nämä taiteen 
esittämisen rituaalit tekevät siten 
näkymättömän näkyväksi9 ja hiljai-
sen kuuluvaksi. 

Taide ja kasvatus samassa 
tarinassa

Taidekasvattaja kohtaa lapsen yhtä 
aikaa taiteilijana ja kasvattajana, 
mikä on sekä palkitseva että haastava 
asetelma. Yhtäältä taiteen maailman 
fiktiivinen todellisuus mahdollis-
taa taidollisten erojen ja valtasuhtei-
den ohittamisen. Vaikka teknisesti 
oltaisiin eri tasolla, voidaan taiteel-
lisen kokemuksen tasolla kohdata 
tasavertaisina. Toisaalta asemat ovat 
ratkaisevasti erilaiset. Vaikka tai-
teen harrastaminen on usein vapaa-
ajan toimintaa, ohjattu taidekasvatus 

5 Heikkinen  
2002, 66–69.

6 Small  
1987/1998, 55-56.

7 Dewey  
1925/1958, 81.

8 Wertsch 2002

9 Wulf 2002
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on ammatillista kasvatustyötä, jonka 
tulee olla suunnitelmallista ja arvi-
oitua. Taidekasvattajan on ammat-
tivastuulla jatkuvasti arvioitava niin 
työnsä taiteellista kuin kasvatuksel-
lista laatua.

Miten siis yhdistyvät taiteen ja 
kasvatuksen tarinat?

Amerikkalainen filosofi John Dewey 
(1859-1952) käsitteli laajasti tai-
detta ja kasvatusta. Hän piti esteettistä 
kokemusta kasvatuksellisesti erityisen 
merkittävänä juuri sen kokonaisval-
taisuuden vuoksi. Esteettinen koke-
mus ei Deweyn näkemyksen mukaan 
kuulu vain taiteeseen, vaan sen voi löy-
tää myös arjesta. Esteettiseen koke-
mukseen liittyy kuitenkin aina tunne 
laadukkuudesta ja merkityksellisyy-
destä, hyvin tehdystä. Toisaalta tai-
teen tarjoama esteettinen kokemus voi 
auttaa ymmärtämään arkea ja raken-
tamaan sitä mielekkääksi. Pyrkimys 
esteettiseen elämykseen on avain elä-
män laadun kohottamiseen, ja Dewey 
kirjoittaakin myös ’elämisen taiteesta’ 
ja ’kasvatuksen taiteesta’. Siksi tai-
teen tulisi kuulua jokaisen elämään, 
ei vain taiteilijoille ja erityisille taiteen 
ystäville.10 

Koulujen yhteiskunnallisena tehtä-
vänä on Deweyn mukaan yhtäältä yllä-
pitää yhteisön kulttuuriperintöä, mutta 
toisaalta pyrkiä jatkuvasti kehittämään 
sitä kohti parempaa yhteiskuntaa. 
Kasvatus ei saa vieraantua todellises-
ta elämästä, mutta virallinen kasvatu-
sympäristö saa – ja Deweyn mukaan 
sen pitääkin – edustaa ihanteellistet-
tua todellisuutta. Kasvatustyössä tulee 
pyrkiä vahvistamaan sitä, mikä yhtei-
sössä nähdään hyväksi ja arvokkaaksi, 
ja laimentamaan epäsuotuisten piir-
teiden vaikutusta. Opetuksen tulisi 
siis liittyä yhteisön traditioon, mutta 
samalla arvioida sitä kriittisesti pyrki-
en tarjoamaan turvallinen kasvuym-
päristö ja edistämään yhä parempaa 
yhteiskuntaa.11

Tarinallisesta näkökulmasta tai-
dekasvatuksen piirissä pitäisi siis tar-
kastella kriittisesti taiteen maailmassa 
kerrottuja tarinoita, kerrontatilantei-
ta ja niiden ehtoja. Millaiseksi lasta 
kerrotaan ja miten lapsen kertomaan 
tarinaan vastataan? Ketkä ylipää-
tään pääsevät kertomaan taidekas-
vatuksen pariin tarinoitaan? Taiteen 
ajatellaan yleisesti olevan arvokasta 
ja ihmiselle hyväksi. Taide-elämän 
käytäntöihin liittyy kuitenkin toi-
mintatapoja, arvoja ja valta-asetel-
mia, joita ei voi pitää yksinomaan 
hyvinä kasvavan lapsen ja nuoren 
kannalta. Taidekasvattajana näen 
kriittisen tarkastelun tarpeessa ole-
vina erityisesti kaksi seikkaa: taide-
elämälle ominaisen kilpailullisuuden 
sekä lapsen ja nuoren aseman taiteen 
toimijana. 

Kun taide toteuttaa tarkoitus-
taan, se myös tukee yhteisön koke-
musta järjestyneisyydestä ja yhteen-
kuuluvuudesta, totesi Dewey12. 
Taidekasvatusperinteeseemme kuu-
luva pudotuspeli on kuitenkin 
yhteenkuuluvuuden sijaan usein 
lisännyt yhteisön jakoa ’taiteen ystä-
viin’ ja ’taiteesta ymmärtämättömiin’. 
Koulujen taidekasvatuksen vähen-
nyttyä taidekasvatuksen pariin pää-
seminen saattaa edellyttää pääsy-
kokeiden läpäisyä ja vanhempien 
varallisuutta. Opiskeluun kuuluu 
monessa oppilaitoksessa kevätnäyt-
teitä ja tutkintoja. Oppilaita laite-
taan järjestykseen myös sillä, kenen 
töitä asetetaan esille, missä järjestyk-
sessä oppilaat esiintyvät konsertis-
sa, tai millaisen tehtävän kukin saa 
näytöksessä. Taidekasvattajat taidea-
lan ammattilaisina ovat useimmiten 
käyneet läpi tällaisen kilpailullisen 
ja yksilöllistä suoriutumista korosta-
van taiteilijakoulutuksen. Aina ei rii-
tä edes taiteellinen taito, vaan elääk-
seen taiteilijana on onnistuttava 
luomaan myös mediaseksikäs imago, 
toteaa taiteilijuuden tarinamalleja 
tutkinut Marja-Liisa Saarilammi13. 

10 Dewey 
1925/1958, 81; 
Early Works 3, 316; 
Later Works 3; 
Väkevä 2004

11 Dewey 1916/1997

12 Dewey 
1925/1958, 81.

13 Saarilammi 2007
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Kun suuri osa taidekasvatuksen pii-
rissä olevista lapsista ei opiske-
le ammattia vaan elämää varten, on 
taidekasvattajan osattava irtautua 
ammattitaiteilijoita koskevista tari-
namalleista ja pyrittävä rakentamaan 
kasvatuksellisesti mielekästä taiteen 
tarinamaailmaa.

Vapaa-ajan taidekasvatus on 
yleensä toiminnallista, tekemäl-
lä oppimista. Deweyn learning 
by doing -periaatteessa tekemäl-
lä oppimisella on kuitenkin syvem-
pi merkitys kuin pelkkä oppimisen 
tehostaminen. Tekemällä ja toimi-
malla myös rakennetaan omaa paik-
kaa yhteisössä. Taiteen tekemiseen 
ja esittämiseen osallistumalla ensin-
näkin tutustutaan yhteisön käytän-
töihin ja arvoihin. Mutta samalla 
omalla taiteilulla tai toisten taitee-
seen vastaamalla myös osallistutaan 
yhteisölliseen elämään ja tuodaan 
siihen jotakin uutta, vaikka ihan 
pientäkin. Oppilas ei siis vain opet-
tele toistamaan olemassa olevaa kult-
tuuria vaan jokainen nähdään aktii-
visena toimijana ja pieneltä osaltaan 
myös kulttuurin tuottajana ja uudis-
tajana. 14

Mallia taidekasvatukseen, joka 
tavoittaisi useampia ja jossa opiske-
lijan asema olisi aktiivinen, on viime 
vuosina usein haettu ’informaaleista 
oppimisympäristöistä’, oppilaitosten 
ulkopuolisesta taiteen harrastami-
sesta kuten itse perustetuista bän-
deistä 15. Vaikka tavoitteena on ollut 
hakea esikuvaa demokraattiselle tai-
dekasvatukselle, omaehtoisessa tai-
deharrastuksessa voi joskus vallita 
viidakon lait. Perustamalla bändin, 
ryhtymällä piirtämään mangaa tai 
lähettämällä sävellyksiä verkkoyh-
teisöihin voit hyvinkin löytää tien 
samanhenkisten seuraan. Voi myös 
käydä niin, että musiikin tai mangan 
parissa muodostunut vertaisyhtei-
sö ylenkatsoo yrityksiäsi antamalla 
ymmärtää, että olet pelkkä jäljitteli-
jä ja wanna be -artisti. Taidekoulun 

ihanteellistettu todellisuus voisi tar-
koittaa sitä, että ohjatun harras-
tuksen parissa voi turvallisemmin 
yrittää ja erehtyä menettämättä paik-
kaansa yhteisössä. Sitä, että jokai-
sella on oikeus taiteeseen ja että 
jokaisen taiteella on oikeutuksensa. 
Taidekasvatuksen pyrkimys parem-
paan tulevaisuuteen voisi tarkoittaa 
sellaisten tarinamallien suosimista, 
jossa yhteisön yhteenkuuluvaisuu-
den tunne ei perustu samanlaisten 
tarinoiden kertomiseen vaan pyrki-
mykseen sovittaa erilaiset elämänta-
rinat yhteen16. 

Kenen ääni taiteen tarinoissa 
kuuluu? 

Kun savolainen kertoo juttuaan, 
vastuu siirtyy kuulemma kuunte-
lijalle. Taiteilija voi jättää savolai-
sittain vastuun työnsä tulkinnasta 
kokijalle, taidekasvattaja sen sijaan 
ei koskaan voi jättää vastuuta työs-
tään kasvavalle. Emme voi kertoa 
lapsen juttua lapsen puolesta, mutta 
emme voi myöskään vetäytyä kas-
vattajan vastuusta. Me välitämme 
tarinoita taiteesta ja taiteen ker-
tomia tarinoita, välineitä tarinoi-
den kertomiseen ja toisten tarinoi-
den ymmärtämiseen. Mutta ennen 
kaikkea tehtävämme taidekasvat-
tajana on välittää lapsesta ja kysyä, 
kenen juttua taidekasvatuksen pii-
rissä kerrotaan: lapsen, vanhempien, 
opettajan vai jonkun muun. 

Muistan murrosiän myrskyis-
sä usein menneeni soittotunneil-
le vihaisena kaikelle ja kaikille. 
Ihmettelin itsekin, kun aina palasin 
kotiin hyvällä tuulella. Pianonsoitto 
oli minun juttuni, ja sen parissa 
oli tietysti helppo viihtyä. Mutta 
jälkeenpäin ajatellen olennainen 
merkitys oli opettajilla, jotka ovat 
osoittivat olevansa kiinnostuneita 
juuri minusta ja minun musisoin-
nistani. Jos maailma muualla tun-
tui murjovan, tunsin, että soiton-

14 Dewey 1916/1997

15 Green 2008

16 vrt. Hänninen 
1999, 48.
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opettaja oli aina minun puolellani. 
Varmasti myös puhuimme asioista-
ni, mutta enimmäkseen tämä välit-
täminen ilmeni musisoinnin yhtey-
dessä. Opettaja saattoi tuoda uuden 
kappaleen sanoen, että ajatteli sen 
sopivan juuri minulle. Opettajan 
kanssa keskusteltiin kappaleista ja 
niiden tulkinnoista, ja ratkaisujani 
pidettiin ainakin harkinnan arvoi-
sina. Sain haasteita, mutta tiesin 
opettajan arvioineen tehtävän vaa-
tivuuden minulle sopivaksi. Minua 
johdatettiin musiikin maailmaan 
minusta välittäen ja minun tarinaa-
ni kuunnellen. 

Opiskelu musiikkiopistossa vah-
visti omaa tarinaani tyttönä, joka 
soittaa pianoa, mutta olen kuunnel-
lut myös toisenlaisia kertomuksia, 
joissa oppilaan tarina jää musiikin 
tarinan alle. Eräs kollegani kertoi, 
ettei opettaja koskaan tuntunut ole-
van tyytyväinen hänen soittoonsa, 
joten hän ei koskaan ajatellut ole-
vansa erityisen hyvä muusikkona. 
Ylioppilaskeväänä opettaja kuiten-
kin yllättäen kysyi, mille Sibelius-
Akatemian osastolle oppilas aikoo-
kaan pyrkiä. Taidekasvatuksen 
parissa on ollut hyvinkin tavallis-
ta ajatella, että oppilas tuo lahjan-
sa taiteen palvelukseen eikä lah-
jattomilla ole tässä tarinassa sijaa. 
Muutamat musiikkiopistokaverini 
lopettivat harrastuksensa opittuaan 
soittotaidon sijaan vain olevansa 
niitä, jotka eivät oppineet soitta-
maan Czernyä ja Bachia. Onneksi 
nykyisin yhä useammalla opetta-
jalla on taito etsiä oppilaan kans-
sa musisoinnin iloa laajemmaltikin! 
Kaikkein vaarallisinta kuitenkin on, 
jos opettaja valjastaa oppilaan oman 
tarinansa rakentajaksi, jos oppilaan 
tehtävä on tukea opettajan mainet-
ta hyvänä opettajana.

Kilpailullisuuden välttämisessä-
kin voidaan joutua toiseen ääripää-
hän, jossa taide menettää lumonsa. 
Tyttäreni osallistui viisivuotiaana 

tanssikoulun alkeisryhmään, jossa 
opettaja pyrki lähestymään tanssia 
leikinomaisesti ja balettiharrastuk-
seen liitettyä vaativuutta ja elitis-
tisyyttä välttäen. Vuoden tunneilla 
käytyään tyttäreni halusi kuitenkin 
lopettaa, sillä tanssitunneilla ei kuu-
lemma ollut tanssia vaan pelkkää 
jumppaa. Tanssin tuntu ja esteetti-
nen ilo olivat tainneet mennä pesu-
veden mukana pihalle. Vaikka taide 
kuuluu kaikille, kaikki ei kuiten-
kaan käy  taiteesta.

Valtion ja kuntien tukemaa 
taiteen perusopetusta perustel-
laan usein kansakunnan kulttuurin 
elinvoimaisuuden säilyttämisellä. 
Taidekasvatukseen osallistuvat näh-
dään siis kertomassa suomalaisen 
yhteiskunnan tarinaa. Kansakunnan 
kulttuuri voi kuitenkin säilyä elin-
voimaisena vain sen yksilöiden kult-
tuurisen elinvoiman kautta. Ohjattu 
taideharrastus vaatii aina panostus-
ta sekä lapselta että yhteisöltä, ja sen 
tulisi aina tuoda jotakin myönteis-
tä lapsen tarinaan. Koskaan ei aina-
kaan saisi käydä niin, että taidehar-
rastus kääntyy murentamaan lapsen 
sisäistä tarinaa.

Taidekasvatus tuo mun jutun 
dialogiin 

Miten siis taidekasvatus voi tukea 
lapsen ja nuoren kasvua, elämänta-
rinan rakentumista? Tarinallisesta 
näkökulmasta voidaan ajatella, että 
taidekasvatuksen tavoitteena on 
luoda ympäristö, joka tukee tari-
noiden kertomista taiteen keinoin. 
Juuri kerrottujen tarinoiden kautta 
käsitellään kasvun kannalta keskei-
siä asioita. Niillä kerrotaan jotakin 
itsestä sekä pyritään läheisyyteen 
ja kokemusten jakamiseen toisten 
kanssa. Lisäksi niiden avulla saa-
daan etäisyyttä omaan sisäiseen 
tarinaan, jolloin sitä voidaan tarkas-
tella itse ja muiden kanssa ja raken-
taa omaa minäkuvaa edelleen17. 

17 Hänninen  
1999, 55–56.
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Taidekasvatus parhaimmillaan 
luo kasvun tilan, joka yhdistää yksi-
löllisen ja yhteisöllisen. Tilan, jos-
sa itsensä voi kertoa hiljaisestikin 
näkyviin ja kuuluviin. Tilan, joka 
tukee liittymistä yhteisöön tutus-
tuttamalla yhteisön tarinavaran-
toon, kannustamalla tuomaan siihen 
omia kertomuksia sekä johdattamal-
la arvostamaan myös muiden jut-
tuja. Tällöin taidekasvatus luo puit-
teet eletylle tarinalle, jossa jokaisen 
on turvallista rakentaa tarinaansa ja 
hakea paikkaansa yhteisössä. 

Kun taide kommuni-
koi sanojen ohi, taiteen kei-
noin voi kertoa myös sellais-
ta, mistä on vaikea ääneen 
puhua. Siksi taideharrastus 
tarjoaa erityislaatuisen kana-
van, jonka kautta sisäinen 
tarina, mun juttu, voi tulla 
kuulluksi ja muiden kanssa 
jaettavaksi.
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Rap-kulttuurisilta

Rap-kulttuurisilta on ollut käyn-
nissä Naulakallion erityiskou-
lussa syksystä 2005 lähtien. 
Koordinaattoreina toimivat vuo-
sina 2005–2007 musiikinopet-
taja Elina Kannosto sekä ilmaisu-
taidon opettaja Maria Santavuori, 
minkä jälkeen projekti on toiminut 
koulun musiikkituntien puitteissa. 
Naulakallion koulu on erityiskoulu 
syrjäytymisvaarassa oleville oppi-
laille. Suurin osa koulun oppilaista 
asuu Naulakallion hoito- ja kasva-
tuskodissa sekä muissa Helsingin 
lastensuojelulaitoksista. Osa oppi-
laista asuu kotona ja käy koulua sosi-
aalitoimen avohuollon toimenpi-
teitten tukemina. Tavoitteenamme 
on ollut kasvattaa ymmärrystä eri-
laisuutta kohtaan sekä antaa nuo-
rille mahdollisuus tulla kuulluksi. 
Projektin tuotoksia olivat kolme 
Naulakallion koulun oppilaitten 
elämäntarinoista koostuvaa rap-le-
vyä sekä keväällä 2006 ja 2007 jär-
jestetyt Nauliksen rap-festivaalit.

Rap-kulttuurisilta kehitettiin 
etsiessämme toimivaa tapaa tukea 
Naulakallion erityiskoulun oppilaita 
oman identiteetin vahvistamisessa 
ja myönteisen minäkuvan muodos-
tamisessa. Omaksi itseksi kasvami-
sessa olennaista on kuulluksi tule-
minen. Voidakseen tulla kuulluksi 
nuorella on oltava kuuntelija, ker-
tomisen välineet sekä kohtaamiselle 
oikea paikka ja aika. Monimuotoiset 

ongelmat nykypäivän nuorten elä-
mässä johtuvat useimmiten siitä, 
että nuorten arjessa aikuiset ovat 
liian etäällä eikä riittävä kuulluk-
si tuleminen mahdollistu. Nuorten 
aika kuluu harrastamiseen, pelaami-
seen tai muihin vapaa-ajan aktivi-
teetteihin. Aikuiset ovat kiinni töis-
sään ja harrastuksissaan ja nuorten 
sosiaalinen elämä pyörii kavereit-
ten ympärillä. Tämän lisäksi raken-
tavaa kohtaamista voivat hankaloit-
taa perhesuhteitten rikkonaisuus 
sekä vakavat sosiaaliset ongelmat 
kuten liiallinen päihteitten käyttö 
ja väkivalta. 

Koulussa opettajan resurssit riit-
tävät juuri ja juuri perusopetuk-
sen toteuttamiseen. Sielläkään ei 
nuorten elämäntarinoille löydy aina 
tilaa. Voi olla myös niin, että opet-
taja luulee tuntevansa oppilaan elä-
mäntarinan luettuaan lapsen elämää 
koskevia raportteja tai keskusteltu-
aan lapsen asioista muiden aikuis-
ten kanssa. Lapsella ei ehkä ole 
koskaan ollut mahdollisuutta itse 
kertoa hänen arjessaan läsnä oleval-
le aikuiselle miten hän on oman elä-
mänsä kokenut. Käsittelemättömät 
asiat voivat olla esteenä uuden oppi-
miselle ja aiheuttavat siten nuorelle 
helposti epäonnistumisen kierteen.

Edellä kuvatut asiat voivat 
olla samanaikaisesti sekä syy vuo-
rovaikutuksen lukkiutumisel-
le että seurausta siitä, että ihmis-

ELINA 
KANNoSTo
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ten on vaikea kohdata toisiaan. 
Kohtaamattomuudella on vakavat 
seuraukset, jotka näkyvät yhteis-
kunnassamme. Näistä traagisim-
pia esimerkkejä ovat viimevuosina 
tapahtuneet koulusurmat. 

Pedagoginen lähestymistapa

Keskityimme aluksi haastamaan 
nuoria ilmaisemaan omia tuntei-
taan. Halusimme tuoda päivänvaloon 
kokemusmaastoa, jolta aikuinen mie-
luummin sulkee silmänsä tai jota hän 
sensuroi. Kaikki ajatukset ja mielipi-
teet sallittiin sellaisenaan. Tämä oli 
lähtökohtana avoimelle vuorovaiku-
tukselle, jossa pyrittiin välttämään 
kaikin tavoin aikuisen luontaista tor-
juntaa nuoren provosoivaa ilmaisuta-
paa kohtaan.

Salliminen aiheutti sen, että hyvin 
pian kirjoituspajoilla nuoret luo-
puivat tahallisesta provokaatiosta ja 
alkoivat kirjoittaa mitä vilpittömim-
min omista ajatuksistaan ja tunteis-
taan. Kirjoituspajaohjaajan tehtävänä 
oli asettaa oppilaitten tuottamille aja-
tuksille lisäkysymyksiä ohjaten hei-
tä siten löytämään ajatustensa ydin-
kohtia. Tekstien aiheista ja oppilaiden 
innosta kirjoittaa välittyi vaikutel-
ma, että nuoret olivat todella odotta-
neet tilaisuutta kertoa kaikesta mieltä 
askarruttavasta.  

Ensimmäisen levyn nimi oli ”Isot 
kivet veteen”. Sen yksi keskeinen tee-
ma oli lastenkodissa elämisen vaikeus. 
Nimibiisi kertoo aiheesta mm. näin: 

”Tee kaikki sun perhees eteen/ ettet joudu 
laitoksen hukkuneeseen veteen. Muistan 
onnelisest elämäst vaan pikku pätkii/ 
nyt ne sua henkisesti turpaan mätkii…
Siel ne luulee, et sä oot joku loinen jos 
ei oo järkee/ meidän lasten pitäis mennä 
asioitten kärkeen…” 1 

Toisessa levyn kappaleista ”Elämä 
on tehty elettäväks” pohditaan samaa 
aihepiiriä näin: 

”Ei mitään sanottavaa/ päivät menee 
samaa rataa. Tuska jalois painaa/ ei 
maksa vaivaa. Yrittää pois tästä ora-
vanpyörästä/ laitoksesta kouluun laa-
hustan hengittämättä…”2 

Toisen levyn nimi oli ”Askel eteen-
päin”. Siinä keskeisimmiksi tee-
moiksi nousevat elämän arvostami-
nen, hyvistä päätöksistä kumpuava 
uusi suunta. 

”Maailmas taitaa olla liikaa vihaa/ 
nuorii hautautumas omaan kotipi-
haa. Onks teil silmis likaa vai pääs 
vikaa, ku ette nää mitä tääl tapahtuu 
tänää. Aurinko paistaa surullisiin sil-
miin/ relatkaa pois ja katsokaa ylös pil-
viin. Sininen taivas se teitä vaivas/ me 
soudetaan elämän kiertokulkulaivas. 
Mihin muuhun ku musiikkiin purkaa/ 
suhde menee rikki yhdes pois sitä sur-
kaa. Sul on hyvää aikaa tunteesi todis-
taa/ yhdelle jos toiselle sen omistaa. 
Hiljaa, kyynel valuu pitkin poskee/ ja 
sydämeen alkaa koskee. Mitä meist ois 
maailmalle hyötyy/ kun koko maailma 
on lyömässä lyötyy. Miks se on niin 
vaikeeta näyttää/ on helppo kusettaa 
ja hyväksi käyttää. Saatko mitään irti 
näist mun sanoista/ pitääkö kuiskaa 
vai tarviiko toistaa. Turha elää elä-
mää raivolla/ miksei vois muka vaan 
rauhassa olla” 3.

Kolmas levy oli nimeltään ”Joskus 
tuntuu”. Sen pääteemoiksi nousivat 
ystävyys ja rakkaus ja omien tuntei-
den ja toiminnan pohdiskelu: 

”Mä tiedän mä teen välil väärin/ vir-
heet tälle paperille käärin. Ei niitä 
voi vääntää toisin/ vaikka kuinka 
sitä tahtoisinkin. Joskus tuulet kään-
tää mun maailmaa/ ja vie just sinne 
minne huvittaa. Ja vaikka asiat ei mee 
niin kuin piti/ niin tässä mä seison ja 
kerron teille tunteeni. En oo onnellinen 
enkä huonotuurinen/ vaan siltä väliltä 
–ihan tavallinen. Joskus tunne on sel-
lainen et itkettää/ on niin hukassa, 

1 Silviyo&Sintti, 
Isot kivet veteen 
2006

2 Sebula, Isot kivet 
veteen 2006

3 MoneyBag & 
Madre, Askel  
eteenpäin 2007
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ettei ymmärrä mistään mitään. Nyt 
kuka auttais mut tästä pelastais. Joskus 
tunne on maailman onnellisin/ kun se 
tunne päättyy mistä sen taas löytäisin. 
Nyt kuka auttais mut tästä pelastais” 4

Miksi juuri rap?

Valintamme rajata projekti koske-
maan rap-musiikkia, tarkemmin 
sanottuna hip-hop-musiikkia, on 
osoittautunut monin tavoin toimi-
vaksi ratkaisuksi. Rap-musiikissa 
sanoitukset ovat ilmaisun keski-
össä ja juuret todellisuuden kuvaa-
misessa. Rapin avulla voidaan löy-
tää uudelleen oma äidinkieli ja sen 
ilmaisumahdollisuudet,ja siten vah-
vistaa omaa identiteettiä.  Musiikin 
ja sanojen rytmi suojelee sekä sano-
jaa että kuulijaa mahdollistaen 
syvemmän kohtaamiseen turval-
lisesti.  Rap-musiikissa yhdistyvät 
monet erilaiset kulttuurit ja musii-
kin tyylilajit. Rap-musiikin tyyli-
lajeista löytyy mahdollisuus minkä 
tahansa asian ilmaisemiseen. 

Amerikkalaisesta rap-tähdes-
tä Eminemistä kertovassa kirjas-
sa sanotaan, että hip-hop on alus-
ta asti kummunnut vieraantumisen 
tunteesta ja vapaudesta. Se on ilmai-
sun vapautta ankeissa oloissa ja oike-
us merkitä muistiin tuntematon his-
toria. Hip-hop on yksi uusimmista 
koko maailman ympäri levinneistä 
musiikkityyleistä, jonka tämän päi-
vän nuori voi kokea helposti omak-
seen. Halusimme valita rap-mu-
siikin sen takia, että se on selvästi 
uuden sukupolven kulttuuria, jol-
loin joutuisimme myös itse vetäjinä 
ottamaan isomman askeleen koh-
ti nuoria meille tuntemattomaan 
kulttuuriin. Se toimii konkreettisena 
viestinä siitä, että aikuinen on myös 
valmis ennakkoluulottomasti tutus-
tumaan nuorten maailmaan.  

Suunnitellessamme rap-kulttuu-
risiltaprojektia hip-hop -musiik-
kikulttuuri oli suhteellisen vieras 

meille molemmille vetäjille. Kun 
vierailimme luokissa kertomassa 
ensimmäistä kertaa suunnitelmis-
tamme, kyselimme nuorilta mitä 
kaikkia hip-hop-artisteja he tunsi-
vat. Liitutaulut täyttyivät nopeas-
ti nimistä, joista pienen murto-osan 
itse olimme joskus kuulleet, puhu-
mattakaan siitä, että olisimme tien-
neet, minkälaista musiikkia kyseiset 
artistit tekivät. Naulakallion koulul-
la ei ollut tuolloin myöskään laitteis-
toa jolla olisimme voineet tehdä hip-
hop-biittejä. Sen vuoksi meidän oli 
kutsuttava mukaan ihmisiä, joiden 
avulla pystyisimme tekemään uskot-
tavaa rappiä ja joiden avulla kappa-
leitten loppuun asti kunnolla teke-
minen olisi mahdollista.  

Vierailijoina eturivin rap-
taiteilijoita 

Olennainen osa rap-kulttuurisiltaa 
olivat suomalaiset eturivin rap-muu-
sikot, Don Johnson Big Bandin keu-
lahahmo Tommy Lindgren, Paleface, 
Steen1, sekä Asa, jotka osallistui-
vat innokkaasti projektin eri vaihei-
siin. He kannustivat oppilaita nau-
hoitus- ja live-esitys -tilanteissa ja 
antoivat neuvoja rap-kappaleitten 
tekemisessä. Yksi koskettavimmista 
hetkistä oli ensimmäinen koko kou-
lulle suunnattu rap-tilaisuus koulun 
aulassa, johon osallistuivat koulun 
oppilaitten, opettajien ja projektin 
vetäjien lisäksi Tommy Lindgren, 
Paleface sekä perkussionisti-rumpali 
Mamba. Tilaisuuden tavoitteena oli 
rohkaista oppilaita esittämään ylei-
sölle ensimmäisiä omia rap-teks-
tejään. Jännitys oli valtava. Tommy 
ja Paleface tekivät parhaansa nos-
tattaakseen tunnelmaa ja Mamba 
piti rytmiä yllä yhden koulumme 
oppilaan kanssa. Yleisö oli upeasti 
mukana kannustaen. Tuossa tilai-
suudessa nähtiin kuinka vapisevalla 
äänellä ja mikrofonia rystyset val-
keina puristaen hyvinkin arat ja sul-

4 Chessi, Joskus 
Tuntuu 2008.  
Tämä kappale 
on kuultavissa 
YouTube-sivustolla.
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keutuneet oppilaat räppäsivät ensim-
mäiset säkeensä ääneen ensimmäisen 
kerran.  Palkintona siitä oli kouluka-
vereitten ja rap-muusikoitten kiitos 
sekä hyvänolon tunne omien rajojen 
ylittämisestä. Tilaisuuden merkitys 
näkyi välittömästi koulun yhteishen-
gessä oppilaitten välisenä positiivi-
sena kanssakäymisenä.

Valtavasta kannustuksesta huoli-
matta eivät oppilaat kuitenkaan aina 
uskaltaneet ylittää edessä seisovia 
kynnyksiä. Toisaalta juuri nämä het-
ket osoittivat miten tosissaan oppi-
laat olivat mukana. Heillä oli mones-
sa suhteessa hyvin tarkka kuva siitä 
mitä on hyvä rap ja he myös vaativat 
itseltään korkealuokkaista suoritus-
ta. Näissä hetkissä oli näkyvillä myös 
miten hauras oli se nuoren ihmi-
sen itsetunto, jota rapin tekemisel-
lä oli tarkoitus eheyttää. Unelmien 
toteuttaminen vaatii suunnattomas-
ti rohkeutta. Vaikka eteen tarjoutuisi 
tilaisuus esiintyä suuresti ihaileman-
sa artistin kanssa, ei siihen välttä-
mättä ole valmiutta. Näissä kohdis-
sa ohjaajan on yritettävä parhaansa 
mukaan huolehtia siitä, ettei hau-
ras itsetunto kärsi liiallisesta painos-
tuksesta. Nuorella täytyy olla myös 
mahdollisuus kieltäytyä tilaisuudes-
ta. Eräs oppilas ratkaisi jännityksen 
lähtemällä karkuteille lastenkodista 
vähän ennen festareita, mutta osal-
listui kuitenkin seuraamalla esityksiä 
kentän laidalta pensaikosta.

Kun oppilaitten kirjoitustaidot 
kehittyivät, saimme rap-muusikoil-
ta tarvittavaa syventävää rap-ohjaus-
ta, jollaiseen meillä vetäjillä ei ollut 
vielä ammattitaitoa. Mm. Asa kävi 
koulussamme useampaan otteeseen 
ohjaamassa oppilaille rap-lyriikan 
kirjoittamista ja antoi sähköpostit-
se palautetta oppilaitten teksteistä. 
Oppilaitten kannalta tämän tason 
ammattilaisen välitön ja vilpittö-
mästi positiivinen palaute oli mittaa-
mattoman arvokasta. Osallistumalla 
koulumme tilaisuuksiin ja esiin-

tymällä Nauliksen rap-festivaa-
leilla rap-muusikot ovat osoitta-
neet oppilaille, että näiden elämä 
on arvokas ja että heillä on kyky-
jä ja lahjakkuutta sekä mahdollisuus 
toteuttaa unelmiaan omassa elämäs-
sään. Läsnäolollaan he ovat osoitta-
neet tasavertaisuutta ja kunnioitusta 
oppilaita kohtaan. Rap-muusikoitten 
mukana oleminen on myös lisännyt 
projektin merkitystä yhteiskunnalli-
sesti. He ovat pitäneet sitä tärkeänä 
osana Suomen rap-musiikkikulttuu-
ria ja ovat kertoneet jopa saaneen-
sa siitä inspiraatiota omiin töihin-
sä. Naulakallion rap-kulttuurisilta 
muistutti heille missä aidon rapin 
juuret ovat. 

Ensimmäisenä vuonna musiikil-
lisesta tuottamisesta vastasi, rap- ja 
hip hop -musiikin alalla kansainvä-
lisesti lukuisia levyjä tuottanut sekä 
useiden suomalaisten rap-muusi-
koitten kanssa työskennellyt muu-
sikko Antti Hynninen. Hän teki 
oppilaille biitit sekä auttoi kap-
paleitten sovittamisessa. Syksyllä 
2006 hankimme koululle Reason-
musiikkiohjelman sekä kolmet midi-
koskettimet. Hankinnat tehtiin osit-
tain ensimmäisen levyn myynnistä 
saaduilla tuloilla sekä palkkiona nel-
jän oppilaan rap-esityksestä Espoon 
Sello-salissa nuorten hyvinvointitut-
kimuksen julkaisemistilaisuudessa. 

Rap-kulttuurisilta osana koulun 
arkea

Reason-ohjelman käyttöön 
saimme ohjausta Nuorten Media 
Hattutehtaalta. Reason-ohjelman 
avulla oppilaat pääsivät itse käsiksi 
biittien tekemiseen hyvin nopeasti. 
Varsinkin rytmien tekeminen oli 
suhteellisen helppoa ja yhteistyössä 
musiikinopettajan kanssa oppilaat 
saivat tuotettua juuri sellaisia biittejä 
mitä itse halusivat. Toisella ja kol-
mannella levyllä kaikkien kappaleit-
ten sävellykset ja sanoitukset olivat 
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Naulakallion koulun omaa tuotan-
toa. Kaikki levyt äänitettiin opetus-
viraston mediakeskuksessa, jossa 
tehtiin myös osa ensimmäisen ja toi-
sen levyn ja kokonaisuudessaan kol-
mannen levyn miksaus. Toisen levyn 
miksauksessa saimme apua myös 
Nuorten Media Hattutehtaalta. 

Kukin projektiin osallistunut 
oppilas on saanut nauhoittaa vähin-
tään yhden vuoden aikana valmiik-
si työstetyn kappaleen. Oikeassa 
studiossa käyminen on osoittautu-
nut oppilaille erityisen merkityksel-
liseksi. Irtautuminen koulun arjesta 
ja korkealuokkainen studioympäris-
tö antoivat mahdollisuuden eläytyä 
oikean räppärin rooliin. Useimmat 
kappaleista on äänitetty parityönä 
tai suuremmissa ryhmissä. Yhdessä 
tekemisestä on tullut tärkeä osa pro-
jektia. Oppilaat kannustavat ja kan-
nattelevat toisiaan ja ovat oppineet 
tunnistamaan ja arvostamaan tois-
tensa yksilöllisyyttä. Jokainen oppi-
las, joka on itse yrittänyt rapin teke-
mistä tietää, että rap-sanoitusten 
tekeminen on haasteellista ja mm. 
siksi toisten tekemistä on opittu 
kunnioittamaan. Projektin aikana 
oppilaat ovat kehittyneet kirjallisessa 
ilmaisussa, räppäämiseen tarvittavis-
sa suullisen ilmaisun taidoissa, sosi-
aalisissa vuorovaikutustaidoissa sekä 
esiintymisessä. 

Pitkäjänteisimmän työn oppilaat 
tekivät Maria Santavuoren ohjaa-
missa lyriikkapajoissa, joissa oppilaat 
etsivät Marian tuella aiheita omiin 
kappaleisiinsa ja opettelivat riimit-
telemään ajatuksiaan. Oppilailta löy-
tyi uskomattoman paljon rohkeut-
ta tuoda julki omia arkaluontoisiakin 
ajatuksiaan, kun musiikki ja luot-
tamuksellinen ilmapiiri loivat sille 
mahdollisuuden. Myös oppilaat jotka 
eivät halunneet itse osallistua näyttä-
vät kokeneen tärkeäksi sen mitä hei-
dän luokkatoverinsa ovat olleet teke-
mässä. Monissa kappaleissa esiintyy 
kaikkia oppilaita koskettavia aiheita.

Kulttuurisillan aikaansaama 
dialogisuus

Kappaleiden välityksellä on syntynyt 
vuoropuhelua myös mm. nuorten ja 
osastojen hoitajien sekä vanhempien 
välillä, kun nuoret ovat halunneet 
esittää heille tuotoksiaan. Vaikeat 
aiheet ovat konkretisoituneet kap-
paleeksi josta puhuminen voi olla 
molemmille osapuolille helpompaa. 
Musiikki onkin erinomainen väline 
silloin kun vaikeita aiheita halutaan 
tuoda vuoropuheluun ympäristön 
kanssa. Ristiriidoilta ja provosoitu-
miselta ei kuitenkaan kokonaan väl-
tytty. Joidenkin osapuolten mielestä 
oli loukkaavaa antaa nuorten kri-
tisoida rankasti mm. lastenkodissa 
elämistä koulun julkaisemalla levyllä. 
Nuoret taas kirjoittivat teksteissään 
purkavansa aggressiot mieluummin 
riimeihin kun väkivaltaan.

Rap-kulttuurisilta on poikinut 
koululle useita muita ilmaisutai-
toprojekteja ja kasvattanut yleises-
ti oppilaiden intoa musiikin opiske-
luun, kun he ovat huomanneet, että 
sen avulla voi tulla kuulluksi ja näh-
dyksi. Oppilaille on ollut hyvin tärke-
ää tunne siitä, että heillä on mahdol-
lisuus vaikuttaa opetuksen sisältöön. 
Heidän toiveitaan kuunnellaan ja 
ehdotuksia pyritään toteuttamaan. 
Koko Naulakallion koulun kulttuu-
ri on muodostunut sellaiseksi, että 
taideopetusta arvostetaan ja siihen 
pyritään järjestämään mahdollisuuk-
sia yli tuntirajojen. Luokanopettajat 
kannustavat oppilaita osallistumaan 
sillä he tietävät, että mielekkäät 
kokemukset koulun arjessa autta-
vat oppilaita jaksamaan myös muilla 
oppitunneilla ja edistävät oppilaitten 
kouluviihtyvyyttä. Tämä on erityisen 
tärkeää niiden oppilaitten kannalta 
joilla koulunkäynnin historia on ollut 
pirstaleinen ja koulusta lintsaami-
nen on yleistä. Ilmiasutaitoaineitten 
kautta nuoret saavat tarvitsemaansa 
positiivista huomiota.
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Rap-kulttuurisillan vaikutus 
suvaitsevaisuuteen

Aloittaessamme syksyllä 2005 pro-
jektisuunnitelmamme yksi tär-
keä tavoite oli oppilaiden suvaitse-
vaisuuden kasvattaminen suhteessa 
maahanmuuttajiin. Kutsuimme 
ensimmäisenä vuotena vierailevaksi 
muusikoksi mm. Giant Robotissa ja 
lukuisissa muissa yhtyeissä vaikutta-
nut perkussionisti/rumpali Mamban. 
Mamba on syntyjään etiopialainen. 
Hän muutti Suomeen alle kymme-
nenvuotiaana. Mamban mukana olo 
osoitti todeksi sen hypoteesimme, 
että oppilaitten ennakkoluulot joh-
tuvat enimmäkseen siitä, ettei heillä 
ole ollut tilaisuutta olla positiivi-
sessa vuorovaikutustilanteessa eri-
laisten kansalaisuuksien kanssa. 
Suhtautuminen Mambaan oli ensi-
tapaamisesta lähtien sellaistenkin 
oppilaitten kohdalla erittäin kunni-
oittavaa, jotka muuten ovat puhees-
saan tuoneet esille äärimmäisen jyrk-
kiä rotuennakkoluuloja. 

Kulttuurinen näkökulma huipen-
tui keväällä 2008, kun senegalilaisen 
Tundu Dior -hankkeen edustajat 
tulivat Planin vieraina Suomeen mm. 
ohjaamaan kouluille musiikkipajo-
ja. Kutsuimme heidät Naulakallion 
koululle sillä Naulakallion rap-kult-
tuurisilta sekä Planin lasten ja nuor-
ten oikeuksia koskeva Turpa Auki 
-projekti olivat jo aiemmin luonte-
vasti yhdistyneet. Oppilaamme osal-
listuivat keväällä 2007 kappaleillaan 
Turpa Auki -rapkilpailuun jon-
ka palkintona heidän sanoituksen-
sa painettiin Turpa Auki -lyriikka-
kirjaan sekä julisteisiin ja tarroihin  
jotka olivat näkyvillä Helsingin jul-
kisissa kulkuneuvoissa sekä kirjasto-
ja ja kouluja kiertävässä Turpa Auki 
-näyttelyssä.

Yksi merkittävimmistä kulttuu-
risilloista syntyi silloin, kun koko 
Naulakallion koulu tanssi ja lauloi 
koulun aulassa senegalilaisen muu-

sikko Aly Diallon ja Naulakallion 
koulun oppilaiden säestäessä nuo-
ria senegalilaisia räppäreitä. Tuolloin 
koimme, että juuri sen kaltaisia kult-
tuurisia kohtaamisia lähdimme 
hakemaan vuonna 2005 rap-kult-
tuurisiltaa suunnitellessamme. Silta 
eteläisen ja pohjoisen maapallon-
puoliskon välillä oli tuossa hetkes-
sä käsin kosketeltavan todellinen. 
Ideoimme Planin kanssa yhteistyös-
sä Turpa Auki -konsertin senegali-
laisten vierailun päätöstapahtumak-
si. Konsertti järjestettiin Vuotalolla. 
Siihen osallistuivat senegalilaisten 
vieraiden lisäksi Turpa Auki -kilpai-
lun voittajat sekä Naulakallion kou-
lun oppilaat. Konsertin jälkeen eräs 
projektimme syntyyn rajujen rasis-
tisten mielipiteittensä vuoksi vaikut-
tanut oppilas sanoi intoa puhkuen 
haluavansa lähteä Afrikkaan kiertu-
eelle senegalilaisten kanssa.

Tavoitteiden saavuttaminen

Kolmannen vuoden jälkeen olimme 
saavuttaneet lähes kaikki projektille 
asettamamme tavoitteet. Asiat eivät 
kuitenkaan toteutuneet suoravii-
vaisesti siten kuin alun perin suun-
nittelimme. Jouduimme jatkuvasti 
pohtimaan minkälaiset menetelmät 
olivat toimivia ja mitä pitäisi muut-
taa. Kävimme säännöllisesti Maria 
Santavuoren kanssa keskusteluja, 
joissa tarkastelimme kriittisesti toi-
mintaamme suhteessa tavoitteisiin 
sekä valoimme toisiimme uskoa sii-
hen, että mahdoton voidaan muut-
taa mahdolliseksi ja näkymätön 
näkyväksi. 

Mielestämme rap-kulttuuri-
sillan vaikutukset ovat näkyneet 
Naulakallion koulussa oppilasläh-
töisenä suhtautumisena sekä kuun-
telemisen kulttuurina. Asenteet 
erilaisia kulttuureja kohtaan muut-
tuivat positiivisemmiksi. Oppilaiden 
kouluviihtyvyys ja vanhempi-
en koulumyönteisyys paranivat. 



Elina Kannosto on 
Naulakallion koulun 
musiikinopettaja.
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Vuorovaikutus oppilaitten ja opetta-
jien välillä muuttui, kun oppilaitten 
tarinat tulivat eläväksi osaksi kou-
lumme kulttuuria. Oppilaitten teke-
mät koskettavat sanoitukset toivat 
oppilaista esiin sellaista herkkyyt-
tä ja inhimillisyyttä mikä oli jää-
nyt piiloon arkisessa kanssakäymi-
sessä. Oppilaiden kykyjä opittiin 
arvostamaan uudella tavalla, kun 
luova tekeminen mahdollisti onnis-
tumisen sellaisillekin oppilaille, jot-
ka eivät menestyneet muissa koulu-
aineissa. Aikuiset nuorten ympärillä 
saivat uskoa nuorten mahdollisuuk-
siin pärjätä elämässä.

Vetäjinä koimme monenlaisia 
haasteita. Uuden toimintakulttuu-
rin juurruttaminen kouluyhteisöön 
edellyttää kaikilta osapuolilta val-
miutta muutokseen. Etukäteen on 
kuitenkin mahdotonta tietää min-
kälaisia tilanteita uudet menetelmät 
tuovat tullessaan, eikä muutospro-
sessiin voi saada kaikkien yhteisön 
jäsenien sitoumusta.  Ristiriidoilta 
on lähes mahdotonta välttyä silloin 
kun koetellaan tuntemattomia rajo-
ja. Kokemattomuus aiheuttaa epä-
varmuutta ja epävarmuus synnyttää 
epäluottamusta, joka voi olla esteenä 
onnistuneelle yhteistyölle. Opimme, 
että olennaista on koko yhteisön 
huomioon ottaminen ja kuulemi-
nen sekä kaikkien osapuolten kun-
nioittaminen. Tärkeää on säilyttää 
usko siihen, että tavoitteiden saa-
vuttaminen on mahdollista vaik-
ka tulokset eivät heti näkyisikään. 
Kaikki tavoitteet eivät toteudu aika-
taulussa, mutta kannatta jatkaa sin-
nikkäästi niin kauan kunnes tavoit-
teet on saavutettu. 

Parhaan palautteen onnistumi-
sesta saimme suoraan oppilailta. 
”Harmi et tää räp-projekti loppuu/ 
elämään alkoi pikkuhiljaa tottuu…” 
Jotkut oppilaista olivat jopa sitä 
mieltä, että rap-projekti sekä saman-
aikaisesti toteutettu ilmaisutaidon 
projekti pelastivat heidän elämänsä. 

Oppilaat kertoivat miten tärkeänä 
olivat kokeneet muitten oppilaiden 
kanssa yhdessä tekemisen. 
Nuoret kokivat myös saa-
neensa olla mukana oma-
na itsenään aitojen ihmisten 
kanssa.  
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Soveltava teatteri 
nuorisotyössä  
– Yhteisöllinen  
ihmisyyden  
tutkimusmatka
Ympäröivä todellisuus asettaa nuo-
risotyön suurten haasteiden eteen. 
Yhteiskunnan koventuneet arvot 
vaativat veronsa monella tavalla. 
Nuoret elävät hektistä ja suoritus-
keskeistä arkea, aivan kuten vanhem-
mat omilla työpaikoillaan ja myös 
nuorisotyöntekijät omissa toimin-
taympäristöissään. Ihmisten välinen 
kohtaaminen, läsnäolo ja lämpö jää-
vät liian usein kiireen ja pakonomai-
sen tekemisen alle. Jos työn merkitys 
jää määrällisten tavoitteiden varaan, 
niin pahimmassa tapauksessa ihmis-
työkin palvelee vain tunnuslukuja 
sisällön kustannuksella. 

Perehtyminen nuorten elinympä-
ristöön ja arkeen erityisnuorisotyön-
tekijän näkökulmasta 2000-luvun 
alussa sai minut havahtumaan nuor-
ten kokemiin paineisiin. Erityisesti 
nuorten päihteiden käyttö sai 
minut kokemaan voimattomuutta. 
Tutkimukset, joiden mukaan nuor-
ten säännöllinen päihteiden käyt-
tö voi vaurioittaa aivoja ja altistaa 
aikuisiän päihderiippuvuudelle, sai 
minut näkemään alkoholin kokei-
lemisen eri tavalla. Nuorempana 

olin suhtautunut nuorten alkoholin 
käyttöön välinpitämättömämmin, 
mutta tiedon lisäännyttyä asenteeni 
muuttui.

Päihdekasvatusdraama Vapaa-
pudotus todisti minulle käytännös-
sä miten soveltava teatteri voi toi-
mia yhteisöllisenä, tunteita ja järkeä 
aktivoivana ajattelun ja vaikeiden-
kin aiheiden tutkimisen välineenä. 
Vapaapudotus oli esityksellinen työ-
paja, jonka ohjaajina toimivat draa-
mapedagogi ja nuorisotyön opetta-
ja Titi Lillqvist, nuorisotyöntekijät ja 
näyttelijöinä nuorisotyön opiskelijat. 
Sain olla mukana osana erityisnuori-
sotyöntekijän työtäni viitenä vuotena 
luomassa opiskelijoiden kanssa draa-
maa, jonka tavoitteena oli avata kes-
kustelua päihteistä seitsemäsluokka-
laisten ja aikuisten välillä sekä tukea 
päihteistä kieltäytymistä. 

Työn vaikuttavuutta on vaikeaa 
mitata, mutta yhteinen aiheen käsit-
tely oppilaiden ja vanhempainillois-
sa vanhempien kanssa todisti aiheen 
tärkeyden ja draaman vaikuttavuu-
den käytännössä. Työryhmän koke-
mukset, luokkien intensiivinen työs-

REETTA 
mYYRÄ
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kentely draaman aikana ja jälkikäteen 
saamamme palautteet oppilailta ja 
opettajilta puhuivat työmenetelmän 
puolesta.  Tunsin, että olin nuorten 
ja kasvattajien kanssa osana asen-
nemuutosta, joka on välttämätöntä 
jos tavoitteena on muuttaa totuttuja 
käyttäytymistapoja. 

Halusin oppia lisää soveltavan 
teatterin menetelmiä, joita voisin val-
jastaa ihmistyön ja erityisesti nuori-
sotyön palvelukseen. Tämä halu vei 
minut uudelleen opiskelemaan, tällä 
kertaa teatteri-ilmaisun ohjaajaksi. 

Muuttunut teatteri

Valtaosa ihmisistä käsittää teatte-
rilla perinteisen teatterin, joka tie-
tysti ympäröi meitä harrastaja- ja 
ammattiteattereissa. Katsojat osallis-
tuvat esityksiin katsomalla esityksen. 
Improvisaatioesityksissä yleisöltä voi-
daan kysyä sanoja tai ideoita esityksen 
aiheiksi. Parhaassa tapauksessa yleisö 
elää mukana näytelmän tapahtumia, 
herkistyy, tuntee ja kenties esityksen 
jälkeen miettii näytelmän teemoja ja 
omaa elämäänsäkin. 

Soveltava teatteri, jota kutsutaan 
usein myös osallistavaksi teatteriksi, 
tarkoittaa monenlaisten teatterimene-
telmien soveltamista erilaisiin toimin-
taympäristöihin, erilaisten ryhmien 
tarpeisiin ja monien aiheiden käsit-
telemiseen. Soveltavaa teatteria voi-
daan määritellä monella tapaa, muun 
muassa esiintyjän ja katsojan roolin, 
erilaisten soveltavan teatterin genre-
jen, ominaispiirteiden ja tavoitteiden 
kautta. 

Soveltavaa teatteria verrataan 
usein perinteiseen, esittävään teat-
teriin, jossa on yleisö, joka ei osallis-
tu näyttämön tapahtumiin fyysises-
ti. Osallistavassa teatterissa yleisön ja 
osallistujien raja on epämääräisem-
pi, sillä kaikki osallistuvat toimintaan. 
Esittävään teatteriin voidaan määri-
tellä kuuluvaksi mm. improvisaatio, 
fyysinen ja draamallinen teatteri, osal-

listavaan teatteriin puolestaan TIE 
(Theatre in Education), prosessidraa-
ma sekä yhteisö- ja foorumiteatteri.1

TIE, eli Theatre in Education 
tarkoittaa Englannissa 1960-luvul-
la syntynyttä teatterimuotoa, jota 
usein kutsutaan teatteriksi ope-
tuksessa. TIE voi sisältää perintei-
sen esityksen, työpajan tai esitys voi 
olla osallistava.2 Nuorisotyö voi toi-
mia koulun yhteistyökumppanina ja 
toteuttaa työpajakokonaisuuden osa-
na koulun oppiaineita, kuten päih-
dekasvatusdraama Vapaapudotus ja 
seksuaalisuutta ja rajoja käsittelevä forum- 
teatteriesitys Heruuks? toteutettiin. 

Prosessidraama on osallistuvan 
ryhmän kanssa yhdessä luotu draa-
maprosessi, jossa osallistujat pääsevät 
luomaan fiktiivisen tarinan, roolihen-
kilöt ja draamallisen jännitteen mene-
telmän osaavan ohjaajan avustuksel-
la. Työskentelyn teema nousee usein 
ryhmää kiinnostavista aiheista ja kaik-
ki osallistuvat toimintaan. Forum-
teatteri on puolestaan Augusto Boalin 
kehittämä osallistava teatterimenetel-
mä, jossa työryhmä on etukäteen käsi-
kirjoittanut ja harjoitellut näytelmän, 
jonka jälkeen katsojat pääsevät osallis-
tumaan työskentelyyn keskustelemal-
la, toiminnallisilla harjoitteilla ja eläy-
tymällä hetkeksi päähenkilön rooliin.

Perinteisessä teatterissa ohjaajalla 
saattaa olla niin kutsuttu ’minä-tilaus’, 
jolloin teatteriohjaaja haluaa välittää 
omaa sisäistä näkemystään katsojil-
le. Sosiaalipedagogisessa draamatyös-
kentelyssä puolestaan yhteisön tarpeet 
ovat toiminnan lähtökohtana. Ohjaaja 
pyrkii toimimaan mahdollistajana 
auttaen yhteisöä ilmaisemaan itseään 
teatterin keinoilla.3 Soveltavan teatte-
rin ohjaajalla voisi sanoa olevan me-
tilaus, jolloin ohjaajan ammattitaito 
valjastetaan ryhmän aiheiden etsimi-
seen ja tavoitteena voi olla ryhmän 
hyvinvoinnin edistäminen. Kun pääs-
tään tärkeiden aiheiden äärelle, niiden 
käsitteleminen voi palvella ryhmän 
lisäksi myös ohjaajaa. 

1 Rusanen 2002, 
45-47

2 Ventola & 
Renlund 2005, 64

3 Ventola 2005, 41
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Heruuks? Heruuks?  
Tänään saletisti natsaa

Vuonna 2008 sai alkunsa forum-
teatterihanke Heruuks? Helsingin 
nuorisoasiainkeskuksessa. Liikkeelle 
panevana voimana toimi aiheen 
tärkeys ja usko soveltavaan teatte-
riin, tässä tapauksessa forum-teatte-
riin, nuorisotyön välineenä. Aiheena 
oli seksuaalisuus ja omat rajat, koh-
deryhmänä kahdeksasluokkalai-
set nuoret. Heruuks? toteutettiin 
yhteistyössä kolmen helsinkiläisen 
yläkoulun kanssa osana terveystie-
don opetusta.

Vallitseva todellisuus ja sen sig-
naalit saivat tarttumaan aiheeseen 
nuoren seksuaalisuus ja rajaton sek-
suaalikäyttäytyminen. Vaikka han-
ke sai alkunsa ohjaajan aloitteesta, 
niin taustalla oli mielestäni laajem-
pi yhteiskunnallinen tilaus, huo-
li nuorista yliseksualisoitunees-
sa ympäristössä. Laajempi nuorille 
suunnattu forum-teatterihanke sai 
kasvualustaa kun eräässä Helsingin 
nuorisoasiainkeskuksen seminaaris-
sa pohdittiin uusia työmenetelmiä 
nuorisotyöhön. 

Forum-teatteria on tehty jo 
vuosikymmeniä, mutta useimmi-
ten vierailuesitys on tilattu teatterin 
ammattilaisilta. Uutena näkökulma-
na työmenetelmään oli tavoite, että 
organisaation omat nuorisotyön-
tekijät toimisivat esityksen toteut-
tajina. Näin ammatillinen osaami-
nen jäisi pääomaksi työyhteisöön. 
Hankkeen keskiössä olivat kuiten-
kin nuoret, joiden todellisuuteen 
työryhmä sukelsi.

Keskeisin tavoite oli lisätä nuor-
ten valmiuksia käsitellä seksuaali-
suuteen liittyviä asioita. Samalla kun 
nuori pohtii oman elämänsä tärkei-
tä kysymyksiä, hän lisää osallisuutta 
elämäänsä. Tiedostaessaan merkit-
tävät valintatilanteet nuori kykenee 
näkemään vaihtoehtoja, eikä ole vain 
ympäristön paineiden alla reagoi-

va objekti, vaan aktiivinen toimija. 
Forum-teatterin avulla voi harjoittaa 
kokemuksellisesti vaihtoehtoisia toi-
mintamalleja tosielämää varten. 4

Forum-teatteria voidaan toteut-
taa monella tavalla. Prosessin olen-
nainen osa on taustatyö, jolloin työ-
ryhmä tutkii aluksi asenteitaan. 
Työryhmä perehtyy myös kohde-
ryhmän todellisuuteen, sillä forum-
teatteriesitys on usein räätälöity tie-
tylle kohderyhmälle. Tavoitteena on, 
että etukäteen käsikirjoitettu ja har-
joiteltu esinäytelmä kertoisi todel-
lisuudesta fiktiivisen tarinan avul-
la, jolloin roolihenkilöihin voisi 
samaistua. 

Taustatyöhön kuului työtyhmän 
itsetutkiskelun lisäksi tiedon hank-
kiminen aiheesta sekä nuorten elin-
oloihin tutustuminen. Perehdyimme 
mm. Stakesin kouluterveyskyse-
lyyn, Väestöliiton seksuaalikasva-
tusmateriaaliin, nuorten seksuaa-
lioikeuksiin, internetin nuorten 
keskustelupalstoihin ja irc-galleri-
aan. Haastattelimme myös nuoria, 
joilta kysyimme arvoihin sekä sek-
suaalisuuteen ja seurusteluun liitty-
viä kysymyksiä. Osa haastatelluis-
ta nuorista oli samoja nuoria, jotka 
osallistuivat forum-teatteriesityksiin 
koululuokkiensa kanssa osana terve-
ystiedon opetustunteja.

Kerätyn tiedon ja nuorten koh-
taamisen pohjalta kirjoitin esinäy-
telmän käsikirjoituksen, joka har-
joiteltiin esitykseksi. Esinäytelmän 
voi myös kirjoittaa työryhmän tai 
nuorten kanssa, mutta tässä tapa-
uksessa käytäntö saneli työn vas-
tuulleni. Esinäytelmän harjoitte-
lemisen lisäksi harjoituskauteen 
sisältyi osallistavan teatterin työme-
netelmien opetteleminen, sillä forum- 
teatterinäyttelijältä vaaditaan myös 
kykyä ryhmän kuuntelemiseen, sillä 
nuoret pääsevät osallistumaan myös 
fyysisesti näyttämön tapahtumiin.  
Forum-teatteriin kuuluu monen-
laisia osallistavia harjoitteita, joiden 4 Rajaniemi 2009, 4

Viereisen sivun kuva: 
Heruuks? –forumteat-
teriesityksestä. Kuvassa 
Markku Ihamäki ja 
Sanna Hautamäki.
Reetta Myyrä
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toteutusta tulee opetella etukäteen, 
vaikka ryhmän kohtaaminen lopul-
lisesti kertoo miten esinäytelmä on 
aktivoinut ryhmää osallistumaan ja 
miten yhteinen työskentely etenee.

Matkalla kohti  oivalluksia

Kohtaaminen kahdeksansien luok-
kien kanssa haastoi työryhmää omalla 
tavallaan. Toimin forum-työpajojen 
ohjaajana eli jokerina. Työskentely 
koostui alkuorientaatiosta, esinäytel-
mästä ja vuorovaikutuksellisesta työs-
kentelystä. Luokat tulivat pääosin 
opettajiensa kanssa nuorisotalolle, 
johon esitys oli rakennettu.

Haasteita toi aihe, ryhmän tur-
vallisuus tai turvattomuus, opetta-
jan rooli tilanteessa ja joissain tapa-
uksissa tuttujen nuoriso-ohjaajien 
toimiminen nuoren roolissa näytel-
mässä. Seksuaalisuus ja omat rajat on 
aiheena vaikea monelle aikuisellekin. 
Siksi toivoimme luokkien osallistu-
van forumiin tutun luokkansa ja ter-
veystiedon opettajansa kanssa, joiden 
kanssa aihetta on tunneilla käsitelty. 

Käytännön syistä luokat tulivat 
paikalle usein kuitenkin satunnai-
sen aineen opettajan kanssa. Moni 
opettaja suhtautui työskentelyyn vas-
tahakoisesti, jopa kiusaantuneena. 
Pidimme silti kiinni sopimuksestam-
me, että aikuiset ja nuoret tutkivat 
yhdessä aihetta yhdessä mahdollisim-
man tasa-arvoisesti. Se tarkoitti osal-
listumista alun aktivoiviin väittämiin, 
jotka käsittelivät seurustelua ja seksu-
aalisuutta. Parhaimmillaan työskente-
ly opettajan kanssa oli hedelmällistä ja 
jatkui oppitunneilla saumattomasti. 

Opetusryhmissä vallitsi myös 
vaihteleva ilmapiiri, osassa ryhmistä 
jokainen uskalsi tuoda mielipiteen-
sä esille, kun taas joissain ryhmissä 
muutama oppilas dominoi tilannet-
ta. Työskentelyn tavoitteena on alku-
lämmittelyn aikana tutustua, luoda 
turvallinen ilmapiiri ja orientoitua 
aiheeseen, mutta muutaman luokan 

kohdalla haaste oli liian suuri, aikaa 
olisi tarvittu enemmän otollisen työs-
kentelyilmapiirin luomiseksi. Olen 
silti varma, että näiden haastavienkin 
ryhmien kohdalla olimme tärkeiden 
asioiden äärellä, sillä ’läpänheitos-
ta’ huolimatta keskustelimme fiktion 
avulla todellisuudesta, mm. sosiaali-
sesta paineesta. 

Forum-teatteriesitys käsitte-
li Emiliaa, joka ihastuksensa Pyryn 
painostuksesta suostuu seksiin vas-
toin tahtoaan. Nuorten kanssa poh-
dimme ihastumista, seurustelua, sek-
suaalisuutta sekä missä kulkee omat 
rajat. Monelle oli merkittävää käsi-
tellä päähenkilön, Emilian suhdet-
ta kavereihinsa, Pyryyn sekä Emilian 
vanhempiin. Forum-teatteri raken-
tuu alkuorientaation ja esinäytelmän 
jälkeen osallistavasta osuudesta, jos-
sa jokerin johdattelemana keskustel-
laan näytelmän maailmasta ja roo-
lihenkilöiden valinnoista etenkin 
päähenkilön näkökulmasta. Nuoret 
saivat äänestää mielestään tärkeim-
män kohdan esinäytelmästä, jolloin 
heidän mielestään päähenkilön olisi 
tullut toimia toisin. Näytelmä laitet-
tiin uudelleen käyntiin ja kuka tahan-
sa osallistuja sai pysäyttää sen, ehdot-
taa miten päähenkilön tulisi toimia 
toisin ja mennä päähenkilön paikal-
le näyttelemään kohtaus ehdottamal-
laan tavalla.

Tätä uudelleen näyttelemis-
tä sanotaan korvaustilanteeksi, jos-
sa nuori pääsee harjoittelemaan fik-
tion turvin tosielämän tilanteita. 
Työskentely rakentuu keskustelul-
le, jota johdattelee jokeri kysymäl-
lä kysymyksiä näytelmän maailmasta 
ja oikeasta elämästä. Samanaikaisesti 
läsnä on fiktiivinen maailma ja todel-
lisuus. Kaikki tietävät että kysees-
sä on ”vain tarina”, mutta tarina, jolla 
on merkitystä. Ja tarinalla on merki-
tystä jos se on onnistunut kuvaamaan 
jotain oikeasta elämästä, jos ollaan 
oikeasti tärkeiden aiheiden ja kysy-
mysten äärellä. 



Lämmityslaitteena nuorisotyössä

Tällaiset ymmärretyksi tulemisen ja 
eheyden kokemukset ehkäisevät ihmistä 
alati vaanivaa liiallisen erillisyyden ja 
yksinäisyyden kokemusta. Leikki, luo-
vuus ja kaikenlaiset taiteet siis edistävät 
psyykkistä terveyttä ja torjuvat pelkoa ja 
ahdistusta. Ne kuuluvat ihmisen perus-
kokemuksiin, eikä ihminen ole ilman 
niitä täydesti eikä aidosti inhimillinen. 
”Postmodernissa” yhteiskunnassa tai-
detta pidetään sekundaarisena ja tuot-
tamattomana, mutta tulee vielä aika, 
jolloin ymmärretään ihmisen näänty-
vän ja kuihtuvan ilman sitä. 5

Keskiöön nuorten kanssa tehtävässä 
teatterissa nousee merkitys, se miksi 
asioita tehdään. Työmenetelmillä 
ei ole niinkään väliä, kunhan ne on 
valjastettu hyvään tarkoitukseen. 
Soveltava teatteri antaa parhaim-
millaan välineitä kohdata itsensä 
yksilönä, suhteessa ympäristöön ja 
maailmankaikkeuteen. Se auttaa hah-
mottamaan omia kokemuksia ja tun-
teita, sekä peilaamaan omia valin-
toja ja tulevaisuutta yhdessä muiden 
kanssa. Soveltava teatteri onkin erit-
täin yhteisöllistä, sen työmenetelmät 
pyrkivät tasa-arvoiseen kohtaamiseen 
ja aitoon vuorovaikutukseen.

Heruuks? -prosessin aikana tapa-
sin monta ryhmää ja yksilöä. Jokaisella 
heistä on oma kokemuksensa tapahtu-
neesta, mutta olimme yhdessä hetken 
tärkeän aiheen äärellä. Nuorista näki 
miten esinäytelmä imaisi maailmaan-
sa, hymähdykset, hiljaisuus, naurah-
dukset ja intensiivinen tuijotus puhui-
vat puolestaan. Kun keskustelimme 
yhdessä näytelmän tapahtumista tai 
nuoret korvasivat päähenkilöä näyt-
tämöllä, syntyi monenlaisia näkökan-
toja aiheeseen ja yhteyksiä todellisuu-
teen. Työskentelyssä emme pyrkineet 
valmiisiin ratkaisuihin, vaan tavoit-
teena oli yhdessä tutkia kaikille meille 
omakohtaista aihetta, seksuaalisuutta 
ja omia rajoja. 

Soveltava teatteri voi olla maail-
man parantamisen väline. Sen avul-
la pystyy luomaan yhteisöjä joissa voi 
tuntea tulevansa hyväksytyksi oma-
na itsenään, saa eläytyä hetkeksi eri-
laisten ihmisten asemaan ja  läpikäy-
dä tunteitaan. Työskentelyn 
avulla voi herättää kysymyk-
siä, tehdä näkymättömän 
näkyväksi, haastaa kyseen-
alaistamaan stereotypioita ja 
juurtuneita toimintamalleja 
sekä lisätä ymmärrystä itses-
tä ja muista. Ja lisätä lämpöä 
ja välittämistä maailmaan. 
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Taidetta kaikille, 
myös pojille!

Viime vuosikymmenten koulutus-
poliittisilla ratkaisuilla Suomessa on 
tuotettu tilanne, jossa lasten ja nuor-
ten taiteisiin liittyvät tavoitteelliset, 
taideopettajien ohjaamat opinnot 
yhä enenevässä määrin ovat siirty-
neet pois yleissivistävästä koulusta  
vapaa-ajan harrastukseksi taiteen 
perusopetuksen piiriin kuvataide-
kouluihin, tanssikouluihin ja musiik-
kiopistoihin.  Syynä on paitsi  perus-
koulun tuntijako myös kuvataiteen 
ja musiikin valinnaisuuden lisäänty-
minen yläasteella ja lukiossa.  Tytöt 
valitsevatkin taideaineita kohtuulli-
sesti, mutta erityisesti pojat valitsevat 
yläkoulussa ja lukiossa taideaineita 
pois. Siten pitkälle viety valinnaisai-
nesysteemi ja tuntijako mahdollista-
vat poikien ’erikoistumisen’  totuttuja  
sukupuolirooleja noudatellen luon-
nontieteellistä ajattelua painottaviin 
aineisiin.

Helsingissä kuvataidekouluis-
sa alle kouluikäisten ryhmissä poi-
kia on keskimäärin 30 %, 7–12 -vuo-
tiaitten ryhmissä poikien osuus on 
noin 25 % ja yli 12-vuotiaitten ryh-
missä poikia on noin 20 % oppilais-
ta. Uudellamaalla lasten ja nuorten 
kuvataidekouluissa opiskelee  yhteen-
sä noin  7200 lasta ja nuorta.  Heistä 
poikia on  noin neljännes. Tämä tar-
koittaa, että noin 2,5 % kaikista uus-
maalaisista 5–16 -vuotiaista  pojista 
saa ohjattua kuvataideopetusta tai-
teen perusopetuksen piirissä. 

Poikien määrän suhteen poikke-
uksen muodostaa Lasten ja nuorten 
arkkitehtuurikoulu Arkki: Arkin alle 
kouluikäisistä oppilaista noin 60 %, 
7–14-vuotiaista noin 80 % ja 15–19 
-vuotiaista 55 % oli poikia.  Arkissa 
oli kevätlukukaudella 2010 oppilai-
ta vain 128, joten määrällisesti poikia 
on sielläkin vähän. 

Tutkimukset  kertovat muutakin 
nuorten harrastamisesta:  Nuorisotut-
kimusverkoston ja opetusministeri-
ön yhdessä vuosittain  julkaisemal-
la Nuorisobarometri-tutkimuksella 
luodataan nuorison arvoja ja asen-
teita. Vuoden 2009 julkaisussa 
Taidekohtia kerättiin ajantasaista tie-
toa nuorison omasta osallistumista 
taiteeseen ja kulttuuriin sekä heidän 
kokemuksistaan ja asenteistaan kult-
tuuria kohtaan. Nuorisobarometrissa 
tiedusteltiin mm. nuorten ’luovia 
harrastuksia’, joiksi kyselyssä oli luo-
kiteltu esim. käsitöiden tekeminen, 
tuunaus, pienoismallien teko, virk-
kaaminen, nikkarointi, valokuvaami-
nen, soittaminen, piirtäminen, maa-
laaminen, tanssi, näytteleminen, 
sarjakuvien teko, sirkusharrastus, kir-
joittaminen (esim. blogi, sanoituksia, 
novelleja). 

Yleisimpinä luovan toiminnan 
muotoina tässä tutkimuksessa nousi-
vat esiin käsityöt, soittaminen, valo-
kuvaaminen, piirtäminen ja muu 
kuvataide: näistä kutakin harrastaa 
noin viidennes nuorista.  

RIITTA VIRA

Viereisen sivun 
kuva: Julius, 9 v
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Suhteutettuna Opetushallituksen 
tutkimukseen Nuorisobarometri 
2009 tarjoaakin toisenlaisen näkökul-
man: suurimmassa osassa kysytyistä 
luovista harrastuksista tytöt tosin oli-
vat poikia aktiivisempia, mutta erot 
tyttöjen ja poikien välillä olivat kui-
tenkin kohtalaisen pieniä. Erityisesti 
nuorten miesten innostuminen käsi-
töihin on kiinnostavaa. Poikien 
piponvirkkausinnostus on tunnettua, 
mutta ilmeisesti myös kaikenlainen 
kierrätysmateriaalien käyttö on yleis-
tynyt poikienkin keskuudessa, koska 
19 % haastatelluista pojista ilmoitti 
harrastavansa käsitöitä.1

Ammattitaidolla ohjatun taide-
kasvatuksen kannalta ajatellen poi-
kien tilanne ei siis näytä kovinkaan 
hyvältä: Yläkoulun ja lukion vähäiset 
tuntimäärät ja oppiaineiden valinnai-
suus mahdollistavat poikien etään-
tymisen taiteiden tuottamista maail-
manjäsentämisen tavoista eikä taiteen 
perusopetuksenkaan tarjonta tavoi-
ta pojista kuin murto-osan. Pojat kyl-
lä harrastavat erilaisten alakulttuu-
rien piirissä, mutta eivät ohjatusti, 
eivätkä erityisen tavoitteellisestikaan. 
Skeittilaudan maalaaminen tai kivan 
pipon virkkaaminen ei ehkä poikien 
mielessä mitenkään yhdistykään tai-
teelliseen toimintaan. Näyttää siltä, 
että pojat eivät halua tai osaa hakeu-
tua, eikä heitä aktiivisesti ohjata kehit-
tämään tämäntyyppisiin kiinnostuk-
sen kohteisiin liittyvää osaamista.

Urheiluharrastus poikien 
kasvattajana

Suuressa kansallisessa liikuntatutki-
muksessa  vuosilta 2005-06  aukeaa 
esiin yhdenlainen näkymä poi-
kien ohjattuun  harrastustoimin-
taan. Tässä tutkimuksessa kaikista 
kyselyyn vastanneista  3–18-vuoti-
aista lapsista ja nuorista peräti  91 % 
 ilmoitti harrastavansa urheilua. Kun 
omaehtoinen arkiliikunta on lasten ja 
nuorten elämästä jäämässä pois, har-

rastetaan liikuntaakin yhä enemmän 
seuroissa, tavoitteellisesti ja ohja-
tusti, ‘lajeina’. Niinpä pääkaupunki-
seudulla 64 prosenttia 7–18-vuoti-
aista pojista ilmoitti harrastavansa 
urheilua seuroissa. 

Hyvän elämän kannalta on 
välttämätöntä oppia liikkuvaksi. 
Ohjattu, tavoitteellinen lajiliikun-
ta vie kuitenkin monilta pojilta 4-5 
iltaa viikossa eikä muunlaiseen har-
rastamiseen jää aikaa. Poikien urhei-
luharrastukset merkitsevät myös 
totuttautumista tietynlaiseen maail-
mankuvaan, jossa parhaana olo, toi-
sen voittaminen, paremmuusjärjes-
tykset ja kilpailullisuus ovat tärkeitä.  
Myös liikunnanharrastamisen moti-
vaatiota luotsaava tutkimus vahvistaa 
kilpailullisuuden merkityksen erityi-
sesti poikien urheiluharrastuksessa: 
kilpailu-ura on tärkein poikien lii-
kuntaharrastuksen motiivi.  Epäillä 
voi, että kilpaurheilun “winner takes 
it all” -mentaliteetti ohjaa poikien 
maailmankuvan rakentumista sel-
laista kilpailullisuutta korostavak-
si, jossa vain voitto on tärkeää ja 
häviäjien osana on jäädä nuolemaan 
haavojaan.

Pojista miehiä, mutta minkälaisia 
miehiä?

Lontoossa tehdyssä tutkimuksessa 
selviteltiin minkälaiset pojat ovat 
suosittuja yläkoulussa ja minkälai-
sena pojat itse näkevät tavoiteltavan 
maskuliinisuuden. Tulos ei yllätä. 
Ollakseen suosittu pojan pitää olla 
urheilullinen,  hallita tunteensa ja olla 
sopivan cool, pukeutua muodikkaasti 
mutta ei hörhösti. Tyttöjen suhteen 
poika on määrätietoinen ’ottaja’ ja 
ennen kaikkea hän ei saa olla liian 
hyvä koulussa (paitsi urheilussa) eikä 
missään tapauksessa homoseksu-
aali. Nörtit, hikipingot, kiltit, hiljai-
set tavikset, taidehörhöt ja homoiksi 
epäillyt eivät vastaa lontoolaisen 
nuorison maskuliinisuusihannetta.2

1 Myllyniemi 2009, 
21-22.

2 Frosh et al. 2002
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Suomalaisten nuorten poika- ja 
miesihanteet tuskin poikkeavat  pal-
jonkaan  englantilaisista. Urheilussa 
pärjääminen on täälläkin pojille eri-
tyisen tärkeää ja menestyneitä urhei-
lutähtiä asetetaan mielellään poikien 
esikuviksi. Työskennellessäni isossa 
pääkaupunkiseudun lasten ja nuor-
ten kuvataidekoulussa törmäsin usein 
poikiin, jotka eivät halunneet kertoa 
kavereilleen käyvänsä kuvataidekou-
lua.  Poikien porukoissa taiteen har-
rastaminen leimattiin herkästi nais-
maiseksi puuhaksi, josta coolit tyypit 
pysyttelevät etäällä. Erityisesti tämä 
asenne koski sellaisia poikia, jot-
ka kävivät kuvataidekoulua harras-
tuksen vuoksi, koska viihtyivät siellä. 
Vasta jos poika oli osoittautunut niin 
eteväksi taideharrastuksessaan, että 
hän saattoi ajatella kuvaopinnois-
ta olevan hyötyä tulevassa ammatis-
sa, pidettiin taideharrastusta vähän 
ymmärrettävämpänä.

 Poikien maskuliinisuusihan-
ne on roolina ahtaampi kuin tytöil-
le sallittu feminiinisyys. ’Tyttömäinen 
poika’ -nimitys on kasvavalle pojal-
le taakka, mutta ’poikamainen tyttö’ 
tuo mieleen reippautta ja tavoitelta-
vaa eteenpäin pyrkimisen meininkiä.   
Poika, joka ei maskuliinisuuskäsityk-
seen mahdu tai halua sopeutua, jou-
tuu helposti kiusatuksi. Säästyäkseen 
tältä, hän saattaa alkaa tavoitella suo-
siota destruktiivisin keinoin: häi-
riköimällä, heittäytymällä muuten 
hankalaksi (esim. ääriliikkeiden kan-
nattajaksi) tai vetäytymällä huomaa-
mattomana yksinäisyyteen.

  
Taiteesta toisenlainen mahdolli-
suus kasvuun? 

Kuvattu miesihanne ei tietenkään elä 
vain nuorten maailmassa, vaan sitä 
tuotetaan kaikkialla. Media, populaa-
rikulttuurin  monet muodot, kasvatus-
käytännöt ja ympäröivä yhteiskunta  
kaikessa monimuotoisuudessaankin 
pitävät sitä yllä.  Sukupuoleen liittyvät 

opitut roolistereotypiat ovat sisäistet-
tyjä eikä niitä aina edes haluta nähdä. 
Koulussa opettajan ajan varastavat ne 
pojat, jotka toteuttavat totuttuja mas-
kuliinisuuden rakentamisen tapoja. 
Opettajat ovat jo oppineet, että myös 
hiljaiset tytöt tarvitsevat opettajan 
huomiota. Hiljainen ja huomaama-
ton poikaoppilas jää helposti eniten 
yksin. 

Sukupuolitasa-arvoon liittyvässä 
keskustelussa viitataan usein poikien 
tyttöjä huonompaan menestymiseen 
koulussa ja  myöhemmissä opinnois-
sa. Myös esimerkiksi erityisopetus-, 
kuolleisuus- ja rikostilastot kertovat 
karua kieltään siitä, että poikien kas-
vuolosuhteissa on korjaamisen varaa. 
Mutta olisiko korjattavaa myös mies-
kuvassa, joka ohjaa poikien kasva-
tusta?  Miksi pojille niin innokkaas-
ti tarjotaan parhaana oloa ja toisten 
voittamista korostavia urheiluharras-
tuksia? Vähänkin pidemmälle vietyi-
nä ne vievät poikien kaiken harras-
tuskapasiteetin ja yksipuolistavat sekä 
poikien omaa kokemusmaailmaa että 
heidän käsitystään siitä minkälaiset 
asiat elämässä ylipäänsä ovat tärkeitä.   
Samantyyppistä määrällistä mitat-
tavuutta liittyy luonnontieteisiin 
tukeutuvaan kouluopetukseenkin, 
johon siihenkin poikia opetussuun-
nitelmaan liittyvällä valinnaisuudel-
la ohjataan.

Taidekasvatuksen 
mahdollisuuksista 

Pojat siis todella tarvitsisivat kulttuu-
rista tukea mieheytensä rakentami-
seen ja erilaisten mahdollisuuksien 
osoittamista. Voisiko taide tarjota 
toisenlaisen mahdollisuuden poikien 
kasvuun, toimia eräänlaisena vapau-
den tilana, kuten Juha Varto ehdot-
taa? Taide voisi ehkä olla laji, jossa 
tuloksia ei voi mitata, ja jossa jou-
tuu hyödyntämään itsestään muita-
kin puolia kuin evoluutiokamppailun 
kaltaista voittamisen tarvetta.
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Kuten Nuorisobarometri 2009 
-tutkimuksesta kävi ilmi, poiki-
en taiteelliset harrastukset näyttäisi-
vät suuntautuvan pois kaikenlaisesta 
organisoidusta. Tätä kuvastavat myös 
nuorten miesten vastaukset kysy-
mykseen taiteen merkityksistä: tai-
teen yhteiskunnallista roolia luotaavia 
väitteitä pitivät kaikkein merkitykset-
tömimpinä alle 20-vuotiaat miehet. 
Samoin syynä toimia taiteen ja kult-
tuurin parissa olivat niiden tuottamat 
ilot ja hyödyt kaikkein vähiten tärkei-
tä vailla ammatillista koulutusta ole-
ville miehille.3

Taiteen perusopetuksen tavoitteet 
ovat juuri sitä, mitä vailla ammatillis-
ta koulutusta olevien nuorten miesten 
ryhmät torjuvat: ohjausta, tavoitteel-
lisuutta, itseilmaisua, elämän merki-
tysten etsintää… Ehkä juuri sitä, mitä 
nykypuheessa taidekasvatuksen mer-
kityksiä rakennettaessa usein kutsu-
taan voimaantumiseksi. Kuitenkin 
juuri taiteet toisivat mukaan toisenlai-
sia ulottuvuuksia pojan maailmanku-
vaan. Taiteessa ei aina ole yhtä oikeaa, 
mitattavaa ratkaisua, vaan ratkaisuja 
voi olla monenlaisia ja ne kaikki voi-
vat kertoa jotakin käsiteltävästä ilmi-
östä.  Ihmiset eivät toimi vain järjen 
sanelemin ehdoin, vaan toiminto-
ja siivittävät viha, onni, pelot, autta-
mishalu, mustasukkaisuus, ahneus, 
jne. Tunteet ovat ihmisen toiminnan 
käyttövoimaa ja taiteellisen toimin-
nan avulla yksityisillekin tunteille  voi 
antaa muodon. Tämän tyyppisten asi-
oiden pohtiminen auttaa lasta, myös 
poikaa, ymmärtämään omia tunte-
muksiaan ja toisten ajattelua.

Olen tehnyt alakoulussa ope-
tuskokeiluja, joissa pojille opetettiin 
poikaryhmissä kuvataidetta ajatel-
len nimenomaan poikien maailmaa. 
Kokeilut ovat  tuoneet itselleni tut-
kijana ymmärrystä siitä, minkälainen 
kuvataiteellinen toiminta ylipään-
sä motivoi poikia. Esimerkiksi kaikki 
käytännöllinen, rakentamiseen tart-
tuva ja taidollisesti riittävän haastava 

kiinnostaa. Hyviä kokemuksia minul-
la on myös elämän suurten kysy-
mysten tutkimisesta yhdessä poikien 
kanssa: mitä ihmisenä ololle merkit-
sevät elämä ja kuolema, rakkaus ja 
väkivalta. Poikia tuntuisi innostavan 
myös yhdessä toimiminen. Tähän tar-
peeseen vastaaminen vaatii kuvatai-
deopetuksen traditioiden  yksilötyö-
kentelyä korostavien toimintatapojen 
kehittämistä.

Vaikka  ns. poikapedagogiikan 
kehittäminen tuntuisi houkutteleval-
ta ratkaisulta poikien taideopetuk-
sen haasteisiin, näen siinä  ongelmia: 
erityisissä poikaryhmissä helpos-
ti vahvistuu “pojat ovat poikia” -asen-
ne,  mikä itse asiassa saattaa vaikeut-
taa poikien pyrkimyksiä rakentaa 
toisenlaisia maskuliinisia kulttuurei-
ta. Toisaalta kymmenvuotiaat pojat 
ovat olleet erityisen innoissaan siitä, 
että saivat olla keskenään, ilman tyt-
töjä. Poikaryhmissä pojat selvästi roh-
kaistuivat ilmaisemaan itseään kes-
kittyneemmin ja rohkeammin kuin 
sekaryhmissä. 

Sekä pojilla että tytöillä tulee olla 
mahdollisuus käsitellä asioita keske-
nään, ilman sitä jännitettä, joka syntyy 
kun läsnä on molemman sukupuolen 
edustajia. Paluuta tyttöjen ja poikien 
erillään opettamiseen ei kuitenkaan 
ole. Ehkä kuitenkin juuri taideopetus 
voisi silloin tällöin tarjota hyvän aree-
nan tyttöjen ja poikien omaa prob-
lematiikkaa ja herkkyyttä kuuntele-
valle ja siihen erityisesti reagoivalle 
opetukselle.  

Opetuskokeilujeni jälkeen luokan 
tytöt ovat yleensä ilmoittaneet, että 
hekin olisivat halunneet tehdä saman-
laisia töitä kuviksessa kuin pojat. 
Täytyykin kysyä, miten hyvin perus-
koulun vakiintuneet taidekasvatus-
käytännöt ylipäänsä tukevat lasten ja 
nuorten kasvamista taiteeseen?  Miten 
populäärikulttuuri ja nettimaailmat 
jäsentyvät mukaan taidekasvatukseen? 
Huomataanko tyttöjen ja poikien ehkä 
erilaiset tarpeet? Millä tavoin esimer-

3 Myllyniemi 2009, 
40-66.
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Riitta Vira on  
taidepedagogiikan  
lehtori Aalto-yliopiston 
Taideteollisessa 
korkeakoulussa.

kiksi nykytaiteen toimintatavat ovat 
mukana opetuksessa? Seuraavatko 
opettajat esimerkiksi aiemmin refe-
roimani Nuorisobarometri 2009 -kal-
taisia tutkimuksia, joissa lasten ja 
nuorten luovaa toimintaa kartoite-
taan ja joista saatavaa tietoa voisi käyt-
tää taidepedagogiikkaa kehitettäessä? 
Pidetäänkö taidekasvatus sillä tavalla 
tavoitteellisena, että se ei ole liian kau-
kana lasten maailmasta, mutta tuo sii-
hen myös uudenlaista ajattelutapaa?

Poikien tilanne haastaa taide-
kasvatusta. Kasvatusotteen tulisi-
kin myös taidekasvatuksessa olla sil-
lä tavalla sukupuolitietoista, että  se 
tukisi ja mahdollistaisi  erilaiset mas-
kuliinisuudet ja myös erilaiset femi-
niinisyydet. Populaarikulttuuri sekä 
nettimaailma peli- ym. sovelluksineen  
tarjoavat lapsille vahvoja kokemuksia, 
jännitystä, yhteisyyttä ja myös omalla 
tavallaan korkeatasoisesti estetisoitua 
aineistoa. Kaveriporukoissaan  pojat 
myös sosiaalistuvat pitämään tavoi-
teltavana näiden maailmojen sisältä-
miä visuaalisten kulttuurien  muotoja. 
Jos taidekasvatettaessa kosketuskoh-
taa tähän maailmaan ei löydy tai jos 
vaatimustasoa rakennetaan vanha-
kantaisesti modernistisen taidemaa-
ilman tavoitteellisuuden sanelema-
na, on ainakin poikien helppo antaa 
pitkät koko taiteelle: naisten juttu, ei 
kuulu mulle!

Nykyisessä opetussuunnitelmassa 
pääosa taideopetustunneista sijoit-
tuu alakouluun, jossa opetuksesta 
huolehtivat luokanopettajat. Heidän 
taideopetuksensa taso on kirjavaa. 
Yläkoulun puolella opettavat aineen-
opettajat, mutta kaikille yhteiset tun-
timäärät ovat pieniä.  Erityisen tärkeää 
on siksi tukea alakoulun taideopetus-
ta. Opettajien kouluttaminen on yksi 
tapa, jonka vaikutukset ovat kuitenkin 
suhteellisen hitaita. Siksi juuri alakou-
lun taideopetusta voitaisiin kehitellä 
muullakin tavoin. Taidekasvatuksen 
ei aina tarvitse tähdätä lasten omaan 
taiteelliseen tuotantoon, taiteesta voi 

oppia nauttimaan tosin. Tehokasta 
taidekasvatusta on myös korkeatasoi-
sen lasten ja nuorten kulttuurin tuot-
taminen sekä huolen pitäminen sii-
tä, että nämä tuotteet tavoittavat koko 
yleisönsä.

 Osa vanhemmista kuljettaa lapsi-
aan taidetilaisuuksissa ja tukee muu-
tenkin lastensa taideharrastuksia. 
Mutta valtava on niiden lasten jouk-
ko, joiden koulun ulkopuoliset taide-
kokemukset ovat medioiden satun-
naisen tarjonnan varassa.  Peruskoulu 
on se organisaatio, joka tavoittaa kaik-
ki lapset ja nuoret.  Kaikille yhteisen, 
yleissivistävän koululaitoksen tärkeä 
tehtävä on tasoittaa erilaisista perhe-
taustoista tulevien lasten mahdolli-
suuksia myös taideopetuksen suhteen. 
Uudistushakuinen, ammattitaidolla 
ohjattu, korkeatasoinen tai-
deopetus jo alakoulusta alka-
en sekä opettajien sukupuoli-
sensitiivisyys ovat paras keino 
edistää sekä poikien että tyt-
töjen taidekasvatusta.

kirjallisuus: 
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Nuori kirjoittaa 
kulttuurista käsi- 
kirjoitusta elämälleen

Kulttuuri toimii ajassa niin, että 
ihminen on tietoinen kielestä ja 
merkitysjärjestelmistä: niitä luo-
daan ja kehitetään yhdessä. Näin 
luodaan todellisuutta, joka vastaa 
kysymyksiin mitä, miksi ja miten. 
Kulttuuri muodostaa nuorelle 
arjessa selviämisen välineitä, kult-
tuurin avulla syntyy sosiaalisia ver-
kostoja ja yhteisöjä, joille on omi-
naista moniarvoisuus, luovuus ja 
oppiminen. Näkökulmana ei ole 
institutionaalisuus eikä elitistisyys, 
ei populääri- tai korkeakulttuuri, 
vaan nuorten omat kokemukset 
taiteesta ja kulttuurista.

Taide ja kulttuuri muodostuvat 
nuorelle kasvualustaksi, joka antaa 
välineitä kohdata omasta elämän-
tilanteesta ja yhteiskunnasta nou-
sevia kysymyksiä, tunteita, koke-
muksia ja haasteita. 

Kulttuurista nuorisotyötä kehi-
tetään vastaamaan nuorille mer-
kityksellisiä ajattelun ja toimin-
nan prosesseja. Olennaista on 
edistää sosiokulttuurisesti innos-
tavia kasvu- ja oppimisympäris-
töjä.  Niille ovat ominaisia osalli-
suuden, omavastuun ja toiminnan 
ilon kokemukset nuorten ja heidän 
yhteisöjensä kanssa. Kulttuurinen 

nuorisotyö edistää läsnäolon kult-
tuuria, jolloin luodaan tilaa mielen 
ja kehon tasapainolle sekä koke-
musten syventymiselle. Luova kas-
vuyhteisö antaa mahdollisuuden 
löytää tilaa niin henkilökohtaisille 
kuin yhteisöllisille prosesseille. 

Taiteen vaikuttavuus 
nuorisotyössä 

Taide nähdään usein teoskeskei-
senä ihmislähtöisyyden sijaan. 
Kun näemme nuoren elämäntilan-
teen osana taidekokemusta, iden-
titeetin rakennusaineiksi muo-
dostuvat elinympäristön lisäksi 
nuoren taiteeksi kokemat sisällöt. 
Nuori on sekä tekijä että kokija 
suhteessa luovaan työskentelyyn. 
Taiteen tuotos nuorisotyössä ei ole 
teos vaan nuoren suhde itseensä 
kun nuoren kuva itsestään muut-
tuu itsearvostuksen kautta. Taiteen 
vaikuttavuus nuorisotyössä perus-
tuu osallisuudesta kumpuaviin 
tekijöihin, jolloin nuori on osalli-
sena elämäänsä ja ympäristöönsä 
taiteen keinoin.    

Tässä rikastavan yhteisön ilma-
piirissä nuoren luovuus ja intohimo 
käynnistävät niin musiikin, visuaa-

SINIKKA 
HAAPANEN
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lisen taiteen, kädentaitojen, teatte-
rin, draaman, median, sanataiteen 
ja näiden yhdistelmien toiminnal-
lisia ja tuottavia prosesseja. 

 Kulttuurinen osallisuus 

Nuorisoasiankeskus toteutti vuonna 
2006 hankkeen Voimatarina nuori-
sotyössä, johon osallistuivat 13–17-
vuotiaat nuoret viidestä erilaisesta 
nuorisotyön toimintaympäristöstä.  
Voimatarina syntyi vastaamaan tar-
peeseen pitkäjänteisestä luovasta 
menetelmästä, jonka avulla tuetaan 
nuorten identiteettityötä. Tarinan 
avulla kuljetaan kohti lisääntyvää itse-
ymmärrystä. Voimatarinan kaltainen 
työskentely luo rajapintoja kulttuuri-
sen ja sosiaalisen nuorisotyön välille. 
Nuoren kokemus omasta arvostaan 
syntyy siitä, että hän tulee kuulluksi. 
Voimatarinan keskiössä ei ole teos, 
kuva tai esitys. Oleellista on ihmi-
nen itse. Tavoitteena on tukea nuorta 
kohtaamaan elämäänsä ja ilmaise-
maan uusia näkökulmia tarinaansa 
taiteen keinoin.   

Hankkeen arvioinnista ilmeni, että 
Voimatarina oli käynnistänyt nuores-
sa kokemuksen omasta arvostaan: 

”Uskon itseeni ja olen saanut 
itseluottamusta.”  
”Voin nostaa esiin asioita ja voimis-
taa omaa ääntäni. ”  
”Olen tutustunut siihen, mitä olen 
yrittänyt piilottaa, olen uskaltanut 
näyttää tunteitani ”  
”Kyllä mä ajattelen, että sillä on 
merkitystä, että on tämä rituaali, 
kun tietää, että on sama paikka ja 
aika.” 
”On lupa olla myös hiljaa ja antaa 
monien ajatusten kulkea toistemme 
läheltä ” 

Hanke nosti esiin ohjaajien henki-
lökohtaisen ja ammatillisen kasvun 
merkityksen toimia voimatarinan 
dialogissa aikuisena.  

Nuorisotyö kasvaa nuorten oma-
ehtoisesta kansalaistoiminnasta

Mikko Salasuo kuvaa pääkaupun-
kia käsittelevässä tutkimuksessaan 
Atomisoitunut sukupolvi nuorten 
elinympäristön pirstaleisuutta ja 
hektisyyttä. Kysymys ei ole yhtei-
söllisyyden katoamisesta vaan 
yhteisöllisten tekijöiden muuttu-
misesta. Nuoret eivät liity niinkään 
perinteisiin normatiivisiin järjestöi-
hin, vaan he hakevat enemmänkin 
kevyitä heimoja. Nuorten vaikut-
tavuus järjestöissä olisi elintärkeää. 
Kulttuurinen muutos tapahtuu 
siten, että nuorille ominainen tapa 
ja merkitysmaailma pääsevät vaikut-
tamaan organisaatiokulttuureissa. 
Järjestöt, koulut yms. nuorten oppi-
mis- elinympäristöt edellyttävät 
nuorten oman kulttuurin vaikutta-
vuutta säilyttääkseen elinvoimansa. 

Aina 1950-luvulta alkaen nuoret 
ja nuoruus ovat olleet osa kaupun-
kikulttuuria. Nuoret ottavat kau-
punkitilan omakseen mm. tanssin, 
skeittauksen, visuaalisen taiteen ja 
graffitin keinoin. Nuorisokulttuurit 
liittyvät kulttuurisen nuorisotyön 
toimintakenttään omaleimaisi-
na, itseohjautuvina ja muuntuvi-
na ilmiöinä, joiden lukutaito on osa 
kulttuurisen nuorisotyön ammat-
titaitoa. Nuoret haastavat yhteis-
kunnan ottamaan kantaa nuorten 
elinoloihin ja nuorisopolitiikkaan. 
Nuorten selvä enemmistö uskoo, 
että he voivat taiteen keinoin vai-
kuttaa yhteiskunnan asioihin.  Taide 
onkin vaikuttavuudelta suuri, koska 
se koskettaa samanaikaisesti niin 
tunteita kuin älyä. Kasvatuksen, 
sosiaalisen työn ja taiteen kentillä 
uuden luominen käynnistyy usein 
marginaaleista. Nuorten ja nuoruu-
den tarinat elävät kaduilla, nuorten 
omissa yhteisöissä ja verkossa. On 
aika osallistaa kadut, vapaa kaupun-
kitila sekä verkkomaailma tarinan 
ja taiteen keinoin. 



214

 Kulttuurin merkitys nuorten elä-
mässä lisääntyy 

Vuoden 2009 Nuorisobarometrin 
mukaan kulttuurin merkitys nuorten 
elämässä lisääntyy koko ajan. Nuoret 
hakevat taiteesta ennen kaikkea iloa 
ja elämyksiä. Tärkeää on myös itseil-
maisu, uuden luominen sekä tietojen 
ja taitojen oppiminen. Taide voi toi-
mia kriittisten näkökulmien ilmai-
sukanavana ja avata uusi näkökul-
mia maailmaan. Myös yhteisölliset 
syyt – yhdessä tekeminen, kaverei-
den saaminen ja tapaaminen – ovat 
tärkeitä syitä noin puolelle taiteen 
ja kulttuurin parissa työskenteleville 
nuorille. Julkisuutta hakee vain noin 
kymmenes. Ainakin jokin luova har-
rastus on nykyään kahdella kolmesta 
nuoresta. Nuorten yleisempiä luovan 
toiminnan muotoja ovat käsityöt, 
soittaminen, valokuvaus, piirtämi-
nen tai muu kuvataide. Instrumentin 
soittaminen on nuorten yleisin luova 
harrastus. Nuoret asettavat tois-
tensa kohtaamisen nettiyhteyttä 
merkittävämmäksi.

Nuorisobarometri 2009 kertoo 
myös, että nuoret kokivat suurim-
maksi esteeksi harrastusten kalleu-
den. Nuorilla tulee olla tasavertaiset 
mahdollisuudet osallistua kulttuu-
ri- ja taideharrastuksiin riippumat-
ta perheen sosioekonomisesta taus-
tasta. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja 
taidetoimintojen tullee olla osa kun-
nallista peruspalvelua.

Arjen ja taiteen yhteys nuoren 
käsikirjoituksessa 

Nuorisoasiankeskus on kehittänyt 
nuorisotaloille pedagogisen toimin-
tamallin, jonka tavoitteena on tutkia 
käsityön ja kädentaitojen merkitystä 
nuorten sosiaalisena vahvistamisessa.  

Mikko Salasuon tutkimus 
Atomisoitunut sukupolvi 
kertoo nuorten ajankäy-
tön hektisyydestä ja sirpa-

leisuudesta. Taiteen perusopetuksen 
kaltainen näköaloja luova, pitkä-
jänteinen ja tavoitteellinen työs-
kentely luo nuorelle turvaraken-
teen. Olennaista on nuoren omasta 
elämäntilanteessa syntyvä läsnäolon 
kulttuuri. Kädentaitojen myötä nuo-
ressa vahvistuu kokemus itsestään 
etevänä tekijänä. Kun työskennel-
lään myös luonnollisten materiaalien 
parissa syntyy nuorelle henkilökoh-
tainen suhde ekologiseen ajatteluun. 
Nuorisotyöllinen pedagogiikka lii-
tettynä taiteen olemukseen luo toi-
mivan kokonaisuuden. 

Kotikaupungin merkitys nuoren 
käsikirjoituksessa 

”Olen osa jostakin, olen jotain varten.” 
Kuuluminen johonkin yhteisöön luo 
perustaa nuoren identiteettityölle. 
Osa nuorista kokee kuuluvansa laa-
jaan ihmisyhteisöön, osa paikalliseen 
yhteisöön. Millainen on kotikaupun-
gin kulttuurinen pääoma ja käsitys 
nuoristaan? Miten se tukee nuoria 
kaupungin luovina ihmisinä, tule-
vaisuuden tekijöinä? Onko kouluyh-
teisö kadottanut kulttuurisen merki-
tyksensä ja muodostunut puhtaaksi 
oppilaitokseksi? Ovatko nuorisota-
lot kadottamassa nuorten vertaisyh-
teisyhteisöjen lämmön ja elinvoiman 
ja muodostumassa hyvin johdetuiksi 
asiakaspalvelukeskuksiksi? 
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Yhteiskunta  
tarvitsee nuorten 
ääntä

Viime syksynä huomasin koulu-
jemme tietokoneissa merkittävän 
viestin: “Tämän työaseman käyttöä 
valvotaan. Ylläpito voi seurata näy-
tön kuvaa reaaliajassa.”

Sama viesti oli ollut Keravalla 
koulujen tietokoneiden taustakuvis-
sa jo monta vuotta, mutta vasta nyt 
kiinnitin siihen huomioni. Luettuani 
viestin huolellisesti ymmärsin, että 
joku voisi todella valvoa nuorten 
henkilökohtaisiakin asioita, kuten 
sähköpostin lukemista koulujen 
koneilla.

Päätin kysyä asiasta tietosuo-
javaltuutetulta, joka piti käytäntöä 
laittomana. Keravan lukion rehto-
ri puolestaan piti käytäntöä hyvä-
nä ja erittäin toimivana. Olin saa-
nut käsiteltäväkseni ristiriitaisen 
aiheen ja lähdin kirjoittamaan juttua 
Helsingin Sanomiin.

Nuorten Ääni -toimituksen teh-
tävänä on muuttaa valtamedian luo-
maa kuvaa nuorisosta, jossa nuoret 
esitetään passiivisina ja aikaansaa-
mattomina. Tätä tavoitetta edistääk-
seen rohkeat nuoret ovat tehneet jut-
tuja niin lehtiin kuin televisioonkin. 
Tilaa nuorten äänelle ovat antaneet 
yhteistyökumppanimme Helsingin 
Sanomat, YLE ja Suomen Kuvalehti. 

Toimituksen jutuissa on pyritty 
käsittelemään nuoria lähellä olevia 
aiheita, mutta toisaalta on tuotu esil-
le myös nuorten näkökulmia ajan-
kohtaisiin aiheisiin, kuten prostituu-
tioon ja journalismin tilaan.

Televisiojutuissa on nähty niin 
yönviettoa asunnottomien asun-
tolassa kuin tutkittu kouluruuan 
alkuperää. Lehtijutuissa on puoles-
taan pureuduttu nuorten päätösval-
taan kaupungissa sekä siihen, millai-
sia kuluja yksinasuminen aiheuttaa 
nuorelle.  

Nuorten Ääni -toimituksen tär-
keänä tavoitteena on herättää kes-
kustelua aikuisten ja nuorten välil-
le yhteiskunnallisista ongelmista 
ja nuorten asioista. Mielipiteitä on 
jakanut muun muassa se, osaavat-
ko ja voivatko nuoret kirjoittaa sel-
laisista asioista kuten maahanmuut-
to ja talouskriisi. Ja mikseivät osaisi? 
Samalla lailla asiat koskettavat nuo-
ria kuin aikuisiakin.

Toimituksen periaatteisiin kuu-
luu, että nuori tekee kaiken itse – 
alusta loppuun. Vastuu kasvattaa. 
Tekemisprosessi opettaa. Valmiin 
lopputuloksen näkeminen on palkit-
sevaa ja rohkaisee tekemään juttuja 
yhä enemmän.

RoBERT 
SUNDmAN
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Kirjoittamani juttu Keravalla 
suoritettavasta koulujen tietoko-
neiden reaaliaikaisesta valvonnas-
ta otettiin vastaan tavalla, johon 
pyrinkin. Sain herätettyä keskuste-
lua tärkeästä aiheesta eduskunnan 
Lex Nokia -tietosuojalain päätös-
ten alla ja viesti kouluni koneis-
sa muuttui. Vaikka Kerava kiistikin 
kaiken, piraattipuolue teki asias-
ta tutkintapyynnön keskusrikospo-
liisille. Sain artikkelista positiivis-
ta palautetta sekä opettajilta että 
oppilailta. Lähes jokainen oli tyy-
tyväinen reiluun lopputulokseen. 
Myöhemmin juttu sai aikaan kou-
lu-urkinta.info -kampanjan, 
jonka tavoitteena on pois-
taa kouluista lainvastaiset 
urkintakäytännöt.

Keravan tapauksessa tun-
tuu harmilliselta, että kukaan 
muu ei osannut puuttua täl-
laiseen toimintaan, jossa oli 
kyse oppilaiden viestintä-
salaisuuden rajaamisesta. 
Reagoimattomuus kertoo 
siitä, etteivät nuoret ajatte-
le omia oikeuksiaan tarpeek-
si. Tämä johtaa tietenkin 
oikeuksien rajaamiseen, eikä 
kukaan ole kertomassa nuo-
rille, että se on väärin.

Nuorten Ääni -toimi-
tus on antanut minulle pal-
jon: ystäviä, unohtumatto-
mia kokemuksia ja ennen 
kaikkea uudenlaisen näkö-
kulman mediaan ja sen teke-
miseen. Tulevaisuudessa toi-
mituksen tavoitteet pysyvät 
varmasti pitkälti samanlai-
sina. Vielä on kuitenkin pal-
jon tehtävää. Nuorten ääntä 
on nostettava entistä enem-
män kuuluviin, mutta lisäksi 
päättäjät ja muut aikuiset on 
saatava kuuntelemaan tätä 
ääntä herkemmin!

Robert Sundman on 
Nuorten Ääni -toimi-
tuksen jäsen. Nuorten 
Ääni -toimitus on 
Helsingin kaupungin 
nuorisoasiainkeskuksen 
media- ja demokratia-
kasvatushanke. Nuorten 
aloitteesta vuonna 2006 
perustettu toimitus tar-
joaa 13–19 -vuotiaille 
nuorille mahdollisuu-
den osallistua median 
tekemiseen. Nuoret 
ideoivat, suunnittele-
vat, kirjoittavat, kuvaa-
vat ja leikkaavat jut-
tunsa itse. He vastaavat 
myös toimituksen pää-
töksenteosta. Mitään 
ei tarvitse osata etukä-
teen, koska auttamassa 
on kaksi median ja nuo-
risotyön ammattilaista. 
Toimituksen teke-
miä juttuja on julkaistu 
muun muassa Ylen 
A-Studiossa ja 
Kuningaskuluttajassa 
sekä Helsingin 
Sanomissa.
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LAPSET jA  
KULTTUURI
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Kaupunki  
kasvattajana
Kaupungin pitäisi olla paikka, jossa 
kulkiessaan lapsi voi keksiä, miksi 
hän haluaa tulla isona. Tämä lienee 
eräs parhaista määritelmistä hyvälle 
kaupungille. Sellainen kaupunki on 
niin turvallinen ja toimiva paikka, 
että lapsetkin voivat siellä kulkea. 
Se tarjoaa virikkeitä uuden keksimi-
selle ja ratkaisevia elämänkokemuk-
sia siitä, mikä voisi olla oma paikka 
ja tehtävä yhteiskunnassa. Sellaisessa 
kaupungissa ihmisten maailma on 
kaikkien nähtävillä, arvioitavana ja 
tunnusteltavana. 

Määritelmä korostaa julkista 
tilaa kaupungin kasvattavana perus-
ominaisuutena. Kun puhutaan kau-
pungista sivistyksen, kasvatuksen, 
inhimillisen kehityksen, luovuu-
den ja innovaatioiden lähteenä, tar-
koitetaan juuri kaupunkia julkise-
na tilana, kohtaamisen ja oleskelun 
paikkana. Lapsiystävällisessä kau-
pungissa julkisten tilojen pitäisi tur-
vata lasten leikkejä ja tarpeita, mut-
ta niiden tulisi toisaalta myös tukea 
lasten kasvua osaksi yhteiskun-
taa.1 Edellinen tehtävä korostaa las-
ten eriyttämistä, jälkimmäinen taas 
integroimista kaupunkiin, joka välit-
tää heille yhteiskunnan ja lähiyhtei-
sön arvoja ja toimittaa siten kasva-
tus- ja sivistystehtävää. 

Kulttuurikasvatusta voi pitää 
modernina ilmauksena sivistyksel-
le. Se on jotain yleistä maailmas-
sa olemisen tietotaitoa, jota ei kou-
lussa oppiaineena opeteta. Tällaisen 

kasvattajan rooli kaupungille on 
perinteisesti annettu, vaikka sanon-
nat ’saada oppinsa kadulta’ ja ’katu-
uskottavuus’ eivät varsinaisesti sivis-
tykseen viitaakaan. Ne viittaavat 
kuitenkin sopeutumiseen omaan 
ympäristöön ja kulttuuriin, kykyyn 
lukea toisia ihmisiä ja heidän kult-
tuureitaan sekä kykyyn kommuni-
koida ja tuntea itsensä osaksi yhteis-
kuntaa. Nämä taas selvästi ovat 
kulttuurikasvatuksen ulottuvuuksia. 
Miten helsinkiläinen kaupunkiym-
päristö kasvattaa meitä ja lapsiamme 
kulttuurisesti? Kaupungin ja lapsuu-
den yhteys on ajankohtainen, sillä 
kaupunkitutkimuksessa ja -maantie-
teessä on viime aikoina kiinnostuttu 
lapsista, ja lapsuuden tutkimuksessa 
puolestaan on käännetty katse kau-
punkiin ja tilaan.2

Lapset julkisessa tilassa

Lasten paikkaa julkisessa tilassa voi 
lähestyä kahdelta kannalta. Miten 
julkinen tila toimii lasten kannalta 
katsottuna? Mitä palveluita ja mah-
dollisuuksia julkiset tilat tarjoavat 
juuri lapsille? Julkinen tila voidaan 
sosiologisesti määritellä kaikille avoi-
meksi paikaksi, jossa toisilleen tun-
temattomat ihmiset ja siten yhteis-
kunta asettuu näytteille.  Lisäksi 
julkista tilaa voidaan luonnehtia 
toiminnoiltaan monipuolisena ja 
sekoittuneena paikkana, sekä avoi-
men kommunikaation että omaeh-

PASI 
mÄENPÄÄ

1 De Visscher & 
Bouverne-de Bie 
2008

2 Terra 2009/1; 
Yhdyskunta- 
suunnittelu 2009:2
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toisen toiminnan paikkana. Lapsilla 
nämä molemmat asiat ovat vanhem-
pien kontrolloimia, niin myös julki-
sessa tilassa. Lapsilla ei siis ole täy-
siä julkisen tilan oikeuksia – he eivät 
ole kansalaisia niin kuin eivät olleet 
naiset ja orjatkaan antiikin poliksen 
agoralla, jossa kaupungin asioista 
päätettiin. 

Näin voidaan päätellä, että kau-
pungin ei tule julkisena tilana pal-
vella lapsia suoraan vaan välitty-
neesti heidän vanhempiensa kautta. 
Käytännössä tämä johtaa loogisesti 
siihen, että lapsille rakennetaan puo-
lijulkisia tiloja kuten leikkipuisto-
ja, huvipuistoja ja puuhamaita, jois-
sa he voivat toteuttaa taipumuksiaan 
omissa saarekemaisissa tiloissaan. 
Niissä lapset toimivat aikuisten heil-
le tarjoamissa puitteissa, jotka saat-
tavat lasten itsensä mielestä olla tyl-
siä paikkoja.3

On myös toinen tapa johtaa las-
ten paikka kaupungissa siitä lähtö-
kohdasta, että lapset eivät ole jul-
kisen tilan täysivaltaisia osallisia. 
Julkisen tilan tärkein ulottuvuus on 
näytteillä olo. Tässä suhteessa lapset 
ovat periaatteessa yhtä osallisia kuin 
aikuiset, sillä näkeminen ja nähdyk-
si tuleminen eivät ole kovin pitkäl-
ti kontrolloitavissa kun kaupungilla 
kuljetaan. Toki lapsia suojataan tule-
masta näkyviksi lastenvaunuilla ja 
vaatetuksella sekä näkemästä vält-
tämällä heidän huomionsa kiinnit-
tymistä ei-toivottuihin kohteisiin, 
esimerkiksi laitapuolen kulkijoi-
hin. Tämä juuri paljastaa lasten pai-
kan julkisessa tilassa: heidän kont-
rolloimisensa osoittaa, että he ovat 
osallisia. Siksi julkinen tila saa lap-
sille kaksoismerkityksen. Se on paik-
ka, jossa nähdään, ollaan näytteillä ja 
suhteessa tuntemattomiin. Ennen 
kaikkea se on paikka, jossa opitaan 
vanhempien tavat nähdä, olla näyt-
teillä ja suhtautua toisiin ihmisiin, 
tuntemattomiin mutta oman yhteis-
kunnan jäseniin. 

Niinpä julkinen tila on lapsil-
le tärkeä kasvatuksellinen areena. 
Se voi olla huomattavasti tärkeäm-
pi kuin me vanhemmat ajattelemme, 
koska siellä me itse esikuvina olem-
me erityisellä tavalla autenttisimmil-
lamme. Julkinen tila on sosiaalinen 
tilanne, jossa toimitaan vaistonva-
raisesti ja kaavamaisesti totuttu-
jen tapojen mukaan. Julkisessa tilas-
sa kommunikoidaan ennen kaikkea 
ilman kieltä: Toisia väistetään, hei-
dän katseitaan kohdataan tai väiste-
tään tarkoituksenmukaisesti ja eten-
kin ahtaissa tiloissa toisille osoitetaan 
sekä oma reviiri että se, että kunnioi-
tetaan toisen reviiriä. Julkisessa tilas-
sa ihmisten tehtävä on osoittaa toi-
silleen se, ettei ole kiinnostunut 
toisesta, vaikka on joutunut tilalli-
sesti hänen lähelleen. Tämä tulee 
esiin esimerkiksi ruuhkaratikassa 
tai hississä, jossa kylki kylkeä vasten 
tahtomattaan joutuneet ihmiset etsi-
vät paikkaa, johon suunnata katsee-
na, jotta voisivat välttää toisten kat-
seet. Kyse on siitä, että julkisen tilan 
normi on antaa toisten olla rauhas-
sa, jotta vastavuoroisesti itse voi olla 
rauhassa. Tämän me opetamme lap-
sillemme sekä huomaamattamme 
että ääneen kertomalla, että tunte-
mattomia ihmisiä ei sovi tuijottaa, 
osoittaa sormella eikä puhutella. 

Suvaitsevaisuuden sulatusuuni

Julkisen tilan käytöstavat ovat tär-
keitä sosiaalisia taitoja, joiden avulla 
lapsi sosiaalistuu yhteiskuntansa 
jäseneksi. Lasten tärkein tehtävä jul-
kisessa tilassa on oppia, miten kau-
punkimaisessa yhteiskunnassa tun-
temattomien toisten kanssa ollaan 
yhdessä läsnä, vaikka ollaan erik-
seen ja itsekseen. Mutta tässä ei ole 
kaikki. Mukana kulkee piilo-ope-
tussuunnitelma. Kaupungilla van-
hempien kanssa liikkuessaan lapsi 
oppii myös sen, mikä on oma paikka 
yhteiskunnassa ja mikä toisten, sekä 

3 Raittila 2009, 
44; ks. myös Lilius 
2009,47.
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sen, miten hänen tulee toimia tässä 
suhdeverkostossa. Tämä merkitys 
julkisella tilalla on aina myös aikui-
sille. Julkiseen sosiaaliseen tilantee-
seen osallistuminen uusintaa yksi-
lön käsitystä yhteiskunnastaan sekä 
käsitystä omasta paikasta sen jäse-
nenä. Tämä metakommunikatiivi-
nen ulottuvuus on se, mitä tarkoi-
tetaan kun puhutaan kaupungista 
suvaitsevaisuuden (toleranssi) tai sit-
ten konfliktien lähteenä. Kaupunki 
julkisena tilana esittää yhteiskunnal-
lisia eroja. Ne voivat olla kipeitäkin 
historiallisia, poliittisia tai uskon-
nollisia vastakkainasetteluja tai sit-
ten jyrkkiä taloudellisia luokka- tai 
elintasokuiluja. 

Suvaitsevaisuudesta on globali-
saation ja lisääntyvän maahanmuu-
ton aiheuttamasta monikulttuurisuu-
desta johtuen tullut yksi kasvatuksen 
tavoitteista. Suvaitsevaisuuden sijas-
ta ennen puhuttiin hyvistä tavois-
ta, siveellisyydestä ja sivistyksestä. 
Kaupunkien keskusta-alueilla asu-
vat vanhemmat kokevat, että hei-
dän lapsensa kasvavat urbaanissa 
ympäristössä suvaitsevaisemmik-
si ja sosiaalisemmiksi kuin esikau-
punkilaiset (ks. Lilius 2009, 47). 
Globalisoituvassa ja monikulttuu-
ristuvassa maailmassa nämä ovat 
keskeisiä kansalaishyveitä ja ennus-
tavat lapselle menestyksekästä elä-
mää. Tässä suhteessa kaupunki jul-
kisena tilana kokee uudenlaista 
arvostusta, vaikka sen yhteiskunnal-
lista tehtävää demokratian perus-
tana ei arkielämän tasolla yleensä 
juuri noteerata. On syytä huoma-
ta myös asian kääntöpuoli. Se, että 
monikulttuurisuuden ongelmat ja 
uhat sijoittuvat lähiöihin, ei johdu 
vain maahanmuuttajien, köyhyyden 
ja sosiaalisten ongelmien kasaantu-
misesta samoille alueille. Se johtuu 
myös suvaitsevaisuutta edistävien 
julkisten tilojen puutteesta esikau-
pungeissa, jotka toimittavat pelkän 
asuinalueen virkaa.

Niin sanotut maahanmuut-
tokriitikot ovat nostaneet esiin 
sen, että monikulttuurisuudes-
ta ei saa julkisuudessa puhua 
muuten kuin myönteisenä asia-
na. Maahanmuuttokriitikon asema 
näyttää erikoisella tavalla symmet-
riseltä maahanmuuttajan kanssa: 
Kumpikin kokee ongelmaksi sen, 
miten yhteiskunta esittää ihmis-
ryhmiä ja heidän välisiä suhteitaan. 
Maahanmuuttajan ongelmahan 
on se, ettei erilaisuutta hyväksy-
tä. Yhteiskunnallisen todellisuuden 
esittäminen on aina potentiaali-
sesti vaarallista, koska silloin eri-
arvoisuus ja ainakin mahdolli-
nen epäoikeudenmukaisuus tulevat 
näkyviksi. Onko monikulttuurisuu-
den ja sitä koskevan kiistan esittä-
minen kaupungissa lapsille hyväk-
si vai haitaksi? Todellisuuden 
esittäminen sisältää aina riskin 
ihmisen ja yhteiskunnan muutok-
sesta. Demokraattiseen yhteiskun-
tajärjestelmään on sisäänrakennet-
tu ajatus avoimesta yhteiskunnasta, 
joka perustuu yhteisesti jaettuun 
todellisuuteen. Siksi riski on otet-
tava. Kaupunki julkisena tilana on 
niin kuin kummitäti tai -setä, joka 
vie lapsen perhearjen urautuvis-
ta ympyröistä uusiin, tutuista poik-
keaviin paikkoihin ja puuhiin irti 
äidin tai isän kontrollista.

Helsinki, lasten kaupunki?

Muistan lapsuudestani sarjakuvata-
rinan Aku Ankka pelastaa Tyhjälän 
joulun, jossa ankanpojat eksyi-
vät joulun alla Ankkalinnan slum-
miin ja järkyttyivät siitä, miten 
kurja joulu lapsiparoille oli tulossa. 
Hökkelikylän lapset kulkivat tyhjin 
katsein ilman joulun odotuksen rie-
mua. Kokemus sai Akun veljenpoi-
kineen järjestämään Tyhjälän lapsille 
ikimuistettavan joulujuhlan. Lienee 
liikaa vaadittu, että kokemuksemme 
kaupunkimme julkisissa tiloissa 

Viereisen sivun kuva: 
Helsingin kulttuuri-
keskuksen ja African 
Civil Societyn leikki-
puistotapahtumasta 
kesäkuulta 2010. 
Tuulikki Koskinen
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inspiroisi meitä toimintaan vähä-
väkisten puolesta. Sellaistakin kyllä 
tapahtuu. Mutta tärkeintä Ankka-
tarinassa on se, miten lasten silmät 
yllättäen aukeavat yhteiskunnalli-
selle todellisuudelle. Yllätys syntyy 
siksi, että Ankkalinna on tilallis-so-
siaalisesti niin eriytynyt: hyväosai-
nen lapsi ja huono-osainen lapsi 
eivät tavallisesti kohtaa. Fiktiivisen 
tarinan kautta tulee selväksi se, että 
yhteiskunnallisen todellisuuden 
pitää asettua myös lasten nähtä-
väksi. Maailmaa ei pidä eikä lopulta 
voi piilottaa. Television raa’at uutis-
kuvat ovat eri asia, samoin aggres-
siivinen käytös.

Helsinki, ymmärrettynä Hel-
singin seuduksi, ei ole Ankkalinna 
eikä edes New York tai Pariisi, 
mutta aikuisten vastaava tarina 
aukeaa Johanna Vuoksenmaan 
Nousukausi-elokuvassa, jossa es-
poolainen IT-juppipari huijataan 
elämysmatkalle jakomäkeläiseen 
vuokrataloon. Onnellisessa lopus-
sa vanha ja uusi maailma, rikas 
ja köyhä, yhdistyvät hyväksi elä-
mäksi. Elokuva on komedia mut-
ta sen eri maailmoihin eriytyneet 
hahmot haita terassilla paahtavi-
ne IT-guruineen ja betoniparvek-
keella tupakoivine ’fattapummei-
neen’ sekä sosiaalisten miljöiden 
väliset erot ovat meille tunnistet-
tavia. Fiktion käsikirjoittajakaan ei 
ole saanut päähenkilöitä ylittämään 
maailmojen kuilua ilman fantastista 
elämysmatka-ideaa. 

Ilman julkisia tiloja markkina-
talouden muovaamien asuinpaik-
kojen erilaistuneet maailmat eivät 
kohtaa. Mitä eriytyneemmäksi kau-
punki kasvaa, sitä tärkeämmik-
si tulevat kaikille yhteiset julkiset 
tilat, jotka yleensä sijoittuvat kes-
kustaan. Kaupunki tarvitsee sekä 
leikkipaikkoja, joissa lapset voivat 
toimia itselleen ominaisesti, että jul-
kisia tiloja, joissa lapset voivat oppia 
yhteiskunnallisen todellisuuden. 

Leikkipaikkoja Helsingissä on pal-
jon. Onko julkisia tiloja tarpeeksi? 
Voisiko niitä yhdistää? Tukholman 
Kulturhusetin Rum för barn on 
lapsille suunniteltu leikkipaikka 
mutta siinä on julkisen tilan piir-
teitä. Se on keskellä ydinkeskustaa 
ja osa kaikille kansalaisille suunnat-
tua monitoimintaista kulttuurita-
loa. Se on oikeastaan toiminnoil-
taan laajennettu, erilaisten tilojen 
muodostama kirjasto. Sijainniltaan 
ja olemukseltaan se viittaa julki-
seen tilaan, vaikka se on kontrolloi-
tu tila, jolla on kohderyhmä ja ohja-
tut käyttötavat. Paikassa viihtyvät 
myös aikuiset. Helsinkiläiset pääs-
sevät nauttimaan vastaavasta, jos 
keskustakirjasto toteutuu.

Kaupunkikulttuurisen kasva-
tuksen kannalta hyvä paikka on 
sellainen, jossa lapsi voi leikkiä 
ja aikuinen puuhata omiaan lei-
kittämisen ja valvonnan ohella. 
Kaupunkirakennetta pienemmäs-
sä mittakaavassa tapahtuva toimin-
tojen eriyttäminen tekee meistä 
yhdeksi hetkeksi pelkkiä isiä, äitejä 
ynnä muita lapsia palvelevia aikuisia, 
vaikka voisimme samalla olla muita-
kin omia itsejämme. Ei lapsi tarvit-
se kasvaakseen äiti- tai isäpalvelun 
tarjoajaa vaan aikuisen moninaisen 
ihmisen, jonka avulla ja esimerkil-
lä hän oppii elämään yhteiskuntan-
sa jäsenenä. Vastaavasti kaupungin 
tulisi tarjota lapsille kaupunki, ei 
pelkkä täydelliseksi leikkipalveluk-
si viritetty puuhamaa. Jälkimmäisiä, 
’sisäleikkipuistoja’, on viime aikoi-
na noussut eri puolille maata, myös 
Helsinkiin. Niiden sijoittumisen 
logiikka on joko eriyttävä (maan-
alainen luola) tai sitten ne seuraavat 
kauppakeskuksia. Aikuisillekin lii-
kuntaa, pelejä, lehtiä ja muuta puu-
haa tarjoava ’reippailuhalli’ löytyy 
teollisuusalueelta Kehä III:n varrel-
ta. Suunta on väärä. Emme tarvit-
se lisää lähimatkailukohteita vaan 
antoisampaa elinympäristöä. 
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Mihin kauppakeskus kasvattaa?

Kaupallinen toiminta lasten kult-
tuurin eteen on tervetullutta eikä 
kaupallisuus sinänsä ole merkki 
kaupungin tarjoamasta huonosta 
kulttuurikasvatuksesta. Ongelma on 
siinä, että kauppa hakee paikkansa 
omin intressein, ja asukkaat voi-
vat äänestää vasta jälkikäteen jaloil-
laan. Kauppakeskusten osana kau-
palliset leikkipaikat myös kaventavat 
julkisen tilan mahdollisuuksia lasten 
kasvatukseen. Kauppakeskus esittää 
julkista tilaa mutta on vain puolijul-
kinen, yksityisesti omistettu, raken-
nettu ja valvottu tila. Siksi se kelpaa 
vain huonosti areenaksi, jolla lapsi 
tutustuu yhteiskuntaansa eri ihmis-
ryhmineen. Kauppakeskus tarjoaa 
tilan tulla ja olla mutta ohjaa kulut-
tamaan muiden toimintamahdolli-
suuksien sijasta. Kauppakeskusten 
ongelma ei ole niiden kaupallisuu-
dessa sinänsä vaan niiden toiminnal-
lisessa yksipuolisuudessa ja tilallisessa 
köyhyydessä. Ne ovat pelkkää samaa 
mukavoitettua kulutustilaa.

Kauppa on tärkeä osa kaupun-
kia ja shoppailu kulutusyhteiskun-
nan keskeisimpiä puuhia. Lapset 
shoppailevat, koska se kuuluu aikuis-
ten maailmaan, jonka jäseneksi kas-
vaminen on lapsen kehitystehtävä. 
Kulutuskulttuuri on sananmukaises-
ti kulttuuria. Kulutustavarat kantavat 
merkityksiä, joiden avulla lapsi osal-
listuu yhteiskuntaan, etsii paikkaan-
sa sen jäsenenä ja muokkaa itseään 
sopeutuakseen yhteiskunnan odo-
tuksiin. Toisaalta kulutuskulttuuri 
on omalakinen ilmiö: se esittää, että 
yhteiskunta on yhtä kuin kulutus-
kulttuuri – ikään kuin kulutuskult-
tuuri muodostaisi vaipan, jonka sisäl-
lä koko todellisuus saa merkityksensä. 
Siinä mielessä kulutus muodostaa 
lapsille vastaavan uhan kuin muut 
merkitysmaailmat, kuten esimerkiksi 
tietokonepelit, joiden todellisuuteen 
voi upota niin pitkälle että hukkuu. 

Samaan tapaan kuin lapsia pyri-
tään suojaamaan ihannoimasta 
äärimmäisiä kehonkuvia, heitä pitäi-
si suojata kulutuskulttuurin ylen-
palttisuudelta. Siksi yhteiskunta tila-
na ei saisi kaupallistua liian pitkälle. 
Jos kaupungin tilallinen todellisuus 
on yhtä kuin kulutuskulttuuri, lap-
si muodostaa kulutuskulttuurisen 
maailmankuvan. Espoossa ja osin 
myös Vantaalla kauppakeskuksia on 
rakennettu aluekeskuksiksi. Helsinki 
pyrkii vastavedoksi kehittämään 
keskustan kauppatiloja rakentamal-
la sinne kauppakeskuksia tai sellaista 
muistuttavaa katettua tilaa. Kampin 
kauppakeskuksen sisään on raken-
nettu linja-autoasema. Kaupunkiin 
saapumisen kokemusta on muutet-
tu kauppakeskukseen saapumisen 
kokemukseksi. Valtaamalla kaupun-
kitilaa kulutuskulttuuri köyhdyt-
tää kaupunkikulttuuria ja sitä kautta 
yksipuolistaa lasten kokemusmaail-
maa. Vanhemmat voivat tietysti teh-
dä paljon välttämällä sitä, että lasten 
lähes ainoa kokemus kaupungis-
ta julkisena tilana on viikonloppui-
nen ostosretki kauppakeskukseen. 
Kauppakeskus on mukava ja antoi-
sa kulutuskulttuurinen paikka mut-
ta kaupunkina se on vääristymä, per-
versio, ja kaupunkia lapset tarvitsevat 
kasvaakseen kulttuuriinsa. 

Kaupallisten tilojen avoimuudes-
sakin on tehtävää. Esimerkiksi nuo-
risoa epämiellyttävällä äänellä häi-
ritsevä ’teinikarkotin’, jota Lahden 
Trio-kauppakeskuksessa vuonna 
2009 kokeiltiin, on huono signaa-
li sille, mikä nuorten paikka yhteis-
kunnassa on. Se opettaa näkemään 
paitsi itsensä toisena, ei-toivottu-
na, myös kokemaan kaupungin eri 
ihmisryhmille eriytettyinä reviirei-
nä. Ennen kaikkea se opettaa nuo-
ren ymmärtämään, että pelkkä hen-
gailu mitään tekemättä on pahasta, 
vaikka juuri viihtymiseen kauppa-
keskukset pyrkivät, jotta houkutte-
lisivat asiakkaita kauppojen äärelle.4 

4 ’Hengailun 
maantieteestä’ ks. 
Kuusisto-Arponen 
& Tani 2009
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Kauppakeskuksissa parveileva nuo-
riso tulee huijatuksi: ensin heidät 
houkutellaan tilaan ja sitten karko-
tetaan ei-toivottuina. 

Nuoriso ja massojen pelko

Kuva nuorisosta vetelehtivänä mas-
sana lienee yhtä vanha kuin nuori-
son käsite ja perustuu teollistuvan 
yhteiskunnan 1800-luvulla synnyt-
tämään massojen pelkoon, joka sit-
temmin purkautui poliittiseen mas-
saliikkeeseen, työväenpuolueisiin, 
kapinoihin ja vallankumouksiin.  
”Pelkoa, vastenmielisyyttä ja kauhua 
herätti suurkaupungin väkijoukko 
niiden silmissä, jotka näkivät sen 
ensimmäisinä silmissään”, kirjoitti 
modernin maailman tutkija Walter 
Benjamin 1930-luvulla5. Massa on 
arvaamaton. Se on yhtä aikaa pas-
siivinen, hajanainen lauma ja kui-
tenkin potentiaalisesti toimintaan 
suunnattu joukko, jos se saa sytyk-
keen. Joukkoliikkeillä on voimaa 
muokata kaupunkia mieleisekseen. 
Helsingissä kommunistinuorten 
laululiikkeestä syntynyt, katusoi-
ton vapauttamista vaatinut Elävän 
musiikin yhdistys Elmu valtasi puis-
tokonsertin päätteeksi alkoholistien 
asuntolana olleen vanhan maaliva-
raston, niin sanotun Lepakkoluolan 
Ruoholahdessa elokuussa 1979. 
Poliittinen liike kulttuuristui ja 
muuttui kulttuuripoliittiseksi. 

Talonvaltausten (squatting) 
perinne jatkuu. Tavoitteena helsinki-
läisillä ryhmillä on tätä nykyä perus-
taa taloon ’autonominen sosiaalikes-
kus’, millä tarkoitetaan kapitalistiselle 
voitontavoittelulle ja vallitsevalle val-
tajärjestelmälle vaihtoehtoista toi-
mintatilaa.6 Nimitys on oireellinen: 
talonvaltaajanuoret pyrkivät luo-
maan oman erityisen tilansa yleises-
sä yhteiskunnallisessa tilassa. Heidän 
mielestään tarvitaan uusi tilallinen 
saareke, sen sijaan että saarekkeita 
purettaisiin kaikille avoimiksi julki-

siksi tiloiksi. Logiikka näyttää osoit-
tavan, että kaupunki on jo hävinnyt 
kamppailun nuorison kasvattamisek-
si osaksi kaikille avointa julkista tilaa. 
Kaupunki ei ole pystynyt tarjoamaan 
nuorille tiloja, joita nämä tarvitse-
vat. Mittavampi tappio on kuitenkin 
se, että kaupunki on opettanut nuo-
risolle tilallis-kulttuurisen mallin, 
jonka mukaan kaupungissa voi toi-
mia yhteiseksi hyväksikin vain eril-
lisyyden kautta. Kun nuoriso valtaa 
talon, kauppakeskuksen malli valtaa 
nuorison.

Kaupunki sekaisin, lapset mukana

Jotta lasten suuntautuminen kulutta-
miseen ja muuhun kaupungin käyt-
tämiseen muuttuisi, meidän aikuis-
ten täytyisi muuttaa ensin itseämme 
– ja kaupunkiamme. Julkisten tilo-
jen toiminnallinen monimuotoi-
suus on avain parempaan kaupun-
kiin. Helsingillä on alueellisten 
kulttuuritalojen ketju, joka perus-
tuu hyvinvointivaltiolliseen ja toi-
mintoja eriyttävään ajatteluun. 
Niiden lisäksi on syntynyt ja synty-
mässä uudempia kulttuuritoimin-
nan keskuksia, esimerkkeinä Kaapeli, 
Annantalo ja tuleva Suvilahden kes-
kus. Kulttuurituotanto suuntautuu 
tapahtumiin, joissa tärkeää ei ole 
tila vaan hetki, jolloin paikka muut-
tuu toiseksi. Kulttuuri, varsinkin sup-
peammin taide, ovat jo 1960-luvulta 
lähtien pyrkineet laitoksista ulos kau-
pungille ihmisten joukkoon. 

Pyrkimyksessä voisi mennä vie-
lä pidemmälle ja sekoittaa kulttuu-
ria muiden kaupunkitoimintojen, 
kaupan, palvelujen, työn ja liiken-
teen kanssa. Metroasema voisi tarjo-
ta kulttuuria, enemmänkin kuin nyt 
asemilla näytteillä olevin paikallis-
ten lasten maalauksin ja piirustuksin. 
Lasten harrastuspaikat voisi suun-
nitella siten, ettei harrastustoimin-
ta olisi muusta maailmasta eriytettyä. 
Miksi aikuisten pitää kuskata lap-

5 Walter Benjamin 
1986, 50

6 Villanen 2007
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siaan paikkoihin, joissa he itse edes 
eivät voi tehdä muuta kuin toimetto-
mina odottaa? Ruoholahdessa sijait-
seva konservatorio, lasten ja nuor-
ten käyttämä talo, on tehty julkiseksi 
rakennukseksi kahviloineen, kon-
serttisaleineen ja pääovelta avautu-
vine toreineen. Miksei tällaisen talon 
yhteydessä voisi olla vaikkapa jump-
pa- ja kuntosalia ja musiikkiliikettä? Ja 
miksi rakennuksen julkista luonnetta 
heikennetään pitämällä pääovi kiinni 
ja vain vaatimaton sivuovi auki? Syy 
lienee turvallisuus. Kaupunkipelot ja 
turvahakuisuus ovat menneet liian 
pitkälle (ks. Koskela 2009). Pelkkä 
altistuminen erilaisuudelle koetaan 
uhaksi (Sennett 1990). Kuitenkin 
nykyihmiset ovat innokkaita etsi-
mään uusia kokemuksia ja kulttuu-
risia vaikutteita, esimerkiksi matkai-
lemalla. Kaupunkisuunnittelun tulisi 
sovitella tätä ristiriitaa.

Esimerkkejä toimintoja sekoit-
tavasta kaupunkisuunnittelusta ovat 
Ideapark, Mixing hub ja Opinmäki. 
Lempäälän Ideaparkin (alkuperäinen) 
idea on laajentaa kauppakeskuskon-
septia kulutusta monipuolisemmaksi: 
tyttö viedään kuvataidetunnille, poi-
ka jääkiekkotreeneihin ja vanhem-
mat käyvät ostoksilla. Tämä urbaa-
ni ajattelutapa pitäisi ’tuoda takaisin’ 
kaupunkiin tiivistämällä ja sekoit-
tamalla toimintoja – ilman autoilun 
tarvetta tai ainakaan pakkoa. Mixing 
hub taas on Greater Helsinki Vision 
2050 -ideakilpailun satoa.7 Se on pai-
kalliskeskus, joka tuo eri elämänalu-
eet yhteen paikkaan. Siellä voi teh-
dä työtä, järjestää tapaamisia, hoitaa 
lapsia ja viettää vapaa-aikaa kontak-
teja tarjoavassa ympäristössä. Espoon 
Suurpeltoon suunniteltu Opinmäen 
Lastentalo puolestaan yhdistää päi-
väkodin ja neuvolan kaupallisiin 
tiloihin alueen keskeisenä julkisena 
rakennuksena. ’Kampukselle’ sijoit-
tuu lisäksi koulu-, kirjasto-, työväen-
opisto-, kulttuuri-, liikunta-, nuori-
so- ja asukaspuistotoimintaa.

Kaupunkisuunnittelu on tie-
tysti paljon laaja-alaisempaa kuin 
pelkkä julkisten tilojen suunnitte-
lu. Lasten kannalta erityisen tärkeää 
on asumisen suhde lähiympäristöön. 
Tutkimuksen mukaan väljästi raken-
nettujen kaupunkialueiden lapsilla on 
lupa liikkua laajemmalla alueella kuin 
tiiviillä alueilla. Todellisuudessa tii-
viiden alueiden lapset kuitenkin liik-
kuvat enemmän. Tutkimustulos selit-
tynee sillä, että väljillä alueilla lapsille 
on vähemmän attraktioita.8 Saattaa 
siis olla niin, että kaupungin täyden-
nysrakentaminen on lapsille enem-
män hyväksi kuin pahaksi, vaikka väl-
jästi rakennettua ympäristöä pidetään 
usein intuitiivisesti lapsille hyvänä. 
Kun 2000-luvun alussa kaupunkitut-
kimuksessa keskusteltiin lapsiperhei-
den kaupunkipaosta, parina viime 
vuonna suunta näyttää kääntyneen. 
Lapsiperheet sekä haluavat että pien-
talojen kallistumisen ja taloustaan-
tuman takia myös joutuvat asumaan 
kaupunkimaisemmin. Esimerkiksi 
New Yorkin ja Tukholman keskus-
ta-alueilla 2000-luvulla todettu vau-
vabuumi saattaa näyttää pysyvämpää 
suuntaa myös Helsingille.9 

Lopuksi: mitä pienet edellä

Lasten läsnäolo kaupungissa on indi-
kaattori sille, miten hyvä kaupunki 
on.  Itäkeskuksen kauppakeskusta 
käsitelleissä haastatteluissa lapset ja 
maahanmuuttajat mainittiin paikan 
turvallisuuden tunnistimina: Ajatus 
kulkee niin, että jos nuo herkät ja 
poikkeavat uskaltavat olla täällä, ei 
minunkaan tarvitse pelätä.10 Lapset 
on otettava itseisarvona, mutta 
samalla kun lasten kaupunkia kehi-
tetään, parannetaan myös aikuisten 
kaupunkia. Sellainen jälki lapsiper-
heiden poismuuttovaiheesta jäi, että 
Helsingin asuntopolitiikka ja kau-
punkisuunnittelu ovat ottaneet lapsi-
perheet erityiseksi kohderyhmäkseen. 
Takana vaikuttaa kaupunkien välinen 

9 Lilius 2009, 46

8 Kyttä et al. 2009

7 Ehdotus Towards 
City 2.0, tekijät 
Demos & Now; ks. 
www.greater- 
helsinkivision.fi

10 Lehtonen & 
Mäenpää 1997
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verokilpailu, jossa hyvin koulutetut 
lapsiperheet ovat nousseet tärkeiksi 
’asiakkaiksi’. Kaupunkipolitiikka on 
taloudellisista syistä lähtenyt ajamaan 
lasten asiaa. Onko lapsilla muuta ase-
maa nykypäivän kaupunkipoliittisissa 
puhetavoissa, joilla kaupungin kehit-
tämistä suunnataan?

Kaupunkisuunnittelun lisäksi 
tärkeä kysymys on se, ovatko lapset 
mukana ’luovan kaupungin’, ’inno-
vatiivisen kaupunkikulttuurin’ sekä 
’elinvoimaisen ja vetovoimaisen kau-
pungin’ kaltaisissa puhetavoissa, jotka 
muokkaavat tapojamme ajatella kau-
pungista. Puhetavoille on yhteistä se, 
että ne ovat syntyneet globalisaatioksi 
kutsutun yhteiskunnallisen markki-
naehtoistumisen myötä. Niiden läh-
tökohtana on taloudellinen toimin-
ta eli kulttuurin tehtävä on palvella 
taloudellisen dynamiikan välineenä. 
Talouden termein kulttuuri määrit-
tyy silloin investointina. Lapsia taas 
tulisi kohdella itseisarvona, ei väli-
neenä johonkin – vaikka sivistyside-
ologisen kasvatuksen tähtäimessä 
tietysti on myös tulevan yhteiskun-
nan etu. Siksi riskinä on, että nykyi-
set kaupunkipoliittiset ajattelutavat 
osoittautuvat lapsillemme enemmän 
haitallisiksi kuin hyödyllisiksi.

Toisaalta kulttuurista on tul-
lut merkittävä tekijä kaupunkipo-
litiikassa – kenties sitä kautta myös 
lastenkulttuuri saa lisää painoar-
voa. Helsingin kaupungin kulttuuri-
suunnitelma vuodelta 2000 määrit-
telee kulttuurin uusimman kerroksen 
näin:

”Kulttuuri on yhä selvem-
min kaupunkikulttuuria, jos-
sa talous, kulttuuri, ima-
go ja elämäntapa nivoutuvat. 
Kulttuuri ei ole enää pyhää, 
vaan osa ihmisten arkea ja 
elämäntapaa. Kulttuuria 
kulutetaan niin kuin mitä 
tahansa tavaraestetiikkaa. 
Kulttuurikokemus on moni-

kerroksinen, jatkuva prosessi, vir-
taava tila kaupungissa, jossa ihmiset 
seikkailevat.”

Lapset sopivat arkiseen tavaramaa-
ilman keskellä seikkailuun hyvin. 
Voisi jopa sanoa määritelmän osoit-
tavan, että kulttuuri itse on muuttu-
nut lapsenmieliseksi, ellei suorastaan 
lapselliseksi. Seurasaaren kupeessa, 
Läntisessä Pukkisaaressa voi osal-
listua elämykselliseen keskiaikata-
pahtumaan, jossa huopatöppösiin 
ja muinaiskauhtanoihin puetut lap-
set seuraavat isiensä miekkailunäy-
töksiä ja äitiensä spelttipuuronkeit-
toa rautakautisessa keittokodassa. 
Synnyttääkö seikkailuhenkinen, lap-
senmielinen ja leikillinen kaupunki-
kulttuurimme hyvää kulttuurikasva-
tusta? Mitä tulee lapsista, joiden isät 
ja äidit leikkivät kuin lapset?
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Kirjastossa on  
tilaa lapsille

Kirjasto on usein lapsen ensimmäi-
nen kulttuurilaitos. Se on matalan 
kynnyksen paikka, johon ei tarvitse 
pukeutua hienosti tai muuten val-
mistautua. Sinne voi poiketa koulu-
matkalla tai hetken mielijohteesta. 
Lisäksi laaja kirjastoverkko ulot-
tuu sellaisiinkin lähiöihin, missä 
muita kulttuuripalveluja ei juuri ole. 
Kaikille avoimena tilana, jolla on 
laajat aukioloajat, kirjasto on omi-
aan näyttelytilaksi, johon lapset saa-
vat esille taidettaan ja keräilyko-
koelmiaan, sekä esiintymispaikaksi 
lastentapahtumille.  

Erilaisten verkko- ja mobiilipal-
veluiden yleistyminen yhteiskunnas-
sa ja kirjastomaailmassa on nostanut 
esiin virtuaalisia palveluita fyysis-
ten palvelupisteitten kustannuksel-
la. On tärkeää, ettei kirjaston mer-
kitys yhteisenä julkisena tilana pääse 
unohtumaan. Erityisen tärkeää mak-
suton ja turvallinen, lähellä kotia ole-
va yhteinen tila on lapsille, joiden on 
jo nuorina selvittävä pitkiä aikoja 
ilman vanhempia.

Kirjasto ehkäisee syrjäytymistä

Monelle lapselle kirjasto on ensim-
mäinen paikka, jossa hän toimii 
itsenäisesti asiakkaana. Sillä, miten 
kirjastossa pientä asiakasta kohdel-
laan, voi olla kauaskantoiset seura-
ukset. Kirjastoon voi poiketa kuka 
tahansa ilmaiseksi, ja sieltä löytyy 

monenlaista ajanvietettä, kulttuu-
ria ja tietoa. Tämä tekee kirjastoista 
merkittävän voiman, jolla voidaan 
ehkäistä lasten ja nuorten syrjäyty-
mistä. Kirjasto on turvallinen paikka, 
johon voi tulla koulun jälkeen silloin, 
jos kotona ei ole kaikkia kunnossa. 
Siellä on lukemista, musiikkia, elo-
kuvia, pelejä, tilaa, seuraa ja toivotta-
vasti myös aikuisia, jotka välittävät ja 
ovat läsnä.

Kirjaston työntekijä on aikui-
nen, joka ottaa lapsen kysymyk-
set vakavasti, kuuntelee mitä hänel-
lä on sanottavana, mutta ei opettajan 
tavoin pyri ohjaamaan lasta tai edel-
lytä häneltä tietynlaista tulosta. 
Helsingin Etelä-Haagan kirjastossa 
on kokeiltu mm. uudenlaista Läksy-
help -palvelua, jossa yksi työnteki-
jä varaa iltapäivisin aikaa siihen, että 
hän voi auttaa lapsia kotitehtävien 
tekemisessä.

Kaupunginkirjasto osallistuu 
Helsingin lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelman toteuttamiseen 
yhdessä muiden hallintokuntien kans-
sa. Päävastuussa hyvinvointisuunni-
telmassa ovat nuoriso-, opetus-, sosi-
aali- ja terveystoimi. Suunnitelman 
tavoitteena on lisätä helsinkiläis-
ten lasten ja nuorten hyvinvointia. 
Kaupunginkirjasto on mukana kah-
dessa kärkihankkeessa: iltapäivisin 
tarjottavan harraste- ja kerhotoimin-
nan kehittäminen ja kulttuurikasva-
tussuunnitelman laatiminen. 

mARI
HEINo
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Kirjasto tukee lukuharrastusta ja 
kielellistä kehittymistä

Lukeminen on taideharrastus, mutta 
myös välttämätön opiskelun, tie-
donsaannin ja yhteiskuntaan osal-
listumisen muoto. Siksi myös kirjas-
ton rooli lukemisen tukijana on aina 
ollut monitahoinen. Toisaalta on 
pyritty tukemaan koulun päämää-
riä, lukemaan oppimista ja lukutai-
don kehittymistä, toisaalta on tuettu 
vapaa-ajalla tapahtuvaa omaehtoista 
lukuharrastusta. Kirjastojen näky-
vin lukemiskasvatuksen muoto, kir-
javinkkaus, sijoittuu tarkoitukseltaan 
näiden väliin. Se on kirjaston henki-
lökunnan tekemää kirjojen esittelyä 
koululuokille joko koulussa tai kir-
jastossa. Vinkkauksen tarkoituksena 
on innostaa lapsia lukemaan ja aut-
taa jokaista lasta löytämään itseään 
kiinnostavaa luettavaa. Helsingin 
kaupunginkirjastossa tehtiin yli 400 
kirjavinkkausta vuonna 2008, ja nii-
hin osallistui yhteensä n. 8700 oppi-
lasta. Asiaan panostetaan siis paljon. 
Silti ei ole olemassa tutkittua tietoa 
siitä, mitkä vinkkauksen vaikutuk-
set oikeasti ovat. Innostaako se luke-
maan sellaisiakin lapsia, joille kirjo-
jen maailma muuten jäisi vieraaksi, 
vai hyötyvätkö siitä vain ennestään-
kin innokkaat lukijat?

Uusinta kirjavinkkauksen alalla 
edustaa Espoossa kehitetty Kumuki-
vinkkaus, jossa yhdistetään eri tai-
teenaloja, kuvaa, musiikkia ja kir-
jallisuutta. Kumuki on kehitetty 
erityisesti nuorille, mutta soveltuu 
monipuolisuudessaan ja viihdyttä-
vyydessään myös lapsille.

Kirjastojen lastenaineistoon eri-
koistuneet työntekijät ovat todellisia 
lastenkirjallisuuden asiantuntijoita. 
He seuraavat jatkuvasti uutta ilmes-
tyvää lastenkirjallisuutta, ja tämä 
asiantuntemus on lasten ja van-
hempien käytettävissä, kun he etsi-
vät luettavaa. Valitettavasti lisäänty-
nyt itsepalvelu on antanut joillekin 

asiakkaille sen kuvan, että kaikes-
ta toiminnasta kirjastossa olisi sel-
vittävä yksin, ja siksi avun kysymis-
tä kirjojen valinnassa ehkä turhaan 
arkaillaan. 

Kirjaston henkilökunnan asi-
antuntemuksesta voi hyötyä myös 
kotoa käsin, sillä Helsingin kau-
punginkirjastolla on jo useita vuo-
sia ollut alakoululaisille suunnatut 
verkkosivut, joiden keskeinen sisäl-
tö koostuu erilaisista kirjastoam-
mattilaisten laatimista lukuvinkeistä 
sekä lasten omista kirja-arvosteluis-
ta. Edelleenkin kirjallisuus, lukemi-
nen ja kirjoittaminen ovat merkit-
tävässä roolissa lastensivuilla, mutta 
niiden rinnalla nettiotus Kirviö esit-
telee monenlaista muutakin kult-
tuuria: elokuvia, musiikkia, pelejä ja 
näyttelyjä.

Perinteiset lukuvinkit ovat saa-
neet rinnalleen kuunneltavia luku-
vinkkejä ja koululaiset ovat kerto-
neet omista suosikeistaan videolla. 
Keskustelufoorumi Jutturuudussa 
käyttäjät vaihtelevat lukuvinkke-
jä ja juttelevat suosikkikirjoistaan. 
Keskustelu saa rönsyillä koululais-
ten maailmassa vapaasti ja Kirviö 
osallistuu jutusteluihin tarvittaes-
sa. Mielenkiintoisia keskustelu-
ja on käyty mm. tekijänoikeuksis-
ta ja kirjoitusten kielioppivirheistä 
alkaen lempikarkkeihin ja Lintsin 
suosikkivekottimiin.

Kirviön sisällä asuu pieni kansan-
valistaja, joka näyttäytyy uutispals-
talla. Kirjaston oman tiedotuksen 
rinnalle Kirviö uutisoi kirjallisuus-
palkinto- ja muita kulttuuriuutisia, 
jotka eivät ehkä kiinnosta valtaosaa 
varhaisnuorista, mutta Kirviö katsoo 
velvollisuudekseen tiedottaa niis-
tä. Lisäksi Kirviön uutiskynnyksen 
ylittävät muiden toimijoiden palve-
lut ja tilaisuudet, jotka ovat koulu-
laisille maksuttomia ja joiden sisältö 
on jollakin tavoin kytkettävissä kir-
jastopalveluihin. Kaupungin hallin-
tokuntien tiedotteista Kirviön uutis-
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palstalle pureskellaan satunnaisesti 
esim. nuorisoasiainkeskuksen, kult-
tuurikeskuksen tai kaupunginmuse-
on toimintaan liittyviä uutisjuttuja. 

Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden 
tutustua kirjaklassikoihin, eloku-
va-aarteisiin, pelihelmiin, musiikin 
monimuotoiseen maailmaan ja mui-
hin kulttuurielämyksiin myös sellai-
sille lapsille, joiden kotona ei kult-
tuuria juurikaan harrasteta. Kirviö 
poimii verkkosivuilleen kultahip-
puja, joiden innoittamina koululai-
set toivottavasti ryntäävät kirjastoon 
aarrejahtiin.

Merkittävin osa lapsen kielen 
kehityksestä tapahtuu alle kouluikäi-
senä. Kansanperinteen viisautta ovat 
lapsille kautta aikojen kerrotut sadut 
loruleikit, joiden kautta on välitetty 
niin ihmiselämän myyttisiä totuuk-
sia kuin kielen oppimisen alkeitakin. 
Satutunnit ovatkin kirjastojen alle 
kouluikäisille suunnatun toiminnan 
perinteisin muoto. Niitä on pidet-
ty Helsingin kirjastoissa 1900-lu-
vun alusta asti. Niiden rinnalle ovat 
tulleet yhä pienemmille vauvoil-
le suunnatut lorutuokiot ja päiväko-
tien kanssa tehdyt yhteistyöprojek-
tit. Rikhardinkadun kirjastossa  on 
kokoontunut vauvojen runokylpylä 
vuodesta 2007 alkaen. Sen vetäjinä 
toimivat Annantalon taidekeskuk-
sen sanataideohjaajat. Vuonna 2008 
Helmet-kirjastoissa toteutettu Körö 
körö kirjastoon -projekti toi vauvojen 
lorutuokiot myös lähiöiden kirjas-
toihin. Ruotsinkielisten päiväkotien 
kanssa vuosina 2007 ja 2008 toteu-
tetussa Bokbiten-projektissa päi-
väkotien henkilökunnalle annettiin 
kirjallisuuteen ja tiedonhankintaan 
liittyvää koulutusta, ja päiväkodeille 
koottiin lainattavia kirjakasseja. 

Valitettavasti kirjaston arjen 
pyörittäminen vaatii henkilökun-
nan työpanoksen siinä määrin, että 
edellä selostettujen uusien toimin-
tamuotojen kokeilu on mahdollista 
yleensä vain erillisen projektirahoi-

tuksen avulla. Siksi ne usein jää-
vät kertaluontoisiksi, ja jatkuvuuden 
takaaminen on vaikeaa.  Eräs rat-
kaisu pysyvien uusien toimintojen 
kehittämiseen voisi tulevaisuudessa 
olla kulttuuritoimijoiden yhteistyö, 
johon kirjastotilojen laaja verkosto 
tarjoaisi hyvät mahdollisuudet. 

Lastenkulttuurin rajat koetuksella

Asiakkaille tarkoitetut tietoko-
neet tulivat kirjastoihin 1990-lu-
vulla Internetin läpimurron myötä, 
ja siitä lähtien kirjastoissa on poh-
dittu tietokoneitten ja niillä pelat-
tavien pelien paikkaa lastenkult-
tuurin kentässä. Pitkään mietittiin 
myös sitä, kuuluvatko tietokoneet 
ylipäänsä kirjastoon. Eikö niiden 
tarjoama kiihkeärytminen ja hedo-
nistinen pelimaailma ole suorastaan 
vastakohta keskittymistä vaativalle ja 
syvällisyydellään palkitsevalle luke-
miselle, jota jokaisen lapsen toivot-
tiin harrastavan? Nykylasten näkö-
kulmaa asiaa kuvastaa eräältä lapselta 
tullut vastaus, kun keskusteltiin siitä, 
johtaako koneiden ympärillä tapah-
tuva metelöinti tietokoneiden pois-
tamiseen kokonaan: ”Eihän tää sit-
ten mikään kirjasto oliskaan!” 

Nykyään tietokoneet ovat siis 
kiistämätön osa kirjaston palveluita, 
ja arkea ovat myös koneiden käyt-
töön liittyvät ongelmat. Varsinkin 
pienissä kirjastoissa, joissa ei ole 
erillisiä lastenosastoja, lasten ään-
tä tuottava tietokoneiden käyt-
tö ja aikuisasiakkaiden vaatima hil-
jaisuus ovat usein törmäyslinjalla. 
Vakavampi ongelma on pelien aihe-
uttama riippuvuus, johon kirjasto-
jen henkilökunta valitettavan usein 
törmää. Kirjastossa esiintyvät käyt-
täytymis- ja peliriippuvuusongelmat 
nostavat esiin kysymyksen kirjaston 
kasvatusvastuusta. Missä vaihees-
sa kirjaston henkilökunnan pitäisi 
puuttua esimerkiksi selvästi peliriip-
puvuudesta kärsivän lapsen ongel-

Viereisen sivun 
kuva: Helsingin 
kaupunginkirjasto
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miin ottamalla yhteyttä vanhempiin 
ja asettamalla yhdessä rajoituksia 
pelaamiselle? 

Eräs tapa päästä yhteisvastuuseen 
lapsista ja nuorista huolehtimisessa 
ovat monissa Helsingin kaupungin-
osissa toimivat kaupungin työnteki-
jöiden yhteistyöryhmät, joissa las-
ten ja nuorten kanssa eri sektoreilla 
työskentelevät henkilöt tapaavat ja 
vaihtavat tietoa alueen tapahtumis-
ta. Nämä ryhmät ovat myös kirjaston 
työntekijöille tilaisuus tavata opetta-
jia, nuorisotyöntekijöitä ja sosiaali-
työntekijöitä ja saada ammattilais-
ten ohjeita vaikeimpiin tilanteisiin. 
Samalla kirjastolaiset voivat kertoa 
kirjastossa tapahtuvasta vapaa-ajan-
käytöstä, joka helposti jää pimen-
toon muilta lasten kanssa toimivilta. 

Tekniikan kehitys johtaa yhä 
mielenkiintoisempiin rajatapauksiin. 
Perinteiset tietokonepelit sentään 
muistuttivat muita lapsille suun-
nattuja taidemuotoja, kuten eloku-
vaa. Nykyään suositut toiminnalli-
set pelit, joissa pelaaja voi vaikuttaa 
pelin tapahtumiin omilla liikkeillään 
(esim. urheilu- ja tanssipelit), testa-
ta laulutaitoaan (Singstar) tai yrit-
tää soittaa rock-kappaleen oikein 
painelemalla muovikitaran nappu-
loita (Guitar hero) herättävät jäl-
leen kysymyksen, onko näitten peli-
en paikka kirjastossa. Ovatko ne 
lastenkulttuuria tai kenties urhei-
lua tai huvipuistolaitteiden kaltai-
sia vekottimia? Toistaiseksi vas-
taus on ollut, että lastenkulttuuria 
ne ovat, ja uudenlaiset pelit on toi-
votettu tervetulleiksi kirjaston vali-
koimiin. Kirjastoissa on myös jär-
jestetty peli-iltoja, joissa lapset ovat 
voineet tulla kirjastoon pelaamaan. 
Tulevaisuudessa näittenkin pelien 
pelaaminen kirjastossa voi olla joka-
päiväistä hupia, mutta se on jälleen 
uusi haaste kirjastojen tiloille, jotka 
enimmäkseen eivät mahdollista näin 
paljon ääntä tuottavaa ja tilaa vaati-
vaa toimintaa.

Onko tulevaisuuden kirjasto käyt-
täjien muodostama yhteisö?

Perinteisesti lukeminen on nähty 
yksinäisenä toimintana, jossa kaikki 
olennainen tapahtuu kirjan ja luki-
jan välillä. Silti lukeminen on aina 
ollut myös sosiaalista. Lukeva ihmi-
nen haluaa usein myös keskustella 
kirjoista ja niiden herättämistä aja-
tuksista. Tämä lukemisen sosiaalinen 
puoli, johon tarvitaan toisia ihmi-
siä, on noussut yhä voimakkaam-
min esiin viime aikoina. Lukupiirit 
ovat nousseet suureen suosioon, ja 
Internet tarjoaa monenlaisia keskus-
telupalstoja ja blogeja kirjoista kiin-
nostuneille. Niinpä myös kirjastoissa 
on alettu miettiä, miten kirjasto voisi 
olla selkeämmin sosiaalinen yhteisö. 
Useissa kirjastoissa kokoontuu jo 
lukupiirejä, ja erilaisia tapoja, joilla 
asiakkaat voisivat vinkata toisil-
leen luettavaa on kokeiltu. Erityisen 
luontevaa tällainen on juuri lapsille, 
joille ikätovereiden lukuvinkit ovat 
aina olleet pätevämpiä kuin aikuis-
ten kasvattavat suositukset.

Myös kirjastojen tietokannois-
sa on tullut mahdolliseksi, että asi-
akkaat voivat kirjoittaa kirja-arvos-
teluja toisten asiakkaiden luettaviksi. 
Asiakkaiden mukaanotto palvelui-
den kehittämiseen ja tekemiseen 
tulee varmasti yleistymään, mutta se 
vaatii myös asennemuutosta kirjas-
ton henkilökunnalta. 

Lukukokemuksien jakaminen 
on tavoitteena myös Helsingin kau-
punginkirjaston vuoden 2010 Oiva 
Kassinen – Lilla läskassen -projek-
tissa. Siinä perheille tehdään lainat-
tavaksi kirjakasseja eri teemoista. 
Kirjakassiin sisältyy 3-7 kirjaa, lelu ja 
lukupäiväkirja. Ideana on, että perhe 
lainaa kassin, lukee kirjoja yhdessä, 
ja kertoo lukupäiväkirjassa tekstein 
ja piirroksin kirjojen herättämis-
tä ajatuksista. Näin lukukokemuk-
sia voidaan jakaa sekä perheessä että 
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Mari Heino on Viikin 
kirjaston johtaja. Viikin 
kirjasto on Helsingin 
kaupunginkirjastoon 
kuuluva lähikirjasto 
Koillis-Helsingissä.

toisten perheiden kesken. Kasseja on 
sekä suomen- että ruotsinkielisiä, ja 
projekti on osa Helsingin kaupun-
ginkirjaston 150-vuotisjuhlintaa.

Helsingissä on suunnitteilla 
2010-luvulla toteutettava keskusta-
kirjasto, joka voi oikein suunniteltuna 
mahdollistaa myös aivan uudenlaista 
kirjastotoimintaa. Toivottavasti kes-
kustakirjastossa huomioidaan hyvin 
lapsikäyttäjät. Eräänlaisena ihan-
teena kirjaston henkilökunnan mie-
lessä kangastelee Tukholman ”Rum 
for barn”, jossa lapsiperhe voi viet-
tää koko päivän nauttien ilmaisek-
si kirjojen ja lastenkulttuurin maa-
ilmasta viihtyisässä ympäristössä. 
Odotukset keskustakirjastoa koh-
taan ovat myös Turun uuden kir-
jastotalon myötä kasvaneet. Turun 
kirjaston valtavat päivittäiset kävi-
jämäärät ovat osoittaneet, että kes-
kustassa olevalle uudelle ja viihtyi-
sälle kirjastolle oli olemassa selkeä 
kysyntä. On myös mielenkiintois-
ta huomata, miten oikeassa paikas-
sa oleva tila imee puoleensa toimin-
taa. Turussa eri tahot ottivat yhteyttä 
heti uuden talon valmistuttua järjes-
tääkseen erilaisia toimintaa. Myös 
Tanskan kirjastoissa paljon tapahtu-
vaa työpajatoimintaa, jossa ulkopuo-
lisen vetäjän johdolla askarrellaan tai 
tuunataan, olisi mahdollista tuoda 
Suomeenkin.  

Toisaalta Turku tarjoaa myös 
pelottavan esimerkin, koska siellä 
uusi pääkirjasto johti useiden lähi-
kirjastojen sulkemiseen. Tämä on 
Helsingissäkin yksi keskustakirjas-
toon liittyvä uhkakuva. Lähikirjastot 
ovat usein juuri lapsiperheille tärkeä 
henkireikä lähiöissä, joissa palvelut 
ja lasten ajanviettomahdollisuudet 
voivat muuten olla vähissä. Toivoa 
sopiikin, että keskustakirjaston hin-
ta ei ole juuri lapsiperheille kostau-
tuva palveluiden supistus.

Oman haasteensa Helsingin kir-
jastoille tuo yhä lisääntyvä moni-
kulttuurisuus. Jo nyt maahan-

muuttajalapset vaativat uudenlaista 
asiantuntemusta niin kirjavinkka-
uksessa kuin tapahtumien suunnit-
telussakin. Erikielisten satutunti-
en järjestäminen yhteistyössä esim. 
maahanmuuttajien järjestöjen kans-
sa voi olla tulevaisuudessa arkipäi-
vää. Kannelmäen kirjastossa on myös 
ollut maahanmuuttajalapsille erityi-
sesti räätälöity Läksyhelp, joka alkoi 
lasten vanhempien toivomuksesta 
yhteistyössä nuoristotoimen kans-
sa. Kaupunginkirjastossa on alet-
tu kartoittaa mahdollisuuksia maa-
hanmuuttajataustaisten henkilöiden 
rekrytointiin. Voisi olla hyväksi, että 
henkilökunta olisi tulevaisuudessa 
asiakaskunnan näköinen.

Tulevaisuuden kirjasto on siis 
toivottavasti yhä paikka, jossa lapsi 
voi olla turvallisesti ja omilla ehdoil-
laan – yksin tai yhdessä perheensä 
kanssa. Kirjastossa on myös turval-
lisia aikuisia, joita lapsen on help-
po lähestyä, ja joilla on aikaa hänelle. 
Kirjastossa voi harrastaa muutakin 
kuin lukemista tai tietokoneen käyt-
töä, siellä voi olla työpajoja, kerho-
ja ja esityksiä. Halutessaan lapsi voi 
myös osallistua kirjaston muodos-
tamaan yhteisöön kertomalla luku-
kokemuksistaan tai vaikka luomal-
la taidetta kirjaston tiloissa. 
Hän saa äänensä kuuluviin 
kun kirjastoon kehitetään 
uusia palveluja. Kirjasto on 
osa hänen arkeaan ja hyvää 
elinympäristöä tarjoamalla 
tietoa, viihdettä, elämyksiä 
ja sosiaalisia verkostoja.
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monikulttuurinen 
taidekasvatus  
kriittisen yhteisölli-
syyden rakentajana
Taidekasvatus on viime vuosikymme-
nien aikana siirtynyt yhä enemmän 
koulujen ulkopuolelle, mikä huoles-
tuttaa taideopettajia. Myönteisenä 
voisi pitää sitä, että kun koulun 
monopoli yhtenä taiteen määritte-
lijänä rikkoutuu, tulee tilaa uusille 
ilmaisumuodoille. Koulumaailman 
rakenteiden ulkopuolella on myös 
mahdollista kehittää uudenlaista 
taidepedagogiikkaa. Varjopuoli on, 
että vaihtoehtoisiin taidekasvatus-
projekteihin ja yksityistunneille 
hakeutuu valikoitu joukko lapsia 
ja nuoria. Näin taideopetus eriar-
voistuu. Taidekasvatuksen opetuk-
sen käytännöissä onkin yhä enem-
män alettu kiinnittää huomiota 
kriittisten taiteen tekijöiden ja vas-
taanottajien kasvattamiseen, kult-
tuuriseen luku-, katselu- ja kuunte-
lutaitoon sekä taiteen merkitykseen 
sosiaalisen kypsymisen välineenä. 
Taidepedagogiikan liittyessä kult-
tuurikasvatukseen käsitys taiteesta 
ja estetiikoista laajenee, jolloin sitä 
on helpompi opettaa eri kouluai-
neiden yhteydessä ja yhteistyössä 
kulttuuri-instituutioiden kanssa. 
Taidekasvatus muotoutuu myös 
luontevasti osaksi monikulttuurisuu-
den ymmärtämistä. 

Tässä artikkelissa tarkastelen eri-
tyisesti ’monikulttuuriseksi’ nime-
tyn taidekasvatuksen suhdetta muu-
hun taide- ja kulttuurikasvatukseen. 
Pohdin monikulttuurisuuden käsit-
teen historiallisia taustoja ja mää-
rittelyä taiteen ja kasvatuksen kon-
teksteissa. Lopuksi esittelen joitakin 
lähestymistapoja, jotka tukevat tai-
dekasvatuksen ja monikulttuuri-
suusnäkökulmien yhdistämistä kriit-
tiseksi monialaiseksi pedagogiaksi. 

                 
Moninaistuva taidekasvatus

Kansalaisten kuuluminen erilai-
siin etnisiin ja uskonnollisiin ryh-
miin on 2000-luvun Euroopassa 
muotoutunut ongelmalliseksi kysy-
mykseksi, johon vetoamalla luodaan 
niin tulevaisuuden ratkaisumal-
leja kuin uhkakuviakin. Esimerkiksi 
Englannissa, Ranskassa, Hollan-
nissa ja Tanskassa, joissa suurella 
osalla kansalaisista on ei-euroop-
palainen tausta, kulttuurien moni-
naisuutta ei voi ohittaa kansallisen 
politiikan teossa. Suomessa maa-
hanmuuttajaväestöä on suhteelli-
sen vähän. Silti monikulttuurisuu-
den käsite on juurtunut virasto- ja 
arkikieleenkin. 

HELENA 
oIKARINEN-
jABAI
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Lähtökohtaisesti virallisten 
monikulttuurisuuskeskustelujen pyr-
kimyksenä lienee kulttuurien välisen 
ymmärryksen laajentaminen. Usein 
termillä viitataan erilaisiin sosiaali-
siin ja poliittisiin integraatiotavoit-
teisiin, joskus myös hallinto- kan-
salaisuus- ja kulttuurikeskustelujen 
uudelleen arviointiin. Käytännössä 
monikulttuurisuutta käytetään ulko-
maalaistaustaiseen väestöön viittaa-
vana laveana yleisterminä. Kulttuuri 
ymmärretään moni-sanaan liitetty-
nä maahanmuuttajaväestön tai suo-
malaisesta keskivertonormista poik-
keavien yksilöiden ominaisuudeksi. 
Viime aikoina monikulttuurisuu-
desta on suomalaisessa populaari-
puheessa muotoutunut - monien 
Euroopan maiden trendejä noudat-
taen – eräänlainen kansallisen yhte-
näisyyden vastapooli.  

Taide- ja kulttuuripolitiikassa-
kin yhteisöjen moninaistuminen on 
huomioitu. Monilla eurooppalaisil-
la nykykirjailijoilla, muusikoilla ja 
visuaalista taidetta tekevillä on juu-
ret entisissä siirtomaissa, ja he ovat 
tuoneet esteettisiin ilmaisutapoihin 
myös erilaisia näkökulmia. Tämä ei 
kuitenkaan ole horjuttanut taideins-
tituutioiden elitistisiä ja kaupallisia, 
lähtökohtaisesti länsimaisia raken-
teita. Taiteesta ja viihteestä on entistä 
selkeämmin tullut markkinavetoista. 
Toisaalta vaihtoehtoisia malleja tar-
joavia alakulttuureja on runsaasti ja 
teknologian kehitys mahdollistaa 
myös niiden levittäytymisen.   

Taidekasvatuksen kontekstissa 
on pyritty dekonstruoimaan länsi-
maisia taidekäsityksiä ja arvioimaan 
taiteen yhteisöllisiä ja yksilön maail-
maan kiinnittäviä funktioita uudel-
leen. Erityisesti Pohjois-Amerikassa 
on pohdittu taidekasvatuksen uusia 
linjauksia ja monikulttuurisuuden 
käytänteitä. Suomessakin herättiin 
viime vuosisadan loppupuolella tar-
kastelemaan taidekasvatusta koko-
naisvaltaisemmin osana oppimista 

ja sosiaalisen ymmärryksen laventa-
mista. Tästä huolimatta taiteen mer-
kitys kasvatuksessa ymmärretään 
usein kapea-alaisena erityistaitojen 
omaksumisena, muita koulun asetta-
mia tavoitteita pönkittävinä harjoit-
teina tai ”korkeakulttuuristen” perus-
tietojen sisäistämisenä.1  

Huolimatta lähes kaikkialla 
yhteiskunnassa vellovasta luovuuspu-
heesta opetussuunnitelmissa taide-
aineiden tuntimääriä on vähennetty. 
Tämä viestittää siitä, että taiteellista 
toimintaa ei mielletä yhtä tärkeäk-
si kuin vaikkapa matematiikkaa 
tai kielten oppimista. Peruskoulun 
opettajan koulutukseen kuuluu yksi 
syventymiskohde, joka voi olla tai-
deaine. Vaikka opettajat haluaisi-
vat soveltaa taidekasvatukseen liitty-
vää osaamistaan opetuksessa, monet 
kokevat opetussuunnitelman vaati-
mukset niin sitoviksi, että pitäyty-
vät niiden taideaineita vähättelevis-
sä malleissa.2 

Taideopetuksen vähentyessä 
kouluista erilaisia, tavallisesti lyhyt-
kestoisia joko koulujen tai kulttuu-
rilaitosten puitteissa toteutettu-
ja taideprojekteja järjestetään yhä 
enemmän. Usein näissä on muka-
na myös monikulttuurisuuden eetos. 
Monikulttuuriseksi nimetty tai-
deopetus on kirjavaa. Se voi viita-
ta esimerkiksi ulkomaalaistaustais-
ten lasten ja nuorten huomioimiseen 
taiteen tekijöinä ja vastaanottajina, 
suomalaistaustaisten valistamiseen 
oman perinteen moninaisuudesta, 
moninaisuuden käsittelyyn taiteen 
keinoin luokkayhteisöissä tai erilais-
ten taidemuotojen esittelemiseen. 

Kenen monikulttuurisuus? 

Uskomus länsimaisen kulttuurin eri-
tyisyydestä elää vahvana. Erityisesti 
valistusaika maailmanvalloitus- ja 
sivistämisprojekteineen loi pohjaa 
kulttuurien arvottamiselle.3 Tällöin 
myös luotiin ajatus ’rodullisista’ omi-

1 Oikarinen-Jabai 
2001

2 Ibid.

3 McEvilley 2002
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naisluonteista, joilla oikeutettiin 
Euroopan valloittamien alueiden 
asukkaiden hyväksikäyttö. Toisiksi 
luokiteltujen kansojen ja heidän tai-
teensa nimeäminen primitiiviseksi 
ja sosiaaliseksi aktiviteetiksi syntyi 
eurooppalaisen kolonialismin vana-
vedessä oikeuttamaan siirtomaaim-
periumien valtaa.4 

Rasheed Araeenin mielestä 
monikulttuurisuus, erityisesti kuva-
taidekeskusteluun liitettynä, on jat-
koa modernistiselle keskustelulle, 
jossa Länsi ilmaisee oman näke-
myksensä siitä, ketkä se hahmottaa 
toisiksi. Kun valkoisten eurooppa-
laisten taiteilijoiden katsotaan liik-
kuvan universaalilla taiteen kentällä, 
niin taiteilijoiden, joiden kulttuu-
riset juuret tai ’rodulliset’ piirteet 
merkitsevät heidät ei-eurooppa-
laistaustaisiksi, odotetaan linkittä-
vän työnsä kulttuurisiin juuriinsa. 
Tämän yhteyden on oltava selkeä, 
jotta heidän teoksensa voidaan näh-
dä autenttisena ilmaisuna heidän 
toiseudestaan.5 Suomalaisella tai-
dekasvatuksen kentällä ei-euroop-
palaiset taiteilijat saavat tavallises-
ti edustaa monikulttuurisuutta, kun 
länsimaiset taiteilijat mielletään tai-
teen edustajina.

Kulttuuri-instituutioilla on ollut 
tärkeä tehtävä eurooppalaista his-
toriaa ja identiteettiä ”muista” eri-
laiseksi ja vastakkaiseksi luotaes-
sa. Esimerkiksi museot ovat olleet 
keskeisiä paikkoja, joissa euroop-
palaista identiteettiä on rakennettu 
Euroopan ulkopuolelta varastettu-
ja taideaarteita - ihmiskunnan pri-
mitiivistä ja viatonta menneisyyttä 
- vasten. Museoista onkin kehitty-
nyt tärkeitä agentteja kansallisten 
identiteettien määrittelyprosesseis-
sa. Se, että monien ’villien’ taiteel-
lisella ilmaisulla on eurooppalai-
siin verrattuna pidemmät perinteet 
ja syvälliset sosiaaliset ulottuvuudet, 
on kertonut heidän kyvyttömyydes-
tään taipua kehityksen virtaan.6

Suomenlinnasta kesä-
kuulta 2010. Kuva 
hankkeesta Minun 
Helsinki.

4 Araeen 2002

5 Ibid.

6 Sandahl 2002
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Kansallisvaltioiden synnyttä-
misprosesseissa taiteella luotiin 
eroa meidän ja muiden, kehittynei-
den ja kehittymättömien kansalais-
ten välille. Samoin kuin ’vähemmän 
kehittyneisiin kansoihin’ kuuluvien, 
ei naisten eikä työväenluokkaisten 
taiteellista toimintaa nähty ’oikeana 
taiteena’. Yhä edelleen tällainen tai-
de sijoitetaan tavallisesti traditionaa-
lisen tai etnisen taiteen kehikkoon. 
Taidemaailman konsensuksen ulko-
puolelta tuleville taiteilijoille ei salli-
ta taiteen kentällä rajojen ylittämisiä, 
tai niitä ei ainakaan noteerata.7 

Kun tiettyjen ryhmien taiteelli-
nen tuotanto lokeroidaan, suljetaan 
pois yksilöt, jotka eivät toimi noi-
den odotusten mukaan omaa taidet-
taan tuottaessaan. Poissuljettuja ei 
hyväksytä valtavirtaankaan. Kaiken 
kaikkiaan taidetta määrittelevät eli-
tistiset arvot, eikä keskiluokan ulko-
puolisia kansalaisia nähdä merkityk-
sellisinä taiteen tekijöinä.8 Moderni 
taidehistoria on eurosentrinen ja 
luokkasidonnainen narratiivi (vrt. 
Araeen 2002).  Tästä johtuen ei-kes-
kiluokkaisten tai maahanmuuttaja-
taustaisten lasten ja nuorten saattaa 
olla vaikea sisäistää taidekasvatuksen 
sisältöjä ja tavoitteita. Heitä myös 
harvoin tuetaan omien esteettisten 
lähtökohtiensa kehittämisessä. 9  

Universaalia kulttuuria vai erojen 
vuoropuhelua

Nationalistiset teoriat tuotta-
vat yksinkertaistettuja näkemyksiä 
esteettisestä. Tämä johtaa väistämättä 
tietyntyyppisen ihmisen arvottami-
seen – olipa sitten kysymys kehoista 
tai mielistä. Yhteiskunnallisten sosi-
aalisten suhteiden estetisoiminen 
edesauttaa rasismia tukevien näke-
mysten olemassaoloa ja jatkuvuutta. 
Jotta vastakkainasetteluja saataisiin 
purettua, olisi kyseenalaistettava ja 
dekonstruoitava yhteiskunnan tuot-
tamia arvoja ja identiteettiraken-

nelmia.10 Taiteen ja taidekasvatuk-
sen puitteissa tätä on mahdollista 
tehdä tutkimalla ja kokemalla elet-
tyä kulttuuriamme, kuten kieltä, 
kehoa, visuaalisia representaatioita, 
musiikkia, sosiaalisia yhteyksiä ja 
yhteisöjä. Taide mahdollistaa myös 
ihmisten välisten erojen rakentavan 
tarkastelun.11

Monikulttuuristen lähestymis-
tapojen ongelmana Alana Lentin 
näkee niiden kytkökset Unescon 
valitsemaan lähestymistapaan, joka 
ei huomioinut ’rodun’ hyödyntämi-
sen merkitystä eurooppalaisen kan-
sallisvaltion poliittisissa projekteis-
sa, vaan tulkitsi rasismin yksilöiden 
henkilökohtaisten ennakkoluulojen 
synnyttämäksi ilmiöksi. Korvaamalla 
’rodun’ ’kulttuurilla’ Unescon projek-
ti syrjäytti imperialismiin, orjuuteen, 
luokkaepätasa-arvoon, tiukkaan maa- 
hanmuuttopolitiikkaan ja myös nat-
sien kansanmurhaan liittyvät kysy-
mykset. Näin rodun keskeinen asema 
eurooppalaisten kansallisvaltioiden 
synnyssä oli helppo unohtaa ja luo-
da moderni ’roduton’ länsimainen 
yhteiskunta, joka käy sotaa terroris-
mia ja maahantunkeutujia vastaan 
niin rajojensa ulko- kuin sisäpuolel-
lakin. Rodusta siirryttiin uudenlai-
siin erilaistamisen tapoihin. Näissä 
keskeisinä nimittäjinä olivat identi-
teetti ja kehitys. 12   

Eurooppalaisissa monikulttuu-
risuuskeskusteluissa on viime vuo-
sina korostunut kansalaisuuksien ja 
eurokansalaisuuden kohtaaminen 
ulkopuolisiksi miellettyjen kans-
sa. Esimerkiksi Britanniassa kansa- 
laisuuteen kuulumisen ehtoja 
on kiristetty kansallisuustestejä vaa- 
tivalla lainsäädännöllä ja ’kuvitel-
tuja’ kansallisia yhteisöjä vahvis-
tamalla.13 Huolimatta pohjois- 
maisista yrityksistä uudistaa repre-
sentaatioita ja tuottaa tuoreita iden-
titeettirakennelmia täälläkin sulje-
taan rajoja, juututaan kansallisiin 
identiteetteihin ja pois suljetaan 13 Yuval-Davis 2004

12 Lentin 2004a, 
2004c, 76;  Ajagan-
Lester 2000, 
244–245

11 Ballengee-Morris, 
Stuhr 2001; Berry 
2000

10 Balibar 1991; 
Razack 1998, 12

9 Lappalainen 2002; 
Oikarinen-Jabai 
2001

8 Ibid.

7 Kadi 1998
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tai marginalisoidaan poikkeavat 
äänet. Markkinakeskeinen toimin-
takulttuuri pakottaa kulttuurityön-
tekijät ja -asiantuntijat valtavirran 
myötäilijöiksi.14

Suomalaiset opetussuunnitelmat 
ja koulutuspoliittiset dokumentit 
välittävät sukupuoletonta, luokatonta 
ja valkoista neutraalia kansallisuutta.15 

Monikulttuurisiksikin nimetyissä 
taidekasvatusprojekteissa etnisistä, 
sukupuoleen, ihonväriin tai luokkaan 
liittyvistä eroista usein vaietaan.16 

Angloeurooppalaista traditiota pide-
tään itsestäänselvyytenä, suomalai-
suutta ei käsitellä kansallisena repre-
sentaationa eikä valkoista ja sen eri 
nyansseja ei mielletä värinä.17 

Monikulttuurisuuskampanjoissa 
ulkonäöltään alkuperäisistä suoma-
laisista poikkeaviksi mielletyt saa-
vat edustaa eksoottista toiseutta. 
Lastenkirjojen ja oppikirjojen hah-
mot ovat pääsääntöisesti valkoihoi-
sia.18 Valtaosa televisiomainoksista 
rakentaa suomalaisuutta valkoiseksi 
ja muunväriset suomalaisuudet sul-
jetaan melko tarkoin kuvaston ulko-
puolelle. Suomalaisuuteen liitetään 
usein aitous ja rehtiys, kun taas ’toi-
set’ saavat edustaa jotakin muuta.19 

Tarja Pääjoki toteaa, että vaik-
ka suomalainen monikulttuurisuus-
diskurssi sisältää paljon muutospu-
hetta, niin koulun käytännöt ovat 
ristiriidassa tämän puheen kans-
sa.20 Sirpa Lappalaisen mukaan 
suomalainen kasvatus ja koulutus 
ovat pitkään perustuneet kulttuu-
risen homogeenisuuden uskomuk-
selle. Nykyisin varhaiskasvatuksessa 
toteutetun monikulttuurisuuskasva-
tuksen lähtökohtana on ajatus kult-
tuurisista eroista, joita on opittava 
suvaitsemaan.21

Simon Sheikin mielestä moni-
kulttuurisen taiteen parissa työs-
kentelevien tulisi tukea avoin-
ta, prosessinomaista identiteetin 
ja subjektiviteetin rakentumista. 
Tämä tapahtuu tarttumalla epäau-

tenttiseen, hetkelliseen ja paikan-
tumattomaan.  Epäautenttisuuden 
näytteillepanolla voidaan purkaa 
toiseuden fetissointia ja eksotisoin-
tia. Tässä prosessissa kulttuurilai-
tosten ja niiden sisään- ja poissul-
kevien mekanismien horjuttaminen 
on tärkeää.  ’Toisten’ identiteettien 
sisällyttäminen kulttuuri-instituuti-
oihin avoimuuden ja suvaitsevaisuu-
den nimissä ei riitä, vaan laitosten on 
haastettava itsensä kulkemaan koh-
ti radikaalia demokratiaa.22 Tämä 
edistää moninaisuuden hyväksymis-
tä kaikilla yhteiskunnallisilla kentillä 
ja normatiivisten kansallisten identi-
teettien ja niihin liittyvien mieliku-
vien horjuttamista.

 Vähemmistöt kansallisten ja 
’rodullisten’ erojen purkamisen 
tukena 

Suomessa vedotaan usein siihen, 
että jälkikolonialistiset kysymykset 
ja käsitteet eivät ole historiamme ja 
taustamme vuoksi olennaisia yhteis-
kunnassamme. Jos ulkomailta tuo-
tetut ja käännetyt käsitteet tuntuvat 
vierailta, niiden avaamista edesauttaa 
paneutuminen omien vähemmistö-
jemme historiaan, heistä rakennettui-
hin representaatioihin ja identiteet-
tien uudelleenrakennusprosesseihin. 
Näin voidaan nivoa jälkikolonialisti-
sia kysymyksiä omaan kulttuuriseen 
kontekstiimme.  Meillä on myös 
oma siirtomaahistoriamme.  

Maassamme on käyty tuskin 
lainkaan syvällistä keskustelua saa-
melaisten, romanien ja muiden 
vähemmistöjen suhteesta valta-
kulttuuriin.23 Monikulttuurisuuden 
kontekstissa saamelaisia käsitellään 
usein yhtä eksotisoivasti kuin mui-
ta ’etnisiä’ ryhmiä ja romanit mar-
ginalisoidaan. Perusopetuksen kon-
tekstissa vähemmistöihimme ja 
maahanmuuttajataustaisiin liitty-
viä ennakkoluuloja harvoin tunnis-
tetaan, ja eteen nousevat kysymykset 

23 Oikarinen-Jabai 
2008; Puuronen 
2006

22 Sheikh 2002

21 Lappalainen 2006, 
37–39

20 Pääjoki 2004, 63

19 Rossi 2003, 
206–207

16 Oikarinen-Jabai 
2008, 24

15 ks. Gordon 
2002; Palmu 2002; 
Lappalainen 2002, 
2006

14 Sheikh 2002

18 Oikarinen-Jabai 
1999

17 Dyer 2002; 
Gordon 2002, 54; 
Lappalainen 2002; 
Oikarinen-Jabai 
2008, 151



242

ohitetaan vetoamalla yhtäältä suo-
malaiseen luontaiseen tasa-arvoi-
suuteen, toisaalta koulun tehtävään 
(suomalaisen) perinteen jatkajana 
ja kolmantena taiteen universaaliin 
kieleen, joka ei tunne eroja.24

Saamelaiset ja romanit ovat olleet 
Suomen eksoottisia toisia jo ennen 
maahanmuuttajia. Tummaihoisia 
maahanmuuttajia kutsutaan myös 
usein ’mustalaisiksi’.  Tummuus näyt-
täytyy yhdistävänä tekijänä, vaikka 
sen kantajilla ei olisi mitään muu-
ta yhteistä.25 Tobias Nilsson toteaa, 
että vaikka monet romanit Ruotsissa 
ovat Ruotsin kansalaisia, eivätkä he 
ole maahanmuuttajia tai ’mustia’ hei-
dän paikantumisiaan voidaan kuiten-
kin tarkastella jälkikolonialistisessa 
kehyksessä. Suhteessa ’valkoisuuteen’ 
ja sen hegemoniseen yliotteeseen 
romanit ovat edustaneet ja edustavat 
’toiseutta’. 26 

Muun pohjoismaisen elokuva-
tuotannon tavoin romanit ja saame-
laiset ovat suomalaisissa elokuvissa 
olleet eksoottisia tummapintaisia toi-
sia, vaikka heitä pitkään näyttelivät 
valtaväestöön kuuluvat.27 Lappi on 
paikka jonne tullaan Etelästä. Tulijat 
ovat aina yksinäisiä henkilöitä tai löy-
hiä ryhmiä. Saamelaista yhteisöä elo-
kuvissa ei juuri kuvata. Saamelainen 
on lähes poikkeuksetta yhteisöstään 
erillään oleva, joutilaana venkoile-
va olento, jonka tehtävänä on olla 
Lappiin karanneen tai seikkailevan 
lantalaisen statisti matkalla takaisin 
kohti omaa yhteisöään, tai vain tyy-
dyttää katselijan etnistä uteliaisuut-
ta. Vanhoissa elokuvissa saamelais- 
ja romaninaiset on tavallisesti esitetty 
takapajuisina metsäläisinä, epäluotet-
tavina viettelijättärinä tai savunhuu-
ruisina noitina.28

Alkuperäiskansojen ja vähem-
mistöjen identiteetin prosessoinnis-
sa ja etnopoliittisessa järjestäytymi-
sessä kiteytyy monikulttuurisuuden 
yksi keskeinen paradoksi. Kun kult-
tuuria identiteettipoliittisista syis-

tä määritellään ja rajataan, toistetaan 
usein valtakulttuurin kolonialisoi-
duista tuottamia myyttejä ja mieli-
kuvia. Stein Roar Mathisen muistut-
taa, että myös moninaisuuteen liitetty 
hybridisyys voidaan nähdä eksoot-
tisena perinteenä, joka asettuu mar-
ginaaliin suhteessa valtaa pitävään 
kulttuuriin. Siksi erilaisuuden juhli-
minen ilman valtasuhteisiin kohdis-
tuvaa syvällistä jäsentelyä saattaa joh-
taa myös tilanteen taustalla olevan 
väkivallan ja hegemonisten suhteiden 
hyväksymiseen. Tämän vuoksi kult-
tuuristen ajattelutapojen ja ilmaisujen 
taustalla olevien suhteiden tarkastelu 
on kulttuurisen ymmärryksen kan-
nalta keskeistä.29

Kohti uudenlaista (moni)
kulttuurikasvatusta 

”Paras tapa ymmärtää, elähdyttää, tut-
kia, päästä kosketuksiin, voittaa, väi-
tellä, puolustaa itseään, rakastaa ... 
toisia, toisia kulttuureita, vaikeasti 
tavoitettavaa ja intiimiä ’Minä-sinää’, 
toista itsessä, toista vastakkaisena itselle, 
pelättyä, vihattua, kadehdittua, erilaista 
toista on performoida, opiskella perfor-
mansseja ja performatiivista käyttäy-
tymistä kaikissa vaihtelevissa genreissä, 
konteksteissa, ilmaisuissa ja historialli-
sissa prosesseissa.” 30

Kriittiseen kulttuurikasvatukseen liit-
tyy historiallista analyysia kulttuurien 
välisistä valtasuhteista ja erilaisten 
uskomusrakennelmien purkamista. 
Se voi myös rohkeasti lähteä tarkas-
telemaan erilaisia esteettisiä lähes-
tymistapoja ja sosiaalisia yhteisöjä, 
joissa ne ovat rakentuneet. Jos läh-
tökohtana eivät ole valtavirran tar-
joamat normitukset, vaan uteliaisuus 
tutkia mitä on niiden takana, voimme 
astua askelen lähemmäksi demo-
kraattista kansalaisyhteiskuntaa.31   

Tällaisen yhteiskunnan ideaa-
liin perustuu monikulttuurinen 
ja sosiaalisesti uudistava kasvatus. 

31 vrt. Sheikh 2002

29 Mathisen 
2004; katso myös 
Lauhamaa, Rasmus 
& Judén-Tupakka 
2004

30 Richard 
Schechner 1993, 1

26 Nilsson 2002

25 Oikarinen-Jabai 
2003; 2008, 149

24 Oikarinen-Jabai 
2001

28 Nilsson 2002, 
71–73; Rantonen 
1999

27 Lehtola 2000, 46
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Lähestymistapa korostaa taiteen ope-
tuksen tieteidenvälisyyttä. Niinpä tai-
teen opetuksen tulisi nivoutua muihin, 
erityisesti yhteiskunnallisiin oppiai-
neisiin. Oppilaita tulisi rohkaista tuo-
maan esille omia esteettisiä kokemuk-
siaan ja tutkimaan taiteen muotoja, 
joita he kohtaavat omassa ympäris-
tössään. Tähän tutkimiseen kuuluu 
valtasuhteisiin liittyvien kysymysten 
analysointia. Sosiaalisesti uudistavalle 
kasvatukselle on myös luontaista osal-
listua opetuksen suunnitteluun, hyö-
dyntää erilaisia kulttuurilaitoksia ja 
tehdä yhteistyötä niiden kanssa.32

Koulussa ja kulttuuri-instituu-
tioissa harjoitettu aktiivinen demo-
kratia tukee sellaisten sosiaalisten 
taitojen oppimista, joka edesauttaa 
oppilaita työskentelemään yhdessä 
esimerkiksi ’rodun’, sukupuolen, luo-
kan ja vammaisuuden asettamista 
rajoista huolimatta. Yhteiskunnassa 
marginalisoitujen ryhmien näkökul-
mat pääsevät näin esille opetuksessa. 
Tieteidenvälinen opetus mahdollis-
ta jatkuvan (itse)kriittisyyden ja val-
mentaa lapsia ja nuoria vaikuttamaan 
omaan elämäänsä liittyviin yhteiskun-
nallisiin päätöksiin.33

Taidekasvatuksellisissa kohtaa-
misissa monenlaiset tiedolliset, ais-
timukselliset, keholliset ja sosiaaliset 
kokemuksemme ovat samanaikaises-
ti läsnä ja niiden rajapinnat turvalli-
sesti lähestyttävissä. Rajat saattavat 
liittyä perheeseen, yhteisöön ja kan-
sakuntaan, mutta aivan ensimmäi-
nen rajoittava paikka on kehomme. 
Taiteellinen työskentely mahdollis-
taa ruumiiseemme säilöttyjen muis-
tojen, ajatusten, aistimusten ja tuntei-
den kanssa työskentelyn, sillä taiteella 
on intiimejä kosketuspintoja elämään. 
Eletyn kulttuurimme kautta taiteelli-
nen toiminta on kytköksissä kaikkiin 
kouluaineisiin.34 Monikulttuurisen ja 
sosiaalisesti uudistavan kasvatuksen 
toteutuessa myös rajat erilaisten tai-
demuotojen ja taideinstituutioiden 
välillä menettävät merkitystään.

Oppimis- ja kohtaamistilanteita 
voi tarkastella myös draamana tai leik-
kinä. Leikki muistuttaa rituaalia, sosi-
aalisesti rakentunutta käyttäytymis-
tä, joka jatkuu ihmisillä läpi elämän.  
Leikin taika on siinä, että se mahdol-
listaa itsensä ylittämisen ja hyväksyt-
tyjen menettelytapojen nurin kääntä-
misen. Se yhdistää leikkijät, ohjaajat 
ja läsnäolijat vuorovaikutukselliseen 
vaihtoon.35 Tällaisessa toiminnas-
sa voidaan mielikuvia ja tarinanker-
ronnan mahdollisuuksia käyttää, jot-
ta myös ne henkilöt, jotka tavallisesti 
eivät saa itse puhua puolestaan, voisi-
vat kertoa elämästään.36 

Kriittinen taide- ja kulttuurikas-
vatus sallii soraäänet, historioiden 
dekonstruktiot, torjutut kuvat sekä 
epäsymmetrian ja tukee kansalaisia 
aktivoitumaan ja ottamaan osaa val-
lan peleihin. Taiteellisessa toiminnas-
sa erilaisuus voidaan nostaa tarkaste-
lun alle torjumatta tässä prosessissa 
syntyviä vaikeasti hallittavia tilanteita. 
Näin päästään purkamaan rihmastoi-
sia epätasa-arvoa tuottavia valtasuh-
teita ja etsimään niille vaihtoehtoja. 

Taide mahdollistaa metaker-
tomuksien taustalla olevia oletuk-
sien tutkimisen ja kehollistuneen 
eläytymisen niihin, liittyivätpä ole-
tukset sitten (taide)historiaan, kie-
leen, maantieteeseen, musiikkiin, 
draamaan, tanssiin, kuvataiteeseen, 
työelämään, koulutukseen, uskoihin, 
maahan- ja maastamuuttoon, erilai-
siin tapoihin mieltää todellisuutta tai 
johonkin muihin elämän ilmiöihin. 
Taiteessa esimerkiksi sukupuoleen, 
luokkaan, kansallisuuteen ja ’rotuun’ 
liitettyjen identiteettien uudelleen-
muokkaaminen tapahtuu luonte-
vasti. Kokemuksia jaettaessa kuilu 
’minun’ ja ’muiden’ välillä tulee artiku-
loitua moniaistisesti ja auttaa toimin-
taan osallistuvia tunnistamaan maa-
ilman, kulttuurien ja minän 
kerroksellisuutta – kulttuuri-
en moninaisuutta ja jatkuvaa 
muutosta.        

Helena Oikarinen-Jabai 
on taiteen tohtori, kou-
luttaja ja vapaa tutkija.

32 Efland, Freedman 
& Stuhr 1998, 
101–104

33 vrt. Efland, 
Freedman & Stuhr 
1998, 102

36 Benjamin 1992; 
O’Neill 2008

35 Schechner 1993, 26

34 Ballengee-Morris 
& Stuhr 2001
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Itseohjautuvaa  
oppimista
aivojen kehitys raskausaikana

Julkisuudessa on kiinnitetty lisään-
tyvästi huomiota raskauden aikai-
siin tapahtumiin ja erityisesti vau-
van ja odottavan äidin orastavaan 
vuorovaikutukseen. Luonnollisten 
tapahtumien kylkiäisiksi on vähi-
tellen kehittynyt mittava raskaus-
aikaan panostava vauvaväline- ja 
mediateollisuus. Biolääketieteellis-
ten totuuksien sijaan on usein tär-
keämpi viljellä sellaisia näkemyksiä 
joiden uskotaan ruokkivan odottavan 
äidin odotuksia ja toimintahaluja.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan 
vauvan aivojen kehitystä uusimman 
tiedon valossa, joka osoittaa, että 
vauvan aivot kehittyvät itseohjau-
tuvasti. Luonto ei jätä lapsen aivo-
ja ohimenevien kulttuurioikkujen 
armoille.

Mitä aivoissa rakentuu raskauden 
aikana?

Aivojen kehittyminen äidin koh-
dussa on biologian äärimmäisiä 
haasteita, jonka mittaluokasta saa 
aavistuksen tarkastelemalla valmiin 
aivon monimutkaisuutta. Aivot 
ovat maailmankaikkeuden moni-
mutkaisin rakenne, joka suorit-
taa lukemattomia tehtäviä. Samat 
aivot hoitavat esim. lapsen liikkeitä, 
nälän tunnetta, hengityksen ylläpi-
toa ja katsekontaktia. Myöhemmin 
vauvan aivot oppivat myös toimit-

tamaan hienovaraisia ja monimut-
kaisia ajattelu-, tunne- ja sosiaalisia 
toimintoja, joista meidät tunnis-
tetaan ihmisiksi. Kaikelle luodaan 
koneisto eli infrastruktuuri jo koh-
dussa ja pian syntymän jälkeen.

Aivot koostuvat noin sadasta 
miljardista hermosolusta ja niiden 
tukisoluista, jotka syntyvät ja siir-
tyvät oikeille paikoilleen raskauden 
aikana. Jokainen hermosolu kasvat-
taa jopa tuhansia yhteyksiä toisiin 
hermosoluihin. Kohdun pimey-
dessä syntyy keskimäärin tuhansia 
hermosoluja ja miljoonia yhteyksiä 
sekunnissa. Kaikkien hermosolujen 
ja yhteyksien toimintaa vielä arvi-
oidaan jopa minuuttien aikatau-
lussa. Turhat siivotaan pois ja uusia 
rakennetaan tarpeellisiin paikkoi-
hin. On laskettu, että jo lapsena 
aivojen kuoriosissa on useita kilo-
metrejä hermohaarakkeita jokaises-
sa kuutiomillimetrissä. 

Valmiin aivoverkon mitta-
suhteet hahmottuu kuin tähti-
taivas, vain suurina lukuarvoina. 
Kuitenkin luonto on aina selvinnyt 
aivojen rakentamisesta ja toimin-
nasta niin hyvin, että vain harvat 
yksilöt karsiutuvat elon kierrosta 
ennen seuraavan sukupolven kas-
vattamista. Miten se on mahdollis-
ta? Mikä toimii rakennusmestarina 
ja mitä strategioita tällä työmaalla 
noudatetaan?

SAmPSA 
VANHATALo
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Hermoverkot geenien ja ympäris-
tön hiomossa

Yleisessä keskustelussa ja mediassa 
– joskus tiedemaailmassakin – elää 
kahtiajakoinen ajattelu vauvan aivo-
jen kehityksestä. Toisaalta uskotaan 
geenien ohjaukseen, geneettiseen pre-
destinaatioon (kohtalonuskoon), jossa 
yksilön geenit määräisivät mitä kusta-
kin kehittyy. Päivälehdissä tulee tiu-
haan uutisia siitä miten jonkun tau-
din tai käyttäytymisen ”geeni on 
löydetty”. Toisaalta vanhan psykolo-
gian tiedon mukaan opittiin, että lap-
sen aivot kehittyvät ympäristön avulla 
ja ne ovat syntyessään kuin tyhjä taulu 
(tabula rasa). Nykyisin tästä ajatte-
lusta hyötyy erityisesti se teollisuus, 
josta sikiää sikiön kasvua edistäviä 
(mm. Baby-Einstein) välineitä, pal-
veluita ja oppaita. Samaan kokonai-
suuteen sopii hyvin myös vauvaleh-
tien artikkelit, joissa kuvataan lapsen 
vuorovaikutus äidin – jopa isänkin – 
kanssa huomattavan kaunopuheisin 
sanakääntein.

Valitettavasti  – tai pikemminkin 
vauvan onneksi – nykyinen neurobio-
loginen tieto ei tue kumpaakaan näis-
tä ääriajatuksista. Aivotutkijalle kai-
ken etsiminen evoluution kautta on se 
Rosettan kivi, joka avaa merkityksen 
ja mekanismit. Evoluutio luo sillan 
ajan, paikan ja lajien ylitse. Eri lajien 
aivot kehittyvät samoilla mekanis-
meilla, jotka ovat toimineet vakiintu-
neesti ihmiskunnan alusta asti. Vaikka 
aivojen varhaiskehitystä on vaikea 
tutkia ihmissikiöillä, siitä voidaan tie-
tää hyvinkin paljon tutkimalla mui-
den eläinlajien poikasten aivoja. 

Lajien välinen tutkimus on osoit-
tanut, että myös ihmisvauvan aivot 
rakentuvat pitkälle ilman ulkois-
ta virikemaailmaa. Toisaalta aivojen 
muutamat tuhannet geenit eivät rii-
tä lähimainkaan ohjaamaan jokais-
ta hermoverkon sadoista miljardeis-
ta yksityiskohdista. Mistä sitten on 
kysymys?

Sikiöstä imeväiseksi eli kantaver-
kosta käyttöverkoksi

Hermosolujen verkostoitumi-
nen tapahtuu kahdessa vaiheessa: 
Ensin luodaan ’kantaverkko’ raskau-
den loppupuolella ja ensimmäisinä 
elinkuukausina. Sen jälkeen verk-
koa hiotaan tarvetta vastaavaksi, jota 
kestää kiivaana ensimmäiset elin-
vuodet ja hyvin aktiivisena aina kuo-
lemaan asti.

Kantaverkkoa luodessa jokainen 
hermosolu saa geeneiltään kaksi käs-
kyä: kasvata ulokkeita ja pysy aktii-
visena. Geenit antavat myös karkeita 
suuntaviivoja siitä missä kulkee her-
mosäikeiden valtateitä (esim. aivo-
kurkiainen) sekä siitä kuka hermo-
soluista kuuluu millekin valtatielle. 
Esimerkiksi aivokuorelta aivokur-
kiaiseen tunkeutuva hermohaarake 
kasvaa ’assosiatiivista’ toimintaa har-
joittavaksi hermosoluksi ja aivokuo-
relta selkäytimeen kasvava haara-
ke toimittaa myöhemmin liikkeiden 
ohjausta. Hermosäikeen kasvumat-
kat ovat mielikuvituksellisen pitkiä: 
Jos hermosolu olisi aikuisen ihmisen 
kokoinen, yksittäisen haarakkeen 
pitäisi kurottua noin sadan kilomet-
rin matka tiheässä hermosäikeiden 
viidakossa. 

Hermosolu saa voimansa kas-
vutehtävään erityisten kemikaalien 
(hermokasvutekijöiden) avulla. Sitä 
erittyy muista soluista palkintona 
riittävästä aktiivisuudesta. Jos aktii-
visuus vähenee liiaksi, hermosäie ei 
koskaan löydä perille ja tuloksena on 
väärin kasvanut (eli väärin toimiva!) 
hermoverkko tai useimmiten kysei-
sen hermosolun kuolema.

Kun ajattelee satojen miljardi-
en solujen tuhansia yhteyksiä taiste-
lemassa säieviidakossa kohti maale-
jaan, on itsestään selvää ettei kaikkia 
hermosoluja onnista. Luonto on 
valinnut kylvä ja karsi –taktiikan. 
Siinä missä turska laskee miljoonia 
mätimunia saadakseen pari yksilöä 
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aikuisiksi, myös hermosoluja ja nii-
den yhteyksiä tehdään valtavasti yli 
lopullisten tarpeiden. Luonnon kas-
vustrategiassa ihanteellisen lopputu-
loksen saavuttamiseksi on varmem-
pi tehdä ensin paljon ylimääräistä 
ja antaa heti varhaiselämän karsia 
turhat pois. Siten tehden geenien 
ohjeita ei tarvita erikseen jokaisel-
le miljardeista hermosoluista, vaan 
muutama tuhat perusohjetta riittää 
kaiken rakentamiseen. Aivosoluista 
yli puolet kuolee loppuraskauden ja 
imeväiskauden aikana. Luonto valit-
see vain parhaat päältä. Aivojen toi-
minnallinen kehitys ei siis ole uusien 
hermoyhteyksien (synapsien) tekoa 
vaan tarpeettomien hermosolujen 
kuolettamista ja turhien yhteyksien 
karsimista. 

Sikiön omakiva 

Mitä sitten on se aktiviteetti, joka 
pitää aivosolut hengissä ja ohjaa oikei-
siin verkkoihin? Neurobiologinen 
tutkimus on viimeisen parin vuo-
sikymmenen aikana löytänyt, että 
kaikki aivojen osat ja kaikissa tutki-
tuissa eläinlajeissa noudattavat samaa 
peruskaavaa. Nuoret hermosolut 
synnyttävät sisäisesti aktiviteettia, 
joka muistuttaa lyhyin väliajoin tois-
tuvia rykäyksiä. Kun samaan aikaa 
rykäisevät hermosolut verkostoituvat 
keskenään, syntyy jättimäisiä yhteis-
rykäisyjä, hyviä aivomyrskyjä (brain 
storming). Nämä syntyvät ja sam-
muvat itsenäisesti välittämättä ulko-
maailmasta. Jokaisessa aistijärjestel-
mässä muodostetaan omia myrskyjä, 
jotka toimivat ikäänkuin alkeellisina 
aistielämyksinä kasvaville aivoille. 
Toisin sanoen sikiön aivot ’kuuntele-
vat’ korvassa itsestään syntyviä rykä-

yksiä ja vastaavasti ’katsovat’ 
silmän verkkokalvon lähet-
tämiä itsenäisiä rykäisyjä. 
Tarkemmin katsoen koh-
dussa lapsi ei suinkaan ole 
deprivoitu, vaan lapsen aivot 

saavat hyvin vilkasta sisäistä aktivi-
teettia. Lapsen maailma, omakiva, 
syntyy aistielimistä ja pään sisältä, 
kaikilla lapsilla samoin tavoin. Lapsi 
kuulee, mutta ei kuuntele Mozartia. 
Lapsen silmään voi mennä näkö-
tietoja, mutta lapsen aivot eläytyvät 
vain verkkokalvon omakivasta. 

Kohdussa lapsi ei siis onneksi ole 
äidin ja muun ympäristön tarjoami-
en viihdykkeiden varassa. Siksi ja 
vain siksi sikiöistä on kasvanut niin 
samanlaisia vauvoja kaikkina aikoina 
ja kaikissa kulttuureissa. 
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Helsingin taide- ja kulttuurikasvatuksen 
kenttä on mahtava. Kuitenkin sen tulee 
myös elää ajassa ja seurata lasten ja 
nuorten elämän muutoksia. Tämä kirja 
kuvaa mitä kaikkea kaupungin taide-
kasvatuksen kenttään kuuluu ja millai-
sia haasteita kentän kehittäminen pitää 
sisällään. Taiteen ja taidekasvatuksen 
keinot voivat olla yksi tapa saada lasten 
ja nuorten ääni esiin kaupungissa. Miten 
tuo ääni saadaan kuuluviin taidekent-
tään ja taiteen kasvatuksellisiin sovel-
luksiin 2010-luvulla?




