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nia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + las-
tentarhanopettajan virkakelpoisuus. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää kuvallisen ilmaisun asemaa hel-
sinkiläisen päiväkoti Kallion taidekasvatuksessa. Päiväkodissa toteutettiin tai-
dehistoriallinen kuvataidepaja viisivuotiaille lapsille. Kuvataidepajaan osallistui 
seitsemän lasta kahdesta eri ryhmästä. Kuvataidepajan tavoitteena oli innostaa 
lapsia kuvataiteiluun, tarjota elämyksiä taidehistorian maailmassa, rohkaista 
heitä ilmaisemaan itseään taiteen keinoin sekä lisätä lasten tietoisuutta kulttuu-
riperinnöstään. Tarkoituksena oli lisäksi tarjota päiväkoti Kallion kasvattajille 
ideoita taidehistorian hyödyntämiseen kuvataidekasvatuksessa. 
 
Opinnäytetyön kirjallisessa raportissa käsiteltiin kuvataide- ja kulttuurikasvatus-
ta, lapsen osallisuutta ja sen tukemista varhaiskasvatuksessa sekä Reggio Emi-
lia -pedagogiikkaa. Kirjallinen raportti sisälsi myös kuvauksen toiminnallisen 
osuuden suunnittelemisesta, toteutuksesta ja arvioinnista. Toiminnallisessa 
osuudessa ohjattiin kahdeksan teoriatiedon pohjalta suunniteltua taidetuokiota. 
Taidetuokiot kestivät noin 45 minuuttia ja jokaisella niistä oli omat tavoitteensa. 
 
Palautetta taidetuokioista kerättiin kirjallisesti ja suullisesti. Taidetuokiot noudat-
tivat samanlaista rakennetta ja ne päättyivät palautekeskusteluun, jossa lapset 
saivat arvioida taidetuokioiden sisältöä. Kahdeksasta tuokiosta viittä arvioi ja 
havainnoi myös päiväkodin kasvattaja. Lisäksi kertoja dokumentoitiin valoku-
vaamalla ja tekemällä muistiinpanoja. Taidetuokioiden aikana tehtyjen havainto-
jen ja saadun palautteen perusteella koottiin kansio, joka sisältää tuokiokortteja 
sekä saatekirjeen taidehistoriallisen kuvataidepajan toteuttamiseen. 
 
Opinnäytetyön keskeinen johtopäätös oli, että hyödyntämällä taidehistoriaa 
osana kuvataidekasvatusta, voidaan tarjoaa lapsille elämyksellisiä hetkiä kult-
tuuriperinnön tutkimisen parissa. Päiväkodin kasvattajilta saadun palautteen 
mukaan lasten osallisuutta edistettiin taidetuokioiden suunnittelussa, toteutuk-
sessa ja arvioinnissa monin tavoin ja tuokioiden aikana vallitsi positiivinen ja 
kannustava tunnelma. Lasten palautteen perusteella toiminta oli heille mieluista 
ja taiteen tekeminen jokaisen tuokion kohokohta. Vanhempien palautteesta il-
meni, että taiteen tekeminen ja keskustelut taidehistoriasta jatkuivat myös koto-
na. 
 
Asiasanat: varhaiskasvatus, kulttuurikasvatus, Reggio Emilia -pedagogiikka, 
osallisuus, taidekasvatus 
 
  



 

ABSTRACT 
 
 
Siponen, Katariina and Tukia, Hanna. ”I am an artist!”. Art historical fine art 
workshop in daycare center Kallio. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2014. 82 
p., 6 appendices. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme 
in Social Services, Option in Social Services and Education. Degree: Bachelor 
of Social Services. 
 
The purpose of the thesis was to contribute the status of figurative expression in 
the art education of daycare center Kallio, Helsinki. This was implemented by 
organizing an art historical fine art workshop for five-year-old children. Seven 
children from two different groups participated in the fine art workshop. The goal 
of the fine art workshop was to encourage children to be more involved with 
arts, provide positive experiences from the world of art history, hearten children 
to express themselves with techniques of art and to increase children's aware-
ness of their cultural heritage. Additionally, the aim was to provide educators of 
Kallio with ideas how to utilize history of art in fine art education. 
 
The written report part of the thesis recounted fine art and cultural education, 
children involvement and how to embrace it in the early childhood education 
and the principle of Reggio Emilia -approach. The written report also included a 
description of the functional part: how it was drafted, executed and evaluated. In 
the functional part there were eight instructed art lessons, which were based on 
the addressed theory. Art lessons took approximately 45 minutes and each of 
them had their own, different goal. 
 
Feedback was given in written and spoken form. All fine art sessions followed 
similar structure and they concluded to feedback discussion, where the children 
were able to evaluate the content of that session. Five out of eight sessions was 
reviewed and observed by an educator of the daycare center. In addition, ses-
sions were documented by photographing and taking notes. A folder was put 
together based on the observation from the sessions and given feedback. The 
folder includes session instruction cards and covering letter how to execute an 
art historical fine art workshop. 
 
The key conclusion of the thesis was that by using art history as part of art edu-
cation you can provide children with memorable experiences while learning 
about cultural heritage. The feedback given by the educators of the daycare 
center stated that children's involvement was contributed in many ways by the 
design, execution and evaluation of the art sessions and there was a positive 
and supportive atmosphere. Based on the feedback from children the activity 
was pleasing and making art was the highlight of every session. The feedback 
from parents indicated that discussions about art history and performing art con-
tinued also at home. 
 
 
Keywords: early childhood education, cultural education, Reggio Emilia -
approach, involvement, art education 
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1 JOHDANTO 

 

 

Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa todetaan, että kasvattajan 

tulee antaa lapsen luovuudelle ja mielikuvitukselle tilaa, aikaa ja rauhaa. Tai-

teen eri alueilla tapahtuvan oppimisen kautta lapsi hahmottaa maailmaa ja ke-

hittyy niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenä. (VASU 2005, 24.) Kallialan (2012, 

62–63, 66) mukaan varhaiskasvatuksen parissa toteutettavan kuvataidekasva-

tuksen nykytila on huolestuttava. Taiteellisen tekemisen tulee olla keskeisessä 

asemassa, sillä päiväkotiin mahtuu laulun ja leikin lisäksi myös muuta luovaa 

toimintaa. Taideaineet ovat sukua leikille ja taiteellinen ilmaiseminen on alle 

kouluikäiselle lapselle luontaista toimintaa. 

 

Varhaiskasvatuksen tulee tarjota lapsille myös tasavertaiset mahdollisuudet 

kulttuuriseen kehittymiseen (Ruokonen & Rusanen 2009, 11). Kulttuurikasva-

tukseen osallistumalla lapsille voidaan tarjota eväitä hahmottaa ja ymmärtää 

maailmaa ja erilaisia ilmiöitä (Haatainen 2011, 4). Varhaiskasvatuksen historial-

lis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa kuvaa menneisyydestä ja nykyisyydestä 

rakennetaan lasten kanssa erilaisten esineiden ja dokumenttien avulla (VASU 

2005, 2). Yhteiskunnallinen ulottuvuus merkitsee lapsen kasvua kulttuuriset läh-

tökohdat huomioiden demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi (Ruokonen & Ru-

sanen 2009, 11). Opinnäytetyössämme yhdistyvät sekä esteettinen että histori-

allis-yhteiskunnallinen orientaatio. 

 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen produktio, jonka toteutamme helsinkiläi-

sessä Päiväkoti Kalliossa. Suunnittelemme, ohjaamme ja arvioimme kahdeksan 

taidetuokiota viisivuotiaille lapsille. Taidetuokioiden tavoitteena on kannustaa 

lapsia kuvataideharrastuksen pariin, rohkaista lapsia ilmaisemaan itseään ku-

vallisesti, tarjota lapsille elämyksiä sekä edistää lasten kulttuuritietoisuutta tutus-

tumalla Suomen taiteenhistoriaan. Tärkeänä pidämme myös lapsen osallisuu-

den huomioimista niin taidetuokiota suunnitellessamme, toteuttaessamme kuin 

arvioidessamme. 

 

Huomioidaksemme lapsen osallisuuden ja toimiaksemme lapsilähtöisesti pe-
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rehdymme Reggio Emilia -pedagogiikkaan. Reggiolaisuutta toteuttavissa päivä-

kodeissa työskennellään erilaisten teemojen parissa, joissa oppiminen tapahtuu 

pienryhmissä, opettajan toimiessa ohjaajan roolissa. (Hakkola 2007.) Vertais-

kulttuurissa ja erilaisissa yhteisöissä toimiminen antavat lapselle kokemuksen 

yhteenkuuluvuudesta ja osallisuudesta (Ikonen 2006, 164). Myös kuvallinen 

kieli ja sen parissa työskentely ovat keskeistä reggiolaisuudessa. Maailman 

muuttuessa yhä kuvallisemmaksi, lapset tarvitsevat taitoja sen haltuunottoon 

(Heinimaa 2011, 281). Kuvallisen kielen avulla voimme ilmaista ajatuksiamme 

ja jäsentää oppimaamme. 

 

Taidetuokioiden suunnittelun ja ohjaamisen lisäksi koostamme ammattilaisille 

kansion, josta löytyy tuokiokortteja saatekirjeineen taidehistoriallisen kuvataide-

pajan toteuttamisen tueksi. Jokaiseen suunnittelemamme taidetuokioon kuuluu 

sekä taidehistoriallisten, että lasten omien teosten tarkkailua. Tämä edesauttaa 

lapsen visuaalisen lukutaidon kehittymistä ja oman äänen esille pääsyä uusien 

tulkintojen muodossa. Havaintojaan sanoittaessaan ja kokemuksiaan jakaes-

saan lapset oppivat myös vertaisiltaan. Teoksista yhdessä keskustelemalla 

kasvattaja pääsee kurkistamaan lapselle tärkeisiin asioihin. Työskentelyssä 

mukana olleita taidehistoriallisia teoksia ja sen myötä syntyneitä lasten teoksia 

voidaan ripustaa päiväkodin seinille rikastuttamaan kuvallista ympäristöä ja ha-

vainnollistamaan oppimista. 

 

Olemme molemmat kiinnostuneita kuvataiteista ja aikaisemmat koulutuksemme 

liittyvät taide-aineisiin. Koemme taustamme vahvuudeksi lastentarhanopettajan 

työssä ja kokeilemalla meille uutta keinoa toteuttaa kuvataidekasvatusta am-

matti-identiteettimme vahvistuu entisestään. Tutkiessamme lähdemateriaalia 

saamme lisää tietoa muun muassa siitä, kuinka voimme tulevina varhaiskasvat-

tajina edistää lapsen osallisuuden toteutumista. Toteutusvaiheessa saamme 

lisää kokemusta lapsiryhmän ohjaamisesta ja kehitymme oman työskentelym-

me arvioinnissa. Saamme myös lisää tietoa siitä, mikä on aikuisen rooli kuva-

taidekasvatuksessa. 

 

 

  



7 
 

2 KUVATAIDE -JA KULTTUURIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA 

 

 

2.1 Varhaiskasvatus ja esteettinen sekä historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 

 

Varhaiskasvatus on käytännön kasvatustoimintaa eli pedagogiikkaa, joka tapah-

tuu lapsen eri elämäntilanteissa ja ympäristöissä (Viinamäki 2008, 99, 101). 

Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus- ja vastuu, jota varhais-

kasvatuspalvelut tukevat (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002). Varhaiskasva-

tuspalveluista yleisimmät ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja monenlaiset 

avoimet toiminnat. Näitä palveluita tuottavat kunnat, järjestöt, yksityiset palve-

luntuottajat ja seurakunnat. Varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista oh-

jaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Jokaisessa 

kunnassa laaditaan kuntakohtaisten suunnitelmien ohella yksikkö- ja lapsikoh-

taisia suunnitelmia. (VASU 2005, 3–4, 11.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2002) varhaiskasvatuksen valtakunnallisten lin-

jausten mukaan lasten päivähoito on peruspalvelu, johon kaikilla lapsilla on 

mahdollisuus osallistua vanhempien sosioekonomisesta asemasta, yhteiskun-

nallisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta. Varhaiskasvatus kattaa kan-

sainvälisen käytännön mukaan vuodet syntymästä kahdeksaan ikävuoteen. 

Suomessa varhaiskasvatuksen piiriin lasketaan kuuluvaksi myös oppivelvolli-

suusikäiset lapset, jotka käyttävät varhaiskasvatuspalveluita. (Viinamäki 2008, 

101.) 

 

Varhaiskasvatuksen ensisijainen tavoite on hyvinvoiva lapsi, jonka edistämi-

seen kasvattajan tulisi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Muita tärkeitä tavoitteita 

ovat lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Suunni-

telmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisäksi on hyvä muistaa leikin merkitys var-

haiskasvatusikäiselle lapselle. (VASU 2005, 11, 15.) Laissa lasten päivähoidos-

ta (36/1973) pykälässä 2 a kirjoitetaan, että hoidon tulee tarjota jatkuvien, läm-

pimien ja turvallisten ihmissuhteiden lisäksi lapsen kehitystä monipuolisesti tu-

kevaa toimintaa. VASU:n (2005, 11, 17, 20) mukaan lapselle on ominaista ha-

keutua leikkimään, liikkumaan, tutkimaan ja ilmaisemaan itseään taiteellisesti. 
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Varhaiskasvatuksessa toimivan kasvattajan tehtäviin kuuluu luoda ja suunnitella 

ympäristö, jossa lapsi voi näin toimia ja miettiä, miten sisällölliset orientaatiot 

niissä näkyvät. Lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden syntymiseen tarvi-

taan myös kasvatuskumppanuutta, vanhempien ja kasvatusalan ammattilaisten 

yhteistä näkemystä siitä, mikä on lapsen kehityksen ja kasvamisen kannalta 

olennaista. 

 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) todetaan 

lasten oppivan koko ajan monenlaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Sisällölliset 

orientaatiot eivät ole oppiaineita, vaan niiden tarkoituksena on tarjota lapselle 

valmiuksia hahmottaa maailmaa monipuolisesti. Varhaiskasvatuksen keskeiset 

sisällöt ovat matemaattinen orientaatio, luonnontieteellinen orientaatio, historial-

lis-yhteiskunnallinen orientaatio, esteettinen orientaatio, eettinen orientaatio ja 

uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. (VASU 2005, 26.) 

 

Kasvattajalle orientaatiot muodostavat kehyksen siitä, millaisia kokemuksia, 

tilanteita ja ympäristöjä lapsille tulee etsiä ja muokata oppimista varten. Orien-

taatioiden käyttö, niiden muokkaaminen ja niiden sisällöt ovat ympäristö- ja ti-

lannesidonnaisia. Kasvattajilla tulee olla tietoa ja tuntemusta lasten ikävaiheiden 

kehittymisestä, lapsiryhmästä ja toimintaympäristöstä. Kun orientaatioiden ai-

heet liitetään lähiympäristöön ja arkeen, lasten on helpompi muodostaa omia 

käsityksiään erilaisista ilmiöistä. (VASU 2005, 26–27.) Orientaatioiden ideaan 

kuuluu, että lasten omat ehdotukset otetaan huomioon niiden suunnittelussa ja 

toteutuksessa (Helsingin kaupungin sosiaalivirasto 2007, 12). 

 

Esteettinen orientaatio on laaja ja se avautuu havaitsemisen, kuuntelemisen, 

tuntemisen, luomisen ja kuvittelemisen avulla. Se tarjoaa lapselle iloa, jännitys-

tä, rytmiä ja kauneutta. Parhaimmillaan taidehetki voi tarjota elämyksiä ja ko-

kemuksia jokaiselle aistialueelle ja lapsi uppoutuu mielikuvitusmaailmaan, jossa 

kaikki on mahdollista. (VASU 2005, 23, 28.) Lapsi asennoituu esteettisesti koko 

maailmaan, tutkii sitä kaikilla aisteillaan ja tekee luovia ratkaisujaan niiden poh-

jalta. Aistisuus taidekasvatuksessa on siis keskeistä, sillä se kunnioittaa lapsen 

tapaa olla. Esimerkiksi Reggio Emilia -pedagogiikassa lasten aistihavainnot 

ovat lähtökohtana maailman tutkimiselle. (Pääjoki 2011, 111.) 
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Varhaiskasvatuksessa aikuinen ja lapsi perehtyvät lapsen historiaan, kulttuuriin 

ja elämäntapoihin. Näitä asioita tulee arvostaa ja niiden tulee näkyä päiväkodin 

arjessa. Lapsen kulttuuritaustan ilmentäminen ja kulttuuriperinteen jatkuminen 

tapahtuvat yhteistyössä vanhempien ja kulttuuriyhteisöjen kanssa. Historiallis-

yhteiskunnallinen orientaatio rakentaa lasten kanssa kuvaa menneestä ajasta ja 

avaa siltaa nykypäivään. Lähiympäristön kohteet voivat saada uusia merkityksiä 

ja ulottuvuuksia, kun niitä katsotaan historiallisesta näkökulmasta. (VASU 2005, 

28, 40.) Oppimisympäristön laajentaminen laajempiin kulttuurisiin yhteyksiin 

tekee lapsesta aktiivisen toimijan. Kulttuuriperinnön avulla voidaan saada selvil-

le asioita lapsen taustasta ja hänen kiinnostuksen kohteistaan. (Bergström 

2011, 11.) 

 

Kulttuuria ja taidetta tarvitaan lapsen tasapainoisen kasvun tukemiseksi (Haa-

tainen 2010, 3). Taiteelliset peruskokemukset syntyvät ympäristössä, jossa vaa-

litaan musiikillista, kuvallista, tanssillista ja draamallista toimintaa, kädentaitoja 

sekä lasten kirjallisuutta. Kasvattajan tehtävänä on mahdollistaa lapsen taiteel-

linen kokeminen ja ilmaiseminen monipuolisesti taiteen eri alueilla. (VASU 

2005, 23, 28). Taidekasvatus ei pyri elämänuraa suuntaaviin tavoitteisiin, vaan 

oikeuteen taiteellisista elämyksistä (Uusikylä 2001, 6). Lapsi nauttii taiteesta, 

taidoista ja ilmaisustaan yksin tai osallistuessaan yhteisiin tuotoksiin toisten 

kanssa (VASU 2005, 23–24). 

 

Taidekasvatus antaa lapselle polkuja kasvaa itsetunnoltaan vahvaksi yksilöksi 

(Haatainen 2010, 3). Oman kulttuurin luominen ilman aikuisen merkittävää pa-

nosta tukee lapsen aitoa osallisuutta (Pusa 2009, 76). Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteissa pidetään taiteellista toimintaa tärkeänä myös siksi, että lap-

sen myöhemmät taidemieltymykset ja kulttuuriset arvostukset rakentuvat var-

haislapsuudessa saatujen kokemusten varaan (VASU 2005, 24). 

 

 

2.2 Kuvataidekasvatus 

 

Varhaisiän kuvataidekasvatukseen kuuluvat osa-alueet ovat kuvataiteellinen 

ilmaisu, kuvataiteellinen kokeminen, ympäristön esteettinen ja kulttuurinen ko-
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keminen ja median tarkastelu. Olipa tarkasteltava osa-alue mikä tahansa, lähtö-

kohtana on se, että lapsi saa elämyksiä, havannoi ympäristöä ja tutustuu kult-

tuurin ilmiöihin. (Rusanen 2009, 48, 49.) 

 

 

2.2.1 Viisivuotias lapsi taiteen tekijänä 

 

Varhaiskasvatuksen aikana tapahtuva lapsen kehitys toimii perustana myö-

hemmin opittaville tiedoille ja taidoille. Lapsen luottamus häntä hoitaviin aikuisiin 

luo hyvän pohjan tutkimiselle ja oppimiselle. Varhaisen ympäristön merkitys on 

suuri myös siksi, että se suuntaa lapsen kiinnostuksen kohteita. Jotta ymmärtää 

paremmin lapsen tapaa jäsentää maailmaa, tarvitaan tietoa kognitioiden kehi-

tyksestä. Niiden avulla lapsi hankkii tietoa ympäristöstä ja oppii. (Nurmi; Aho-

nen, H. Lyytinen, P. Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006, 18–19). 

 

Kehityspsykologi Jean Piaget jakaa lapsen kehityksen neljään vaiheeseen. En-

simmäisten ikävuosien ja sensomotoristisen vaiheen jälkeen lapsi siirtyy 2–4 

vuoden iässä esikäsitteelliseen vaiheeseen, jolloin kielitaito laajenee nopeasti ja 

lapsi pystyy jäljittelemään kohteita, jotka eivät ole läsnä. Viisivuotias elää Piage-

tin jaottelussa intuitiivisen ajattelun kautta, jolloin lapsi on vielä sitoutunut 

omaan näkökulmaansa. Neljänteen vaiheeseen lapsi siirtyy 6–7 vuoden iässä, 

joka jatkuu aina nuoruusikään asti. (Nurmi ym. 2006, 19–20, 70.) Kauppinen ja 

Wilson (1981, 51) muistuttavat Piaget’n jaottelun olevan kuitenkin viitteellinen. 

Se perustuu jonkinlaiseen keskivertoon, jokaisen ryhmän koostuessa yksilöistä, 

joiden kehitys voi olla alempana tai ylempänä tätä tasoa. 

 

Intuitiivisen ajattelun kaudella lapsi ei pysty vielä arvioimaan esteettistä laatua, 

vaan tekee valintoja sen perusteella, mistä tykkää ja mistä ei (Kauppinen & Wil-

son 1981, 52). Hän luokittelee mielessään esineitä, mutta tarkkailee kerrallaan 

kuitenkin vain yhtä ominaisuutta, kuten kokoa tai väriä (Nurmi ym. 2006, 21, 

45). Menneestä ajasta viisivuotias lapsi muistaa asioita ja tapahtumia usean 

kuukauden tai vuoden takaa (Mannerheimin lastensuojeluliitto i.a). Viisivuotiaan 

lapsen kielen kehityksen keskeisenä saavutuksena voidaankin nähdä ilmaisun 
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tarkentuminen, joka voidaan havaita esimerkiksi ajan ilmaisussa ja esineiden ja 

asioiden värin tai muodon tarkastelussa. (Nurmi ym. 2006, 45.) 

 

Alle kouluikäisellä lapsella on jo hyvät valmiudet niin esittävien kuin abstraktien 

teosten tarkasteluun (Rusanen ja Torkki 2001, 94). Taideteosten tutkimisessa 

lasten tarkat ja uteliaat silmät huomaavat aikuisia enemmän (Lilius 2001, 116). 

Kuvataidekasvatukseen osallistumisen tarjoaa havaintokyvyn kehittämisen li-

säksi mahdollisuuden hieno- ja karkeamotoriikan harjoitteluun. Sorminäppäryy-

den kehittyminen ja kynäotteen vahvistuminen mahdollistavat pieniäkin yksityis-

kohtia sisältävän kuvauksen, johon viisivuotias lapsi pyrkii usein omassa kuva-

uksessaan. (Rusanen 2009, 51–52.) Päädyimme toteuttamaan opinnäytetyöm-

me toiminnallisen osuuden viisivuotiaiden parissa muun muassa siksi, että ha-

lusimme käsitellä yhtenä aiheena muotokuvamaalausta lasten itse tekemänä. 

Kauppisen ja Wilsonin (1981, 52) mukaan viidennen ikävuoden aikana moni 

lapsi siirtyy ihmisen pääjalkaisesta muodosta hahmoon, jolla on kaikki raajat. 

 

Lapsi liikkuu luontaisesti kuvittelun ja todellisuuden eri kerrostumien välillä, leik-

ki ja eri taidemuodot antavat lapselle mahdollisuuden käsitellä rinnakkain sym-

bolista ja konkreettista todellisuutta (Ruokonen & Rusanen 2009, 12). Esimer-

kiksi rakenteluleikeissä lapset harjoittelevat tilan ja suhteiden ymmärtämistä, 

mutta myös luovuutta ja kekseliäisyyttä (Nurmi ym. 2006, 59). Lumesta tai hie-

kasta muodostettuja rakennelmia voidaan pitää lasten tekeminä installaatioina 

tai ympäristötaideteoksina (Rusanen 2009, 49). Neljännen ikävuoden aikana 

yleistyvissä roolileikeissä luovuus ja mielikuvitus ovat yhä tärkeämmässä roolis-

sa. Niissä harjoitellaan myös muita inhimillisen toiminnan muotoja, kuten neu-

vottelua ja säännöistä sopimista. (Nurmi ym. 2006, 61.) Leikin merkitys on muis-

tettava myös taidetuokioita suunniteltaessa. 

 

Viisivuotiaan lapsen ilmaisullinen kehitys asioiden ja esineiden kuvailussa mah-

dollistaa väripintojen ja erilaisten tunteiden välisen yhtäläisyyden tarkastelemi-

sen. Rusasen (2009, 51–52) mukaan kognitiivisten taitojen harjaannuttamisen 

ohella kuvataiteellinen toiminta tarjoaa mahdollisuuden tunne-elämän kohtaa-

miseen ja sen jäsentämiseen sekä kokemusten työstämiseen. Kuvataidekasva-

tuksen toteutuminen onkin tärkeää siksi, että se tukee lasta ihmisenä kasvussa 
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kokonaisvaltaisesti. Lasten kanssa on hyvä pohtia miksi taidetta tehdään ja 

miksi se on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille. (Karppinen 2001, 109.) 

 

Taiteilun parissa voidaan harjoitella myös sosiaalisia taitoja. Rusanen (2009, 

52) kirjoittaa neljän ja viiden vuoden ikäisen lapsen nauttivan työskentelytilan-

teiden sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, jolloin koko lapsiryhmän kanssa voi-

daan harjoitella keskustelemista, kuuntelemista ja palautteen antamista. Alle 

kouluikäinen lapsi ei vielä kritisoi teosten esteettistä laatua tai sitä kuinka kuvat 

vastaavat todellisuutta. Koulumaailmaan siirtyminen muuttaa usein lasten suh-

tautumista omiin ja muiden tekemiin kuviin kriittisemmäksi, jolloin piirtämisen 

tavoitteeksi muodostuu esittävyys ja valokuvamaisen todellisuuden kuvaami-

nen. (Rusanen ja Torkki 2001, 90) 

 

 

2.2.2 Kasvattajan tehtävät kuvataidekasvatuksessa 

 

Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ohella kuvataidekasvatuksen tavoitteena on 

esteettisen asennoitumisen ja luovuuden kehittäminen. Kasvattajan tehtävänä 

on pysähtyä lapsen kanssa havainnoimaan kuvia ja tutustuttaa lapsi ilmaisuun 

erilaisten materiaalien avulla. (Rusanen 2009, 48–49.) Kuvien tekemisen ohella 

siis myös niiden tarkastelu on tärkeää. Lapsia voi kiinnostaa esimerkiksi erojen 

ja yhtäläisyyksien pohtiminen, jolloin töitä tarkastelemalla voidaan oppia maail-

masta uudella tavalla. (Rusanen & Torkki 2001, 94–95.) Taidetuokioidemme 

aikana tarkkailimme lasten kanssa muun muassa 1700-luvun lopulla maalatun 

lapsen muotokuvaa ja 2000-luvulla otettua lapsen päiväkotikuvaa samankaltai-

suuksia etsien. 

 

Kasvattajan tulee varata kuvataiteelliseen työskentelyyn riittävästi aikaa (Rusa-

nen 2009, 49). Luova prosessi alkaa ideoiden hauduttamisesta ja jatkuu ajatus-

ten kypsyttämisestä työn valmiiksi saattamiseen (Uusikylä 2001, 17). Aikuisen 

läsnäolo voi lisätä myös lasten motivaatiota työskentelyyn ja toiminnan pitkäjän-

teisyyttä (Piironen 2006, 28). Lapsen innostumista voidaan tukea virittelyvai-

heen elämyksillä, jotka synnyttävät kuvallisessa työskentelyssä välttämättömiä 

mielikuvia ja koskettavat lapsen tunnemaailmaa. Lapsen kykyä kuvitella ja luo-
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da sisäisiä mielikuvia on tärkeää tukea myös siksi, että se tarjoaa lapselle pa-

remmat mahdollisuudet eläytyä omiin ja muiden tunteisiin. (Rusanen 2009, 49.) 

 

Kasvattaja voi motivoida työskentelyyn myös erilaisin tarinoin, elollistamalla. 

Luovuuden päästessä esiin, lapsi uskaltaa kokeilla uusia toimintatapoja, ratkais-

ta ongelmia ja ylittää rajojaan. Työskentelyn aikana lapsi oppii sietämään myös 

etsimistä, epätietoisuutta ja erilaisia tulkintoja, sillä luova työskentely ei etene 

koskaan kaavamaisesti. (Rusanen 2009, 49.) Uusikylä (2001, 16–17) kirjoittaa-

kin, ettei kasvattajan tule näyttää valmiita malleja siitä, kuinka asiat kuuluu teh-

dä. Erilaisten määräysten sijaan kasvattajan tulee rakentaa oppimisympäristön 

sellaiseksi, että lapsi voi keskittyä ja sitoutua prosessiin (Rusanen 2009, 53). 

 

Puuttuvat tai huonokuntoiset välineet ovat käytännön esteitä taidekasvatuksen 

toteutumiselle (Rusanen & Torkki 2001, 98–99). Toteuttaessaan näkemystään 

maalattavasta aiheesta, lapsi tarvitsee toimivaa pensseliä tai kunnon värinappe-

ja siinä missä aikuinen. Pääjoki (2011, 114) kirjoittaa, että lapsille materiaalit 

ovat usein vieraita, mutta kiinnostavia. Esimerkiksi luonnonmateriaaleille voi-

daan löytää uusia käyttötarkoituksia taiteilun parista ja tarjota samalla lapsille 

arjesta poikkeavia esteettisiä kokemuksia. (Pääjoki 2011, 114). Konkreettisen 

fyysisen työskentelyn lisäksi kasvattajan tulee ohjata lasta välineiden ja materi-

aalien käytössä. Vesivärimaalaukseen tutustuttaessa voidaan tutkia värinappeja 

ja värien sekoittamista sekä perehtyä oikeanlaisen paperin valintaan. (Rusanen 

2009, 53). 

 

Lasten taiteelliseen toimintaan liittyy oleellisesti vertaiskulttuuri, sillä lasten tai-

teellinen toiminta on vuorovaikutteista ja sosiaalista. Lapsista voi olla mielek-

käämpää tehdä yhteistä isoa maalausta, muiden tekemistä samalla seuraten 

kuin paneutua omaan tekemiseen. Lapset myös mielellään sanoittavat tekemis-

tään ja jakavat muille kokemuksiaan. (Pääjoki 2011, 115.) Taidetuokioissamme 

teimme teoksia yhdessä laajalle pinnalle, mutta myös erikseen omalle paperille. 

Lapset jakoivat havaintojaan muun muassa siitä, kuinka erilaisia jälkiä saadaan 

siveltimellä aikaan. 
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Lapsen teos on hyvä lähtökohta myös lapsen ja aikuisen väliselle vuoropuhelul-

le (Mäkivaara & Sarviaho 1999, 14). Kuvataiteiden parissa työskennellessään 

lapsi ilmaisee näkemyksiään maailmasta ja työstää kokemuksiaan, jättää itses-

tään yksilöllisen jäljen. Työstään kertomalla lapsi avaa maailmaansa aikuiselle 

ja saa samalla tarvitsemaansa yksilöllistä huomiota. (Rusanen 2009, 52, 54.) 

Lapsi tuntee aikuisen olevan kiinnostunut hänen kuvastaan ja sitä kautta hänes-

tä itsestään (Mäkivaara & Sarviaho 1999, 14). Lasten töitä tarkastelemalla kas-

vattaja saa myös tietoa siitä, missä tarvitaan lisäohjausta ja mihin suunnata 

työskentelyä seuraavaksi (Rusanen 2009, 52, 54). 

 

Kasvattaja voi innostaa lasta taiteelliseen työskentelyyn päiväkotiympäristön 

kuvallisella rikkaudella. Lasten itse tekemien teosten rinnalle on hyvä ripustaa 

kuvataiteen vanhoja ja uusia merkkiteoksia. (Rusanen 2009, 49–50.) Produkti-

omme aikana syntyneet teokset jäivät päiväkodin seinille, ripustimme sinne 

myös merkkiteoksia, jotka olivat olleet mukana työskentelyssämme. Näin myös 

ne lapset, jotka jäivät produktiomme ulkopuolelle, pääsivät osallisiksi yhteiseen 

matkaamme. 

 

Halenius (2012) tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan muun muassa sitä, kuinka 

lastentarhanopettajat suunnittelevat päiväkotien ryhmätilojen kuvallista ympäris-

töä. Tutkimuksessa mukana olleiden päiväkotiryhmien seinillä ei ollut lainkaan 

alkuperäisteoksia, joissakin ryhmissä painokuvia tunnetuista teoksista. Haleni-

uksen mukaan tämä ei johtunut seinätilojen niukkuudesta, sillä niitä koristivat 

lasten töiden ohella muun muassa televisio-ohjelmista tuttujen hahmojen kuvat. 

(Halenius 2012, 27, 78–79.) 

 

 

2.3 Kulttuurikasvatus 

 

Kulttuuri on ihmisen kasvun alusta ja saa erilaisia merkityksiä eri yhteyksissä. 

Kulttuurikasvatuksen kontekstissa kulttuuri tarkoittaa ymmärrystä omista juuris-

ta, suvusta, ympäristöstä, kielestä ja identiteetistä. Kulttuurilla voidaan tarkoittaa 

myös kulttuuripalveluita. Kasvun käsitteeseen liittyy taas näkemys ihmisen kehi-

tyksen kokonaisvaltaisuudesta, joka voidaan saada luovan toiminnan ja sitä 
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kautta itsetuntemuksen avulla. Kasvatuksessa on lisäksi kyse kahden osapuo-

len välisestä suhteesta, vuorovaikutuksesta ja kulttuurin siirtämisestä. Kasvatta-

ja voi ihmisen sijaan olla jokin taho, kuten taideinstituutio. (Kalhama, Kitola & 

Walamies 2006, 4, 26–27, 30–31.) 

 

Taiteen, kulttuurin ja luovuuden arvostus yhteiskunnassa kasvavat jatkuvasti 

(Opetusministeriö 2009, 15). Hyypän (2013, 19) tekemän tutkimuksen mukaan 

ihmiset, jotka käyvät kulttuuritilaisuuksissa tai harrastavat kulttuuria, elävät pi-

dempään kuin he joilla on vähän tai ei lainkaan kulttuuriharrastuksia. Kulttuurin 

harrastaminen pidentää siis ikää. Kalhama, Kitola ja Walamies (2006, 36) kirjoit-

tavatkin, että koska kulttuurisilla kokemuksilla on suuri merkitys yksilölle, tulisi 

jokaisella olla perusterveydenhuollon tavoin oikeus kulttuuriin. 

 

Oman identiteetin ja kulttuuriperinnön tuntemus auttavat ymmärtämään muita-

kin kulttuureja. Kulttuuri, sen perintö ja ympäristö ovat kansallisomaisuutta, jotka 

rikastavat niin yksilöiden kuin yhteisöjen elämää. (Opetusministeriö 2009, 15–

16.) Kulttuurikasvatus voi toimia yhdistävänä tekijänä tuotaessa oman kulttuurin 

piirteitä esille. Esimerkiksi kulttuurikeskus Caisassa on järjestetty työpajoja 

maahanmuuttajataustaisille lapsiryhmille. Työpajoissa saman kulttuuriperinnön 

omaavat taiteilijat ovat tuoneet yhteistä kulttuuria esille vahvistaen lasten onnis-

tumisen tunteita ja identiteettiä. (Maula 2006, 46–47.) 

  

Kulttuurikasvatus tarjoaa eväitä itsetuntemuksen kasvuun, oman ainutkertai-

suuden kohtaamiseen sekä kykyyn kohdata muita. Kulttuurikasvatuksen tulisi 

myös vahvistaa ihmisen kulttuurin tuntemusta, auttaa ymmärtämään sen moni-

naisuutta ja edistää kykyä käyttää kulttuuripalveluita ja iloita taiteesta. Kulttuuri-

kasvatuksella on suuria tavoitteita, sillä sen päämääränä on tehdä ihmisestä 

henkilö, joka kykenee ohjaamaan elämäänsä ja tekemään valintoja hahmotta-

mansa kulttuurin perusteella. Kulttuurikasvatus ei ole siis pelkkää taidekasva-

tusta taiteellisine tuotoksineen, vaan sen päämääränä on vuorovaikutuksellinen 

prosessi. (Parkkola 2006, 137–138, 148.) 
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2.3.1 Lasten kulttuuri 

 

Opetusministeriön (2003, 7, 9) laatimassa Lasten kulttuuripoliittisessa ohjel-

massa sanotaan, että kulttuuri on lasten perusoikeus, joka määritellään perus-

laissa. Lasten oikeudesta kulttuurielämään todetaan myös YK:n lasten oikeuk-

sien yleissopimuksessa. Lasten kulttuuripolitiikan tavoite on muun muassa ko-

din, päivähoidon ja koulun tukemisessa, kulttuuritietoisten kansalaisten kasvat-

tamisessa ja lasten oman kulttuurin edistämisessä. Haataisen, Koskisen, Mus-

tosen ja Sariolan (2010, 3–4) mukaan lapsille suunnattua kulttuurikasvatusta 

pidetään kehittämisen ja arvioinnin arvoisena. Esimerkiksi Helsingin kulttuuri-

strategia on ottanut lasten- ja nuorten kulttuurin keskeiseksi osaksi vuosille 

2012–2017. 

 

Lasten oma kulttuuri tarkoittaa lasten toimintaa, ajatuksia ja tulkintoja, jotka he 

jakavat ryhmässä kulttuuriin liittyvistä ilmiöistä. Se ottaa vaikutteita aikuisten 

kulttuurista, mutta se poikkeaa siitä monin eri tavoin. Aikuisten lapsille tuottama 

kulttuuri on julkista ja tavoitteiden asettajana toimii aikuinen itse. Lasten oma 

kulttuuri saattaa jäädä puolestaan piiloon. Se on henkilökohtaista ja kuvastaa 

lapsen sisäistä maailmaa, jota lapsi ei välttämättä halua jakaa aikuisen kanssa. 

Jotta se voisi jäädä näkyviin, aikuisen tulee havaita ja tallentaa se jollain tavalla. 

Näin lasten omasta kulttuurista muotoutuu lasten ja aikuisten yhdessä tuotta-

maa kulttuuria. (Rusanen 2010, 40.) 

 

Nykylasten taiteellista toimintaa inspiroivat kulutustavara- ja mediakulttuuri. Las-

ten oma taiteellinen ilmaisu sisältää vaikutteita mediakulttuurin hahmoista ja 

tyyleistä. Esimerkiksi supersankarit ja nuket esiintyvät lasten piirustuksissa 

usein. Kasvattajat saattavat olla epävarmoja mediakulttuurista ja pyrkivät karsi-

maan sitä lasten ilmaisusta. He eivät välttämättä pidä lasten ilmaisua vapaana 

ja aitona, jos populaariestetiikka on näkyvissä. (Pääjoki 2011, 116–117.) 

 

Lapset ovat syntymästään saakka kulttuurisia olentoja, jotka imevät itseensä 

monenlaisia vaikutteita. He alkavat muodostaa suhdettaan taiteeseen ja kulttuu-

risiin ilmiöihin nopeasti ja myös esteettiset mieltymykset kehittyvät. Aikuiset 

saattavat ajatella, että taiteellisesti laadukkaat teokset ovat lapselle liian haas-
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teellisia tai jopa tylsiä. Kasvattajan ennakkoluuloihin voi vaikuttaa se, ettei taide 

ole hänelle tuttua. Pieni lapsi on kuitenkin avoin taiteelle ja osallistuu sen tar-

kasteluun mielellään. Taidekasvatuksen tehtävä onkin avartaa sekä lasten, että 

aikuisten omaa makua. (Pääjoki 2011, 116–117.) 

 

 

2.3.2 Museot kasvattajina 

 

Kulttuuriperintöä on kaikkialla. Se näkyy ympärillä olevissa esineissä, ympäris-

tössä ja puhutussa perinteessä. Henkisen perinteen ja aineellisen kulttuuripe-

rinnön tunteminen luovat pohjan ajattelulle, josta oma identiteetti ja kokemukset 

voivat rakentua. Kun lapsi pääsee keräämään tietoa esineistä, rakennuksista ja 

kulttuuriympäristöistä, pystyy hän ymmärtämään miten nykyisyyteen on päädyt-

ty. Museo on näistä luontevin oppimisympäristö. (Bergström 2011, 11–12.) 

 

Nevasen, Juvosen ja Ruismäen (2014, 7–8, 11, 15–16) tutkimuksessa päiväko-

tia ja koulua tarkastellaan taidekasvatuksen oppimisympäristönä fyysisestä, 

sosiaalisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Projektin tavoitteena oli saada 

lapset arvostamaan kotiympäristöään ja tutustumaan sen historiaan taiteen kei-

noin. Taidetta tehtiin sisätilojen ulkopuolella, irtautumalla rutiineista ja tavan-

omaisista keinoista toimia. Arviointitutkimuksessa ilmeni päiväkodin, koulun ja 

niiden lähiympäristöjen soveltuvan monipuoliseen yhteisölliseen toimintaan. 

Läheinen ympäristö ja sen historia tarjosivat lapsille paljon aiheita kuvitteluun ja 

he löysivät uudenlaista tekemistä ulkona. Löydettyään metsästä vanhan asu-

muksen merkkejä, lapset pohtivat, mitä ihmiset tekivät 50–100 vuotta sitten. 

Metsästä löydetyt vanhat esineet saivat leikeissä uuden merkityksen lasten luo-

dessa suhdettaan historiaan. 

 

Museoiden tehtävästä kulttuuriperinnön säilyttäjänä määrätään museolaissa. 

Lisäksi niiden tulee harjoittaa kulttuuriperintöön liittyvää tutkimusta, opetusta ja 

tiedonvälitystä. (Museolaki 1166/1996.) Bergström näkee kulttuuritoimijan teh-

tävänä myös tukea taiteen tekoprosessin ymmärtämistä sekä taidekokemuksen 

syventämistä ryhmissä. Oppimisympäristöä on siis hyvä laajentaa päiväkodin 

seinien ulkopuolelle, sillä se tekee lapsesta aktiivisemman oppijan. Hän pitää 
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olennaisena sitä, että kulttuurikasvatus sisältää tarpeeksi taideopetusta, sillä se 

takaa lapsen aivojen, minuuden ja itsetunnon kehittymisen. (Bergström 2011, 7, 

10–11.) 

 

Kulttuurilaitosten tehtäviin kuuluu säilyttää kulttuuriperintöä ja siirtää kulttuurista 

pääomaa sukupolvelta toiselle. Museot kantavat siis vastuun näyttelyiden, toi-

minnan ja materiaalin järjestämisestä niiden tärkeimmälle yleisölle, lapsille. 

Päätöksen museoon lähtemisestä tekee yleensä aikuinen, uusien asioiden op-

piminen on hyvä syy yhteiselle museovierailulle. Lapsen käsitys historiasta, 

ajasta, taiteesta ja maailmasta vaikuttavat hänen kykyynsä ymmärtää museon 

sisältöjä. Lapset eivät ole museoille enää ainoastaan pelkkää yleisöä, vaan hei-

dät on otettu mukaan tekemään näyttelyjä. (Kettunen 2010, 70–72, 76.) 

 

Nykyisessä ja tulevaisuuden kulttuurissa pärjätäkseen lapset tarvitsevat visuaa-

lista lukutaitoa. Se on taito, jonka avulla voidaan ymmärtää kuvien kieltä. Tutki-

mukset osoittavat, että kuvien ymmärtäminen on yhtä tärkeä taito kuin mate-

maattisten symbolien ymmärtäminen. Museoiden eri aisteja herättelevä materi-

aali ja toiminta tukevat visuaalisen lukutaidon kehittymistä. Visuaalista lukutai-

toa kehittävästä toiminnasta esimerkkinä on museoiden tarjoama työpajatoimin-

ta, joka auttaa tutustumaan taiteeseen toiminnallisesti. Tutkimusten mukaan 

myös ne lapset, jotka käyvät museoissa perheensä kanssa, ovat todennäköi-

sempiä museoiden käyttäjiä aikuisina, kuin ne jotka eivät käy. (Kettunen 2010, 

72, 74–75.) 

 

Onnistunut museokokemus on oppimista, jonka tarkoituksena on jättää ihmi-

seen jälki, joka muokkaa hänen käsitystään maailmasta ja itsestään (Kettunen 

2010, 73). Taidemuseot voivat olla tukena kasvattajalle ja avata tilaa lasten 

osallisuudelle. Lapsen kulttuuriseen osallisuuteen kuuluu mahdollisuus tutustua 

kulttuurin eri muotoihin. (Pääjoki 2011, 117–118.) Myös taiteen avulla voidaan 

oppia asioita itsestä, toisista ja maailmasta. Lapsen osallisuutta lisää se, että 

aikuiset arvostavat heidän maailmaansa ja hyväksyvät heidän mielipiteensä ja 

tulkintansa eri teoksista. Me aikuiset kohtaamme lapsen oman kulttuurin tulkin-

noissa, jotka ovat muunnelmia aikuisten luomasta kulttuurista. (Rusanen 2010 

40–41.) 
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3 OSALLISTAVA OPPIMINEN 

 

 

3.1 Lapsen osallisuus ja sen edistäminen 

 

Sekä YK:n lapsen oikeuksien julistuksessa (1989, artikla 12), että Suomen pe-

rustuslaissa (6 pykälä, momentti 3) kirjoitetaan lapsen oikeudesta ilmaista nä-

kemyksensä kaikissa häntä koskevissa asioissa (Suomen UNICEF 2013). Päi-

vähoidossa toteutuvan osallisuuden lähtökohdat perustuvat tämän ohella päi-

vähoitolakiin ja paikkakohtaisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin (Stenvall & Sep-

pälä 2008, 3). 2000-luvulta lähtien lapsen osallisuuden vahvistaminen on kuulu-

nut osaksi laadukasta varhaiskasvatusta (Karila; Ala-Suutari; Hännikäinen; 

Nummenmaa & Rausku-Puttonen 2006, 8–9). Kokemus osallistumisen merki-

tyksestä ja kuulluksi tulemisesta muotoutuu varhain. Siksi osallisuuden kehitty-

mistä edellyttävien taitojen oppimiselle on luotava puitteet jo päiväkodissa. 

(Rausku-Puttonen 2006, 113.) 

 

Laajasti ymmärrettynä osallisuuteen kuuluu yhteisöihin liittyminen, niihin kuulu-

minen ja niissä vaikuttaminen (Oranen 2008, 9). Lapsen osallisuuden polku al-

kaa lapsen liittyessä vertaiskulttuuriin (Kronqvist 2006, 181). Lasten kulttuuria 

tutkineen William Corsaron mukaan vertaiskulttuurin muodostuminen perustuu 

lasten tarpeeseen pitää yllä kotoa löytyvää turvallisuuden tunnetta myös päivä-

kodissa. Yhteisen toiminnan käynnistyminen perustuu lasten luontaiseen kiin-

nostukseen toisiaan kohtaan, jolloin toisille tuntemattomat lapset hakeutuvat 

nopeastikin toistensa seuraan. Etsiessään vertaissuhteesta emotionaalista suh-

detta ja kumppanuutta, lapsen on kuitenkin tehtävä uusia tulkintoja siitä, kuinka 

yhdessä ollaan. (Kalliala 2008, 36–37.) 

 

Yhteisissä leikeissä lapsi oppii sosiaalisia taitoja ja toimimaan osana ryhmää, 

sopimaan säännöistä, vaihtamaan ajatuksia ja auttamaan toista (Ikonen 2006, 

158–159). Kalliala (2008, 18) kirjoittaa leikkitoverien hiovan toinen toistensa 

sosiaalisia taitoja tehokkaammin kuin mikään muu. Vertaiskulttuurin lisäksi yh-

teisössä toimiminen antaa lapselle kokemuksen yhteenkuuluvuudesta ja osalli-

suudesta (Ikonen 2006, 164). Osallistuminen erilaisten yhteisön elämään päivä-
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kodissa ja sen ulkopuolella antaa lapselle mahdollisuuden rakentaa käsitystä 

siitä, keitä olemme, mihin kuulumme ja kuinka elämme (Bardy 2001, 166). 

 

Lapselle osallisuus merkitsee asteittain aikuisten rakentamaan maailmaan tu-

lemista (Stenvall & Seppälä 2008, 4). Esimerkiksi vertaissuhteessa tapahtuva 

oppiminen saattaa olla lapselle haasteellista, sillä toista ohjatessaan hän toimii 

samalla sekä ohjaajana, että oppijana (Korkeamäki 2006, 183). Osallistumisen 

mahdollisuuden ohella lapsella tuleekin olla mahdollisuus myös kieltäytyä 

(Stenvall & Seppälä 2008, 4). Toimintaan voi osallistua, vaikka ei ole itse ole 

ollut vaikuttamassa sen sisältöön tai toteutukseen (Turja 2011, 46). Oleellista 

on, että lapsi kokee olevansa oman päiväkotiryhmänsä hyväksytty ja tärkeä jä-

sen (Nurmi & Puukko 2011, 13). Osallisuus voi siis olla myös kuulumista ryh-

mään, tunne siitä, että on osa joukkoa (Stenvall & Seppälä 2008, 4). 

 

Lapsen osallisuutta on tarkasteltu erilaisten porras- ja tikapuumallien avulla. 

Shierin viisiportaisessa mallissa aikuisen rooli lapsen osallisuuden mahdollista-

jana on keskeinen. (Oranen 2008, 9–10.) Ensimmäisellä tasolla lapset tulevat 

kuulluksi. Aikuisen tulee varmistaa muun muassa päiväkodin rutiinien ja toimin-

takulttuurin kautta, että tämä on mahdollista. Seuraavalla tasolla lasta tuetaan 

omien mielipiteiden ilmaisemiseen. Päiväkodin henkilökunnan tulisi toimia yh-

dessä niin, että kaikkia lapsia tuetaan ja rohkaistaan mielipiteen esille tuomi-

sessa. Kolmannella tasolla lapsen mielipiteet otetaan huomioon. Tämä ei tarkoi-

ta kaikkien ideoiden toteuttamista, mutta aikuinen voi huomioida lapsen tuoman 

mielipiteen ja käyttää jonkin osan käytännön toteutuksessa. (Venninen, Leino-

nen & Ojala 2010, 10–11.) 

 

Neljännellä tasolla lapset ovat mukana päätöksenteossa. Aikuinen kantaa yhä 

päätösten tuoman vastuun, mutta luovuttaa lapselle osan valtaansa. Yhdessä 

tehtyjen päätösten tavoitteena on muun muassa vastuuntunnon oppiminen ja 

lasten sitouttaminen päätöksiin. (Venninen ym. 2010, 10–11.) Päätöksiä voi-

daan tehdä esimerkiksi lastenkokouksissa, joissa jokaisella on oikeus äänestää 

(Heikkilä 2012). Neljännen ja viidennen tason ero on vähemmän selkeä kuin 

niitä edeltävien. Merkittävin ero on vastuun jakautumisessa lapsille. Aikuisten 

on tuettava lasta kantamaan vallan myötä tulevaa vastuuta. Shierin tasoja käyt-
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täessään aikuisen on huomioitava muun muassa lapsen persoonallisuus ja ke-

hitystaso. Sensitiivinen kasvattaja osaa hahmottaa lapsen taidot ja tarpeet, ja 

tarvittaessa laskeutuu takaisin alemmille tasoille. (Venninen ym. 2010,12.) 

 

Kasvattaja voi ottaa lapset mukaan esimerkiksi erilaisten tuokioiden suunnitte-

luun ja yhdessä voidaan laatia toimintaan liittyvät säännöt (Karppinen 2009, 59). 

Mikäli jotain yhdessä pohdittua asiaa ei voida toteuttaa, tulee lasten kanssa 

keskustella siitä, miksi niin kävi (Turja 2011, 52). Lasten ideoiden kuuntelemi-

sen ohella aikuisten tulee ottaa huomioon lapsen tapa toimia, leikkiä ja käyttää 

mielikuvitusta, toimia lapsilähtöisesti (Karlsson 2012, 46). Lapsilähtöisessä 

työskentelytavassa painotetaan opettamisen sijaan oppimista, tutkimista ja itse 

tekemistä (Nurmi & Puukko 2011, 11). Lasten vertaisryhmät ovat voimavara, 

jonka avulla he oppivat toinen toisiltaan (Korkeamäki 2006, 183) Toista opetta-

malla myös omat taidot saavat vahvistusta (Kronqvist 2006, 181). 

 

Kasvattajan tehtävänä on luoda oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuksia 

vertaisoppimiseen. Varhaiskasvatuksessa vertaisoppimisen muotoja ovat muun 

muassa projektityö ja uusien taitojen opiskelu pienryhmissä. Vertaisoppimisen 

parissa kasvattaja voi innostaa työskentelyyn esittämällä kysymyksiä ja ongel-

mia, joihin lapset keksivät ja kokeilevat uusia ratkaisuja. (Kronqvist 2006, 182.) 

Osallisuus muuttaa siis perinteistä mallia, jossa aikuinen opettaa ja lapsi on 

passiivinen kuulija. Korkeamäki (2006, 183) kirjoittaa vertaisoppimisesta “hiljai-

suuspedagogiikan” haastajana. Hän näkee toisen lapsen parempana asioiden 

selittäjänä, tämän ilmaisun ollessa lapsen ymmärtämisen kannalta aikuisen il-

maisua oleellisempaa. 

 

Tuulikki Vennisen, Jonna Leinosen ja Mikko Ojalan (2010) toteuttamassa tutki-

musraportissa ”Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi”, Lapsen 

osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa, käsitellään päiväkodin arjessa 

esiintyviä esteitä lapsen osallisuuden toteutumiselle. Suurimmaksi esteeksi ko-

ettiin olosuhteet, joissa henkilöstön vähäinen määrä haittasi lasten kuulemista. 

Lähes kaikki vastaajat kokivat myös kiireen ja aikataulutuksen olevan esteenä 

kuulemiselle. Kiireen tunnun vähentämisessä olennaisimpana asiana pidettiin 
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aikuisten asennoitumista, muun muassa turhan kiireen lietsomisen lopettamista. 

(Venninen ym. 2010, 31, 37.) 

 

Vartiainen (2005, 2, 82) selvitti pro gradu -tutkielmassaan lastentarhanopettaji-

en käsityksiä muun muassa siitä, kuullaanko lapsia päiväkodin esiopetuksessa 

ja miten ja mihin asioihin lapset voivat siinä vaikuttaa. Vartiaisen tutkimuksen 

mukaan lapsen kuuleminen, osallistuminen ja vaikuttaminen toteutuvat parhai-

ten projektityyppisen toiminnan kautta. Esimerkkinä tästä hän mainitsee Reggio 

Emilia -pedagogiikan “esiin tulevan opetussuunnitelman”. Vartiainen (2005, 16) 

näkee erilaisten projektien vaikutuksen kaksinkertaisena. Lasten vuorovaikutus-

taitojen kehittyminen vaikuttaa positiivisesti koko yhteisön ilmapiiriin, mutta lisää 

myös arvokkaita taitoja, joita voi käyttää muissa sosiaalisissa yhteyksissä ja 

jotka edistävät aktiivista kansalaisuutta. Jo 1960-luvulla Reggio Emilia -

pedagogiikan isä, Loris Malaguzzi, piti ajatusta kyvykkäästä ja oikeuksistaan 

tietoisesta kansalaisesta keskeisenä päivähoidon tavoitteena (Wallin 2000, 

105). 

 

 

3.2 Reggio Emilia -pedagogiikka 

 

Reggiolaisessa pedagogiikassa on kyse lasta kunnioittavasta suhtautumista-

vasta, joka perustuu lasten, aikuisten ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen 

(Heinimaa 2011, 277). Reggio Emilia päiväkotien isäksi voidaan kutsua Loris 

Malaguzzia, jonka tietämyksen avulla luotiin sisällöltään ja luovuudeltaan uu-

denlainen päiväkoti 1940-luvun Italiaan (Wallin 2000, 12–13). Malaguzzi oli ai-

kaansa edellä ymmärtäessään maailman muuttuvan kuvallisemmaksi ja lasten 

tarvitsevan taitoja sen haltuunottoon. Reggiolainen kasvatusajattelu tuli myö-

hemmin tunnetuksi ympäri maailmaa. (Heinimaa 2011, 277.) 

 

Heinimaa (2011) määrittelee reggiolaisen opetustavan niin, ettei opettaja perin-

teisellä tavalla opeta, vaan luo tilanteita ja järjestää toimintaa, jossa lapset voi-

vat itse oppia ja oivaltaa. Malaguzzin kerrotaankin huomauttaneen, että opetta-

minen on vain opin jakamista muille ja se ylläpitää toisen passiivisuutta (Wallin 

2000, 85). Keskeistä on, että lapsi oppii maailmasta ja sen ilmiöistä tekemällä ja 
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tutkimalla (Heinimaa 2011, 278). Kysymyksiin ei anneta vastauksia heti, vaan 

lapsi asetetaan niiden eteen. Opettamisen sijaan lapsi haastetaan toimivana, 

ajattelevana ja kykenevänä yksilönä oppimaan itse. Näin lapsi nousee pääroo-

liin omassa oppimisessaan. (Wallin 2000, 85–86.) 

 

Hakkola ja Virsu (2000, 58) kirjoittavat teoksessaan Entäs jos….laulava puu ja 

muita tarinoita teematyöskentelystä, tutkivan oppimisen edellytysten etsimisen 

vieneen heidät teematyöskentelyn maailmaan. Hyvä teema syntyy läsnä ole-

vasta ympäristöstä, jokapäiväisestä elämästä (Hakkola 2007, 8). Se voi löytyä 

kaikkia puhuttaneesta aiheesta, vanhemman käynnistämästä keskustelusta tai 

henkilökunnan jäsenen innostuksesta jotakin asiaa tai ilmiötä kohtaan (Hakkola 

& Virsu 2000, 60). Sen avulla opitaan pohtimaan, jakamaan tietoa, ottamaan 

selvää ja ratkaisemaan ongelmia, se tarjoaa myös mahdollisuuden elämyksiin 

ja kaikkien aistien käyttöön (Hakkola 2007, 8). 

 

Reggiolaisuudessa rohkaistaan lapsia työskentelemään pienissä ryhmissä tai 

pareittain (Wallin 2000, 96). Aikuiset voivat järjestää esimerkiksi päiväkodin ar-

keen ja jokapäiväisiin töihin liittyviä tehtäviä, joissa eri-ikäisillä lapsilla on mah-

dollisuus toimia yhdessä. Vanhemmat lapset toimivat nuoremmilleen luonnolli-

sina esimerkkeinä ja auttajina. (Hakkola 2007, 9.) Teemojen parissa muodoste-

taan tutkimusryhmiä, joissa autetaan ja otetaan apua vastaan toisilta ja tunne-

taan yhteenkuuluvuutta (Hakkola & Virsu 2000, 60). Lapsen oppiessa toiselta, 

oppiminen tapahtuu lapsen ajattelutavan kanssa yhteen sopivalla tavalla. Op-

pimisessa on kyse yksilöllisistä ahaa-elämyksistä, mutta sen edellytyksenä on 

myös sosiaalisuus (Wallin 2000, 96). 

 

Reggiolaisissa päiväkodeissa kasvatusympäristö nähdään aktiivisena element-

tinä lapsen ympärillä. Se luo ja edistää eri-ikäisten ihmisten suhteita, sillä lapset 

eivät toimi tiukasti omissa ryhmätiloissaan, vaan saavat hyödyntää päiväkodin 

eri tiloja. (Mörk-Huttunen 2008, 21.) Mahdollisuus kulkea vapaammin luo myös 

tilanteita vertaisoppimiselle. Hakkola (2007, 6) kirjoittaa ympäristön merkityk-

sestä oppimisprosesseissa, parhaimmillaan se houkuttelee ja kutsuu lasta ko-

keilemaan. Ympäristön voidaan siis sanoa toimivan opettajana ja sen avulla 

voidaan antaa virikkeitä ja haasteita lapsen ajatuksille (Wallin 2000, 24). Hyvä 
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oppimisympäristö myös muuttuu oppijoiden ja kulloinkin käsiteltävien teemojen 

mukaan (Virsu & Hakkola 2000, 16). Siellä on siis näkyvillä esimerkiksi lasten 

piirroksia, joita katselemalla voidaan innostua tekemään uutta tai muistella jota-

kin teemaan liittyvää asiaa. 

 

Aikuisen tehtävänä on antaa lapselle oppimiseen ja oivaltamiseen tarvittava 

aika ja materiaalit. Virikkeitä antamalla tai korostamalla jotain lapsen sanomaa, 

voidaan innostaa ja ylläpitää keskustelua sekä kannustaa lasta luomaan teorioi-

ta erilaisista asioista. (Wallin 2000, 86.) Hakkola ja Virsu kirjoittavat aktiivisesta 

ja kiinnostuneesta aikuisesta, joka toimii lapselle samaistumiskohteena. Tutus-

tuttaessa uuteen asiaan, innostunut aikuinen saa myös lapset innostumaan. 

Oppimisen prosesseihin lapset mukaan saavan aikuisen tulee kuitenkin tuntea 

lapset mahdollisimman hyvin. Havainnoidessaan ja lapsen työskentelyä doku-

mentoidessaan, aikuinen saa tietoa muun muassa lapsen havaintojentekoky-

vyistä, sosiaalisista- ja ryhmässätoimimiskyvyistä sekä keinoista ilmaista itse-

ään. (Hakkola & Virsu 2000, 38.) 

 

Dokumentointia voidaan tehdä esimerkiksi valokuvaamalla, videoimalla ja kir-

joittamalla. Se jättää konkreettisen jäljen prosessista, johon lapset ja aikuiset 

osallistuivat. Dokumentointia voidaan katsoa yhdessä lapsen kanssa, jolloin 

tämän on mahdollista tarkastella omaa oppimistaan (Heinimaa 2011, 280). Ai-

kuinen osoittaa dokumentoimalla, että kaikki mitä lapsi sanoo, tekee, ajattelee 

ja päättelee, on vakavasti otettavaa, muistiin merkitsemisen ja valokuvaamisen 

arvoista (Wallin 2000, 124). Kinneyn ja Whartonin (2008, 60) mukaan reggio-

laisen dokumentoinnin myötä myös vanhemmat ovat mukana lasten oppimises-

sa. Wallin jatkaa, että sen avulla vanhemmat saavat paremman käsityksen lap-

sen maailmasta, pääsevät siihen osallisiksi (Wallin 2000, 122). 

 

Dokumentoinnin avulla vanhemmat saavat tietoa päiväkodissa tapahtuvasta 

toiminnasta ja lapsestaan, siitä kuinka tämä päiväkotiympäristössä toimii (Hak-

kola 2007, 6). Vanhemmat ja isovanhemmat otetaan usein mukaan työskente-

lyyn, esimerkiksi suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistä teemaa. Osallistumi-

nen päiväkodin toimintaan tarjoaa mahdollisuuden pohtia syvällisesti lapsuuden 

olemusta, ihmisen kasvamista ja omaa vanhemmuutta. (Heinimaa 2011, 281.) 
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Päiväkodissa tarjotaan myös mahdollisuus tutustua toisiin perheisiin esimerkiksi 

talkoiden tai retkien merkeissä (Hakkola & Virsu 2000, 24). Reggiolaisia päivä-

koteja voidaankin luonnehtia kasvatusyhteisöiksi, joissa lapset, opettajat, van-

hemmat ja muut aikuiset sekä ympäristö muodostavat laajan verkoston, jossa 

oppiminen tapahtuu (Heinimaa 2011, 281). 

 

Helsinkiläisessä päiväkoti Vironniemessä toteutetaan laajalti Reggio Emilia -

pedagogiikkaa. Vironniemessä eri taiteenlajien mukana ololla mahdollistetaan 

kokonaisvaltainen oppiminen, jossa lapsen kaikki aistit ovat mukana. Taidekas-

vatuksella on suuri merkitys päiväkodin arjessa myös siksi, että se tarjoaa mah-

dollisuuksia jäsentää maailmaa ja ymmärtää kulttuuriamme kokonaisuutena. 

Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa kirjoitetaan myös mielikuvituksen 

merkityksestä. Tarvitsemme sitä ratkaistessamme arkisia, pieniä ongelmia tai 

etsiessämme elämällemme suuntaa. Mielikuvitus on myös oppimisen edellytys, 

sillä oppimistilanteissa otetaan käyttöön jotain uutta ja yhdistetään se aikaisem-

paan. (Hakkola 2007.) Malaguzzi korostikin, ettei mielikuvitus ollut vain taiteilijan 

etuoikeus, vaan se kuului ihmisenä olemiseen (Wallin 2000, 116). 

 

Malaguzzin mukaan kasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kykyä katsoa kuvia 

ja käyttää niitä. Lapsen tulee oppia kriittiseksi katsojaksi esimerkiksi television ja 

mainonnan kautta tulevaa kuvatulvaa kohtaan. (Mörk-Huttunen 2008, 33) Mörk-

Huttunen (2008, 33) jatkaa tutkimuksessaan, että on tärkeää kannustaa lasta 

kuvailemaan asioita ja rohkaista heitä keskustelemaan kuvataiteen luonteesta 

ja sen merkityksestä. Tarkoitus on oppia näkemään paremmin, subjektiivisesti, 

luovasti ja kriittisesti. Vierailimme Ateneumin taidemuseossa sen kulttuurihisto-

riallisen merkityksen vuoksi, mutta myös siksi, että siellä on mahdollista pysäh-

tyä tarkkailemaan kuvia pitkäksi aikaa, ilman ulkoisia ärsykkeitä. 

 

Reggio Emilia pedagogiikka toteuttavien päiväkotien tiloista löytyy usein ateljee, 

jossa voidaan toteuttaa keskitetysti kuvallista ilmaisua (Liimola & Voutilainen 

1993, 18). Ateljeessa lapsi voi oppia itsenäisesti hallitsemaan eri materiaaleja, 

toisaalta se palvelee aikuista tämän havainnoidessa lapsen toimintaa tai kom-

munikointia eri materiaalien välityksellä (Mörk-Huttunen 2008, 39). Ateljeen ark-

kitehtuuri ja sisustusratkaisut tukevat kuvataiteellista toimintaa, ne ovat avaria, 
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valoisia huoneita suurine työpöytineen ja maalaustelineineen (Liimola & Vouti-

lainen 1993, 18). Tarvikkeet ja tavarat oppimiseen ja tutkimiseen ovat aina las-

ten ulottuvilla ja lapset tietävät mistä ne löytyvät (Virsu ja Hakkola 2000, 16–17). 

Näin herätetään ärsyke lapsen silmässä toiminnan käynnistymiseksi (Mörk-

Huttunen 2008, 22). 

 

Mörk-Huttunen (2008, 8, 37) muistuttaa kuitenkin pro gradu -tutkielmassaan 

Työkaluja lapsilähtöiseen taidekasvatukseen - Reggio Emilian kasvatusnäke-

mys ja lastentarhanopettajakoulutuksen kuvataidekasvatus Reggiolaisissa päi-

väkodeissa, ettei kuvataidetta opeteta Reggiolaisissa päiväkodeissa lapsen tai-

teellisten taitojen kehittymisen vuoksi. Kuvataiteen tulee olla osa opetusta, mut-

ta vain yhtenä monesta ilmaisutavasta. Reggio Emilian kasvatusnäkemyksessä 

lapsen annetaan toteuttaa itseään kaikilla ilmaisukanavilla, “kielillä”. Kun ym-

märtää yhden ilmaisukielen, pystyy paremmin ymmärtämään muitakin kieliä. 
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4 TAIDEHISTORIALLINEN KUVATAIDEPAJA 

 

 

4.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tarkoituksemme oli edistää kuvallisen ilmaisun asemaa Päiväkoti Kallion taide-

kasvatuksessa ja toteuttaa päiväkodin viisivuotiaille lapsille kuvataidepaja. Ku-

vataidepajan aikana tarkoituksemme oli yhdistää Suomen taiteen historia kuva-

taidekasvatukseen. Tarkoituksemme oli myös tehdä produktioon liittyvä kansio 

Päiväkoti Kallion kasvattajille, josta he löytävät ideoitamme tuokiokorttien muo-

dossa. Toivoimme produktiomme jatkavan elämää päiväkoti Kalliossa sekä 

myös muiden päiväkotien inspiroituvan opinnäytetyöstämme. 

 

Tarkoituksemme oli käyttää taidetuokioissamme materiaaleja, joita päiväko-

deissa olisi jo valmiina tai jotka olisi helppo hankkia. Tarkoituksemme oli 

edesauttaa produktioon osallistuvien lasten visuaalisen lukutaidon kehittymistä 

yhdessä taidehistoriallisia teoksia havainnoimalla. Yhdessä havainnoimalla ja 

keskustelemalla pyrimme myös luomaan tilanteita lasten vertaisoppimiselle. 

Päiväkodin kuvallista ympäristöä tarkoituksemme oli rikastuttaa työskentelyssä 

käyttämillämme ja taiteilemillamme teoksilla, jolloin myös produktion ulkopuolel-

le jääneet lapset pääsivät osallisiksi toimintaamme. Käyntimme Ateneumin tai-

demuseossa oli tarkoitus innostaa lapsia vierailemaan museoissa myös jatkos-

sa, koko perheen voimin. 

 

Tavoitteenamme oli: 

 

- innostaa lapsia kuvataiteiluun 

- rohkaista lapsia ilmaisemaan itseään taiteen keinoin 

- tarjota lapsille elämyksiä taidehistorian maailmassa 

- lisätä lasten tietoisuutta omasta kulttuuriperinnöstä tutustumalla Suomen tai-

teen historiaan 

- edistää lasten osallisuuden toteutumista taidetuokioidemme suunnittelussa, 

toteutuksessa ja arvioinnissa 
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4.2 Opinnäytetyön yhteistyökumppani ja toimintaympäristö 

 

Yhteistyökumppaninamme toimi päiväkoti Kallio, jossa on 36 lasta. Lapsia on 

kolmessa eri ryhmässä: Puolukoissa, Mansikoissa ja Mustikoissa. Puolukoihin 

kuuluu 14 lasta, jotka ovat iältään kolmesta viiteen vuotta. Ryhmän kasvattajina 

toimivat lastentarhanopettaja, lastenhoitaja sekä ryhmäkohtainen avustaja ja 

puolet päivästä relto. Mansikoiden ryhmään kuuluu kahdeksan viisivuotiasta 

lasta, joiden kanssa työskentelee lastentarhanopettaja. Mustikat eli esikoululai-

set ovat kuudesta seitsemään vuotta ja heitä on ryhmässä 14. Mustikoiden kas-

vattajina toimivat lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja puolet päivästä relto. 

(Salokari & Tikkanen 2013.) 

 

Päiväkoti Kallio sijaitsee kerrostalon alakerrassa, jota ympäröi puistomainen 

miljöö. Päiväkodin sisätilat ovat pienet, mutta kodikkaat ja yhteistyö eri ryhmien 

välillä on helppoa. Päiväkodin tiloina toimivat tällä hetkellä lasten ryhmähuo-

neet, lepohuoneet, ateljee, viherhuone, kirjasto sekä keittiö. (Päiväkoti Kallion 

varhaiskasvatussuunnitelma 2007, 3, 5–6, 14.) Helsingin kaupungin varhais-

kasvatussuunnitelmassa (2007, 8) määritellään hyvän oppimisympäristön tar-

joavan virikkeitä, välineitä, tilaa ja aikaa lasten taiteelliseen toimintaan, kokemi-

seen ja ilmiöiden tutkimiseen. Päiväkoti Kallion ateljeessa on runsaasti erilaisia 

välineitä taiteiluun ja sopivasti tilaa ryhmämme työskentelyyn. Ateljeen ovi on 

aina avoinna lapsia varten, mutta osa välineistä lasten ulottumattomissa. 

 

Taidehistoriaa päiväkodin kuvataidekasvatuksessa ei juuri näy (Janhila 2013). 

Päiväkoti Kalliossa toteutetaan kuitenkin viikoittain taidekasvatusta, musiikkia, 

tanssia, kädentaitoja, kirjallisuutta ja kuvataidetta. Kuvataiteissa hyödynnetään 

sen eri osa-alueita, piirtämistä, maalaamista, rakentelua, valokuvausta, sarjaku-

via, painotöitä ja sekatekniikoita. Tärkeimpänä pidetään leikinomaista kokeilua 

ja rikastuttavia elämyksiä, ei tuloksia. Lasten työt ja projektit ripustetaan usein 

päiväkodin seinille. Valokuvin tehtyä dokumentointia tallennetaan muun muassa 

lasten omiin kasvun kansioihin. (Päiväkoti Kallion varhaiskasvatussuunnitelma 

2007, 13, 19–20.)  

 

Päiväkoti Kallion varhaiskasvatussuunnitelmassa puhutaan kasvattajan tehtä-
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västä tukea lasta itseilmaisun keinojen löytämisessä matkalla aikuisuuteen. Yksi 

päiväkodin henkilöstön ja vanhempien yhdessä määrittelemistä arvoista on kii-

reettömyys. Sitä tuetaan muun muassa turhien ja päällekkäisten asioiden kar-

simisella ja asioiden etukäteen valmistelulla. Joustava päiväohjelma antaa tilaa 

lapsen omalle suunnittelulle ja luovuudelle. (Päiväkoti Kallion varhaiskasvatus-

suunnitelma 2007.) Taidetuokiollemme varattu aika olikin viitteellinen ja sen jäl-

keen alkavaan ruokailuun oli mahdollista siirtyä joustavasti. 

 

 

4.3 Opinnäytetyön suunnittelu 

 

Opintojemme alusta asti oli selvää, että opinnäytetyömme aihe liittyy taidekas-

vatukseen. Olemme molemmat kiinnostuneita kuvataiteista, kokemusta löytyy 

sekä aikaisemmista opinnoista, että harrastuksista. Olemme huomanneet kuva-

taidekasvatuksen jäävän joissakin päiväkodeissa jäädä muun toiminnan, esi-

merkiksi musiikin tai liikunnan, jalkoihin ja olevan yksipuolista malliaskartelua. 

Kalliala (2012, 61–63) toteaakin kuvataidekasvatusta nähtävän siellä, missä 

yksittäiset aikuiset ovat päättäneet panostaa siihen. Siihen, ettei ole “kuvistyyp-

piä”, vedotaan liian usein. Opinnäytetyömme aiheeseen innoitti myös se, ett-

emme löytäneet Theseus-tietokannasta vastaavaa opinnäytetyötä. 

 

Opinnäytetyöprosessimme alkoi ideapaperin esittämisellä maaliskuussa 2013 ja 

huhtikuussa sovimme yhteistyöstä Päiväkoti Kallion kanssa. Yhteistyökumppani 

löytyi helposti, sillä toinen meistä oli ollut saman kevään aikana päiväkodissa 

työharjoittelussa. Henkilökunta suhtautui innokkaasti opinnäytetyömme aihee-

seen ja vierailumme aikana kuulimme jo joitain toiveita opinnäytetyötämme koh-

taan. Näiden toiveiden pohjalta aloimme tehdä suunnitelmaa. Toukokuussa, 

suunnitelman esittämisen jälkeen, olimme henkilökuntaan yhteydessä sähkö-

postitse. Tarkoituksemme oli kartoittaa heidän toiveitaan produktion toteutusta 

ja aikataulutusta kohtaan. 

 

Kesällä 2013 aloitimme taidetuokioiden suunnittelun henkilökunnan esittämien 

toiveiden pohjalta. Suunnittelutyö oli osittain haastavaa, sillä tässä vaiheessa 

emme vielä tienneet, ketkä lapsista taidetuokioihimme osallistuisivat. Syyskuus-
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sa allekirjoitimme yhteistyösopimuksen päiväkodin työelämäohjaajan kanssa ja 

kerroimme toimintasuunnitelmamme sisällöstä. Vierailumme aikana henkilökun-

ta esitti lisää toiveita ja ehdotuksia produktiotamme kohtaan. Samalla päätimme 

ajankohdan, jolloin taidetuokiomme alkaisivat. Salokari ja Tikkanen (2013) toi-

voivat lasten osallisuuden huomioimisen lisäksi, että myös vanhemmat saatai-

siin toimintaan mukaan. Jotta lasten olisi helpompi ymmärtää kunakin kertana 

käsittelemäämme aikaa, Salokari ja Tikkanen neuvoivat käyttämään apuna jon-

kinlaista janatyöskentelyä. Yhteisen tutkimisen ohella meidän toivottiin muista-

van myös leikkimielisyyden. 

 

Tiedotimme päiväkodin johtajaa opinnäytetyöstämme sähköpostitse lokakuus-

sa. Syksyn aikana jatkoimme toimintasuunnitelman työstämistä henkilökunnan 

toiveiden mukaisesti ja marraskuussa esitimme käsikirjoituksen. Joulukuussa 

vierailimme päiväkodin talonkokouksessa ja sovimme tarkemmasta aikataulu-

tuksesta sekä siitä, ketkä lapsista osallistuisivat produktioomme. Samalla jä-

timme päiväkotiin vanhemmille osoitetut lupalomakkeet, (LIITE 1). 

 

Koska suunnittelimme taidetuokiot viisivuotiaille lapsille, muodostui ryhmämme 

sekä Puolukoiden, että Mansikoiden lapsista. Päävastuun lasten valinnasta an-

noimme näiden ryhmien kasvattajille. Luotimme heidän näkemykseensä siitä, 

ketkä lapsista voisivat pitää taidetuokioidemme aikana tapahtuvasta työskente-

lystä. Kasvattajat valitsivat ryhmäämme lapsia, joille taiteilu oli tuttua ja miele-

kästä, että sellaisia, jotka saattaisivat hyötyä heille ehkä uudenlaisesta toimin-

nasta. Yksi ryhmämme lapsista täyttäisi tämän vuoden aikana kuusi vuotta, 

muut lapset viisi. Jo ensimmäisissä tapaamisissamme sovimme, että produkti-

oomme osallistuisi seitsemästä kahdeksaan lasta. 

 

Taidetuokioita suunnitellessamme pyrimme huomioimaan kaikki päiväkodin 

henkilökunnan esittämät toiveet ja muut yhdessä sopimamme asiat. Toteuttai-

simme produktion ajankohtana, jolloin päiväkodissa ei olisi muita projekteja 

käynnissä. Toimintatuokioiden päätteeksi varaisimme ylimääräistä aikaa, jotta 

siirtyminen arkirutiineihin olisi joustavampaa. Näin kiireestä ei muodostuisi es-

tettä lapsen osallisuuden toteutumiselle ja ehtisimme kuulla tuokioiden lapsissa 

herättämiä ajatuksia. Järjestämällä taidenäyttelyn huomioisimme myös van-
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hempien osallisuuden. Lasten tekemien kuvien ja tarinoiden avulla vanhemmat 

pääsisivät kurkistamaan yhteiseen matkamme. 

 

Pidimme tärkeänä sitä, että taidetuokioistamme muodostuisi loogisesti etenevä 

kokonaisuus. Käsittelisimme taidetuokioidemme aikana asioita, jotka ovat ta-

pahtuneet menneessä ajassa ja saattavat olla lapsille vaikeita ymmärtää. Lap-

sen kokemusmaailma rajoittuu lähinnä tässä hetkessä elettyyn elämään, joka 

on tapahtumia ja elämyksiä täynnä (Rusanen 2010, 41). Päätimmekin, että pa-

laamme edeltävään aikakauteen jokaisen taidetuokion aluksi muistelemalla sitä 

kuvien avulla. Otimme työskentelyyn mukaan työntekijöiden ehdottaman aikaja-

nan. 

 

Aikajanan suunnittelimme ateljeen yhden seinän pituiseksi. Piirsimme pitkän 

paperin keskelle vaakasuoran viivan, johon merkitsimme jokaisen taidetuokion. 

Välimatkan taidetuokioiden välillä määritteli se, kuinka kaukana ne ajallisesti 

toisistaan olivat. Esimerkiksi esihistoriallisen kauden ja ajan ennen 1800-lukua 

välillä oli pidempi viiva, kuin 1900-luvun alun ja 1950-luvun välillä. Jokaisen ai-

kakauden kohdalle suunnittelimme lasten liittävän kuvan maalauksesta, jota 

olimme taidetuokion aikana käsitelleet. Produktiomme kuluessa kehitimme aika-

janaa kasvattajien ja lasten ehdotusten mukaisesti. 

 

 

                    KUVA 1: Aikajana taidenäyttelyssä 
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Taidetuokioita suunnitellessamme emme tehneet lapsille malleja siitä, minkälai-

sen valmiin teoksen tulisi olla. Rusasen ja Torkin (2001, 98) mukaan suomalai-

sissa päiväkotikäytännöissä on huomattu kaavamaisia toimintoja kuvallisessa 

työskentelyssä, esimerkiksi malliaskartelua. Tällaisessa työskentelyssä lapsi 

nähdään passiivisena kohteena, jonka aikuinen täyttää tiedoilla ja taidoilla. Kä-

sitellessämme Kalevalaa, emme näyttäisi lapsille muiden taiteilijoiden tekemiä 

kuvia Väinämöisestä, vaan toivoimme lasten luovan omia mielikuvia tarinan 

avulla. 

 

Valitsimme taidetuokioihin mukaan teoksia, joita lapset eivät ehkä olleet aiem-

min nähneet. Näin teoksista löytyisi mahdollisimman paljon tutkittavaa. Valit-

simme tarkkailtaviksi myös maalauksia, joiden sisältämiä kuva-aiheita löytyisi 

Ateneumin taidemuseon kokoelmista. Museovierailun aikana tutkisimme muun 

muassa muiden taiteilijoiden näkemyksiä Väinämöisestä. Valitsemalla mukaan 

lapsesta tehdyn muotokuvan havainnollistaisimme sitä, kuinka kaikki ovat yhtä 

arvokkaita muotokuvan aiheeksi. Impressionismia ja modernismia käsitelles-

sämme tutkisimme teoksia, joiden kuvapinnasta erottuisivat kopioitunakin sivel-

timenjäljet ja erilaisten värisävyjen rikkaus. 

 

Opinnäytetyömme aiheen valintaan ja sen teoreettiseen viitekehykseen vaikutti 

myös omalta osaltaan Vironniemen päiväkoti, jossa toinen meistä suoritti opin-

toihimme kuuluvan pedagogisen harjoittelun. Vertailu moneen muuhun kunnalli-

seen päiväkotiin ja niissä käytettäviin taidekasvatuksen menetelmiin tuntuu suu-

relta. Vironniemessä on kunnallisin määrärahoin onnistuttu luomaan taiteen te-

koon ja -tutkimiseen kannustava uniikki ympäristö. 

 

 

4.4 Taidehistoriallisen kuvataidepajan toteutus 

 

Kaikki taidetuokiomme noudattivat samaa rakennetta, niissä oli aloitus, toiminta 

ja lopetus. Aloituksessa muistelimme edellistä kertaa lyhyesti aikajanan kuvan 

avulla ja virittäydyimme tulevaan aiheeseen. Virittäytyminen tapahtui esimerkik-

si tarinan, musiikin, valaistuksen ja muun rekvisiitan avulla. Toiminnassa lapset 

piirsivät ja maalasivat eri välinein joko oman tai yhteisen taideteoksen. Lopetuk-
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sessa lapset kertoivat omasta teoksestaan tai siihen tekemästään osasta. Tä-

män jälkeen kiinnitimme aikajanaan kuvan, jonka avulla tuokion muistelu oli 

seuraavalla kerralla helpompaa. Kuvan liittämisen yhteydessä keskustelimme 

siitä, miltä työskentely lapsista tuntui, mikä oli kivointa ja mikä ehkä tylsää. 

 

Tuokioiden ohjausvastuun jaoimme rakenteen mukaan, toinen meistä vastasi 

aloituksesta ja lopetuksesta, toinen toiminnasta. Toisen ohjatessa, toinen ha-

vainnoi, dokumentoi ja toimi apuohjaajana. Taidetuokioiden aikana kirjasimme 

ylös muun muassa havaintojamme lasten suhtautumisesta kuvalliseen ilmai-

suun sekä siinä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Kirjaamisen lisäksi käy-

timme valokuvausta havainnoinnin tukena. Valokuvien avulla saatoimme muis-

taa jotain jo unohtamaamme tai huomata uusia asioita. 

 

Yhteinen tutkimusmatkamme Suomen taidehistorian maailmaan lasten kanssa 

alkoi tammikuun 2014 puolessa välissä ja jatkui helmikuun 2014 loppuun saak-

ka. Taidetuokioita oli yhteensä kahdeksan ja ne toteutuivat kerran viikossa, lu-

kuun ottamatta yhtä kertaa, jolloin vierailimme sekä Ateneumissa, että oh-

jasimme taidetuokion. Yksi taidetuokio oli kestoltaan noin 45 minuuttia. Taide-

tuokiot aloitimme esihistorialliselta ajalta, jonka jälkeen tutustuimme 1800-luvun 

muotokuvamaalauksiin ja jatkoimme Suomen taiteen historian kultakauden te-

oksiin. Kultakaudesta siirryimme 1900-luvun alun ekspressionismiin ja moder-

nismiin, josta jatkoimme 1950-luvun mainontaan. Päätimme matkamme yhtei-

seen taidenäyttelyyn. Henkilökunta oli mukana viidellä kahdeksasta kerrasta 

arvioimassa toteutustamme (LIITE 2). Kokosimme taidetuokioilla käytetyt kuvat 

ja maalaukset teosluetteloon (LIITE 4). 

 

Yhtenä opinnäytetyömme tarkoituksena oli valmistaa tuokiokortit (LIITE 6), jotka 

liitetään saatekirjeineen (LIITE 5) kansioon. Tuokiokortit on tarkoitettu varhais-

kasvatusalalla työskentelevien ammattilaisten ja opiskelijoiden tueksi taidehisto-

riallisen kuvataidepajan toteuttamiseen. Tuokiokorteissa esitellään jokaisen 

kahdeksan tuokion tavoitteet, tarvittavat materiaalit sekä toiminnan toteuttami-

nen aloituksineen, toimintavaiheineen ja lopetuksineen. Saatekirjeessä ker-

romme lisäksi muuta hyödyllistä tietoa kuvataidepajan toteuttamiseen liittyen. 

Saatekirjeen ja tuokiokortit veimme Päiväkoti Kallioon opinnäytetyöprosessin 
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loppuvaiheessa.  

 

 

4.4.1 Esihistoriallisia pölypilviä 

 

Taidetuokio Inspiraatio teos Toteutus Tavoitteet 

1. Esihistoriallinen 

aika:  

esihistoriallisia 

pölypilviä 

Kalliomaalaukset 

(Astuvansalmi,  

Saraakallio ym.) 

Voimapaperi, 

sormivärit 

Lapsiin tutustuminen. 

Pohditaan mitä taide, 

historia ja taiteilija 

tarkoittavat. Tutkitaan  

esihistoriallisia  

kuva-aiheita. 

 

Ensimmäisen taidetuokion tavoitteena oli tutustua lapsiin sekä tutkia ja havain-

noida esihistoriallisia kuva-aiheita yhdessä. Taiteilimme salissa, sillä tarvitsim-

me paljon seinätilaa yhteisen, suuren maalauksen toteuttamiseen. Seitsemästä 

lapsesta paikalla oli kuusi ja toimintaamme arvioi lastenhoitaja. 

 

Aloitimme taidetuokion leikillä, jossa muodostimme aluksi piirin. Jokainen esitteli 

itsensä ja keksi tämän jälkeen asennon, jonka toiset tekisivät perässä. Yksi lap-

sista ei halunnut tehdä asentoa, eikä kertoa nimeään. Annoimme hänen seurata 

leikkiä piirissä ja muut lapset auttoivat kertomalla lapsen nimen. Tutustumislei-

kin jälkeen siirryimme patjoille istumaan ja keskustelemaan siitä, mitä voisimme 

yhteisen matkamme aikana tutkia ja kokea. Kysyimme myös, haluavatko lapset 

osallistua tähän matkaan. Kaikki vastasivat myöntävästi ja yksi lapsista toivoi 

viimeisen kerran taidenäyttelyn tapahtuvan jo huomenna. Ennen esihistorialli-

seen aikaan siirtymistä keksimme ryhmälle nimen. Yksi lapsista ehdotti Mussu-

koita, mutta joidenkin mielestä tämä oli tylsä nimi. Mussukoista muodostui las-

ten suussa Mustikka Mussukat, mutta koska päiväkodissa toimii jo Mustikoiden 

ryhmä, mietimme yhdessä marjaa, joka ei vielä esiinny yhdenkään ryhmän ni-

messä. Pohdinnan jälkeen kaikki innostuivat nimestä Vadelma Mussukat. 

 

Ryhmän nimen keksimisen jälkeen esittelimme lapsille aikajanan ja havainnol-

listimme sitä, kuinka toisessa päässä ollaan kaukana esihistoriallisella ajalla ja 
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toisessa päässä nykyajassa. Ensimmäisen kerran tavoitteena oli myös keskus-

tella siitä, mitä historia tarkoittaa, mitä taide on ja kuka voi olla taiteilija. Historia- 

käsitteen kuvaaminen oli lapsista vaikeaa. Kysymyksiin taiteesta ja taiteilijasta 

saimme vastauksia nopeasti. “Minä voin olla taiteilija.” “Maalaukset ja piirustuk-

set ovat taidetta”. Yksi lapsista jatkoi, että “erilaiset kasat voi kanssa olla taidet-

ta. Tuolla ulkona esimerkiks erilaisista palikoista rakennetut kasat.” 

 

Aloitimme esihistoriallisten kuvien tutkimisen taskulampun valossa. Aloitimme 

kuvalla, jossa näkyy kallioinen maisema metsineen ja järvineen. Pohdimme yh-

dessä sitä, miksi ihmisen oli hyvä rakentaa asumus juuri tällaiseen ympäristöön. 

Kerroimme kuinka tuolloin asuttiin ja ettei esihistorialliseen aikaan ollut esimer-

kiksi sähköä. Tästä jatkoimme yksittäisten kuva-aiheiden tarkkailuun ja poh-

dimme niiden esittävyyttä. Lapset löysivät kuvista muun muassa hirven, myy-

rän, kädenjäljen ja tikku-ukon. Tikku-ukon pään yläpuolella oleva sädekehämäi-

nen muodostelma oli erään lapsen mielestä merkki siitä, että “ukkeli miettii jo-

tain”. Lapsia huoletti se, kuinka esihistoriallisen ajan taiteilijat pesivät kätensä 

maalausurakan jälkeen. Näytimme heille uudestaan ensimmäistä kuvaa, jolloin 

joku lapsista keksi, että “järvessähän ne voi pestä ja sen jälkeen kuivata pyyh-

keeseen”. 

 

Seuraavaksi kerroimme lapsille, että nyt on meidän vuoromme kokeilla sormin 

maalaamista ja että olemme ripustaneet tätä varten seinälle ison ruskean pape-

rin. Väreinä käytimme keltaista ja punaista sormiväriä. Muistelimme kuva-

aiheita, joita olimme juuri katselleet ja lapset halusivat painaa kädenjälkensä 

paperiin. Toinen meistä rohkaisi sivummalle jäänyttä lasta näyttämällä mallia ja 

piirtämällä auringon paperiin. Lapsi intoutuikin piirtämään erilaisia kuvioita pape-

riin hieman syrjemmässä. 

 

Muutamat lapsista piirsivät paperille suuria “pölypilviä”. “Pölypilvet” laajenivat ja 

laajenivat ja lapset katsoivat innoissaan punaisen ja keltaisen värin sekoittumis-

ta toisiinsa. He kertoivat ohjaajille tietävänsä, että juuri näistä väreistä syntyy 

oranssia. Pian paperille syntyi kaikkien lasten yhteistyönä kaksi suurta pilveä. 

Käsien pesun jälkeen katsoimme patjoilla istuen yhdessä tekemäämme taidete-

osta ja sitä, minkälaisia kuva-aiheita sieltä löytyi. “Pölypilvien” lisäksi löysimme 
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aurinkoja ja kädenjälkiä. Tämän jälkeen esittelimme lapsille pussin, josta jokai-

nen saisi vuorollaan nostaa kuvan ja liittää aikajanaan kyseisen kerran kohdalle. 

Samalla keskustelimme siitä, miltä lapsista tuntui maalata sormin seinällä ole-

valle paperille. Keskustelun jälkeen kiitimme ensimmäisestä kerrasta ja ker-

roimme, että näemme ensi viikolla muotokuvamaalauksen parissa. 

 

 

                                  KUVA 2: Kädenjälkiä 

 

 

4.4.2 Elävä malli 

 

Taidetuokio Inspiraatio  Toteutus Tavoitteet 

2. Aika ennen  

1800-lukua:  

elävä Mansikkatyttö 

Nils  

Schillmark: 

Mansikkatyttö 

Paperi 

A3, 

vahaliidut 

Muotokuvamaalaamiseen 

tutustuminen ja sen tekemi-

nen elävän mallin avulla. 

 

Toisen taidetuokion tavoitteena oli tutustua muotokuvamaalaukseen ja sen te-

kemiseen elävän mallin avulla. Taiteilimme päiväkodin ateljeessa ja paikalla 

olivat kaikki seitsemän lasta. Toimintaamme arvioi lastentarhanopettaja. Mu-

kaamme liittyi tyttö, joka ei osallistunut ensimmäiseen kertaan. Muut lapset aut-
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toivat meitä kertomaan tytölle, mitä yhteisen matkamme aikana tapahtuu ja mitä 

teimme viimeksi. Viime kerrasta lapset muistivat esihistoriallisen ajan hirvet ja 

ukkelin, joka ajattelee. Yksi lapsista huusi, että “ehkä se olikin hattu”. Kirkkaim-

pana mieleen olivat kuitenkin jääneet “pölypilvet”. 

 

Tarkastelimme aluksi aikajanaa ja muistelimme sitä, minkälaisessa ympäristös-

sä ja asumuksissa esihistoriallisella ajalla asuttiin. Kerroimme, että vaikka vielä 

pitkän ajan päästäkin ihmiset asuivat majoja muistuttavissa asumuksissa, alet-

tiin rakentaa hienoja kivikirkkoja. Huonekaluissa oli kuvia ihmisistä, jotka olivat 

lahjoittaneet rahaa kirkon rakentamiseen. Näytimme lapsille kuvan Jochim Nei-

manin tekemistä muotokuvasta, jonka taiteilija oli maalannut votiivikaapin 

oveen. 

 

Keskustelimme siitä, mikä muotokuva on ja miltä ovessa oleva naisen kuva 

näyttää. Lasten mielestä kuvassa oli “mummo” ja naisella “mummomaiset vaat-

teet”. Tämän jälkeen näytimme viisivuotiaan tytön päiväkotikuvaa. Jatkoimme 

keskustelua siitä, kuinka päiväkotikuvat ovat nykypäivän muotokuvia. Lapset 

innostuivat kertomaan valokuvista, joissa he itse esiintyvät. Näytimme myös 

kuvan Mansikkatyttö-maalauksesta. Mansikkatyttö oli lasten mielestä “mum-

momainen”, koska “sillä on huivi päässä” ja tytöstä otettu valokuva muistutti 

toista ohjaajaa, “paitsi, että sillä on erivärinen tukka”. Keskustelu jatkui erään 

lapsen kertoessa, että myös muut kuin vanhukset pitävät huiveja, “vaikkapa 

mun äiti, eikä se oo vanha!” Kerroimmekin lapsille, että kuvassa esiintyy nuori 

tyttö ja että ennen pukeuduttiin eri tavalla kuin nykyään. 

 

Seuraavaksi toinen meistä tarkasteli lasten kanssa kuvaa Mansikkatytöstä ja 

luki kirjoittamamme tarinan siitä, kuinka tyttö oli päätynyt malliksi taiteilijalle. Sa-

dun aikana toinen poistui ateljeesta ja pukeutui Mansikkatytöksi. Mansikkatytön 

astellessa huoneeseen lapsia hymyilytti ja pian joku keksi ohjaajan esittävän 

maalauksen tyttöä. Lapset arvasivat myös: “hei me tehdään muotokuvaa!” 

 

Ennen työn aloittamista pohdimme yhdessä, mistä ihmisen piirtämisen voisi 

aloittaa ja minkälaisia yksityiskohtia Mansikkatytön asussa on. Välineinä käy-

timme vahaliituja ja alustana toimivat suuret paperit. Tunnelma ateljeessa oli 
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vilkas ja muutamat lapsista vastasivat kysymyksiimme pelleillen ja metelöiden. 

He halusivat maalata pölypilviä tälläkin kertaa, sillä niiden tekeminen oli ollut 

niin hauskaa. Keskustelimme siitä, kuinka jokaiselle olisi annettava työskentely-

rauha ja että pölypilven voisi maalata esimerkiksi Mansikkatytön viereen. Tun-

nelma rauhoittui hetkeksi ja muutkin lapset piirsivät Mansikkatytön viereen eri-

laisia kuvia. Muiden töiden valmistumista odotellessaan lapset saivat piirtää 

myös paperin toiselle puolelle. 

 

Keskustellessamme lasten töistä, tunnelma riehaantui uudelleen. Sovimme, että 

jokaiselle annetaan rauha kertoa omasta työstään. Yksi lapsista sanoi, ettei 

enää halunnut kertoa omasta piirustuksestaan, mutta näytti sitä kuitenkin muille. 

Keskusteltuamme muiden töistä siirryimme lopetukseen. Yksi lapsista poimi 

alkuperäisteoksen kuvan pussukasta ja liitti sen aikajanaan. 

 

 

                KUVA 3: Mansikkatyttöjä taidenäyttelyssä 
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4.4.3 Valokuvattavasta valokuvaajaksi 

 

Taidetuokio Inspiraatio teos Toteutus Tavoitteet 

3. 1800-luku ja  

romantiikka:  

valokuvattavasta  

valokuvaajaksi 

Albert Edelfelt: 

Sisäkuva poikien 

työkodista  

Helsingissä 

Valokuvaus ja 

kehysten valmis-

taminen.  

Visuaalisen  

lukutaidon  

harjoittaminen. 

 

Kolmannen kerran tavoitteena oli visuaalisen lukutaidon harjoittaminen maala-

usta ja sen yksityiskohtia tarkkailemalla. Taidetuokion toiminnassa halusimme 

käyttää valokuvausta. Lastenkulttuuripoliittisessa ohjelmassa (2003) valoku-

vaaminen nähdään lähinnä kuvanlukutaidon kehittämisenä ja lapsi valokuvaa-

jana tuntemattomana tekijänä (Setälä 2010, 66). Emme näe syitä sille, miksi 

lapset eivät voisi toimia valokuvaajina. Halusimme myös havainnollistaa sitä, 

kuinka jokaisella on tärkeä merkityksensä yhteisessä teoksessa. Taidetuokio 

pidettiin ateljeessa ja paikalla oli viisi lasta. Päiväkodin henkilökunnasta osa oli 

poissa, joten toimintaamme seurasi lastenhoitaja vain hetken aikaa. 

 

Aluksi kertasimme viime kerralla sopimamme säännöt siitä, että jokaiselle anne-

taan työskentelyrauha ja ettei toisten päälle puhuta. Toisesta taidetuokiosta lap-

set muistivat Mansikkatytön vierailun ja muotokuvan piirtämisen. Kerroimme, 

että kuten yksi lapsista oli ehdottanut, tekisimme tällä kertaa kultaisia kehyksiä 

viime kerralla tehtyihin piirustuksiin. Tämän jälkeen kerroimme, kuinka muoto-

kuvien jälkeen siirryttiin kuvaamaan myös muita aiheita. Taiteilijat huomasivat 

luonnon sopivan teosten aiheiksi, myös ihmisten arkea tallennettiin teoksiin 

(Lindberg 1998, 187; Kaakinen, Kuisma & Manninen 2005, 103). Näytimme lap-

sille Albert Edelfeltin (1885) maalauksen Sisäkuva poikien työkodista Helsingis-

sä. Tarkkailtuamme teosta lapset huomasivat siinä olevan muun muassa poikia 

ja sakset. Yksi lapsista pohti poikien askartelevan jotain. Muutaman lapsen mie-

lestä katsojaa kohti katsova poika näytti vakavalta. Samankaltaisuuksia poh-

tiessamme lapset huomasivat myös päiväkodin ateljeen pöydän olevan keskellä 

huonetta ja ikkunan sen takana. 
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Seuraavaksi kerroimme, että tarkoituksemme on ottaa valokuva lapsista pöydän 

äärellä, aivan kuten taiteilija aikoinaan maalasi pojat työkodissa. Samalla kun 

otimme valokuvia, lapset askartelivat piirustuksiin kehyksiä kultaisesta karton-

gista. Kerroimme, että lapsilla on mahdollisuus toimia valokuvaajina ja jokainen 

pääsisi vuorollaan kuvaamaan. Moni kertoi kokeilleensa valokuvausta aiemmin 

ja vaikka yksi lapsista epäili taitojaan, kaikkien kuvista tuli onnistuneita. 

 

Kehysten valmistuttua katsoimme lasten ottamia valokuvia. Lapset tutkivat in-

noissaan minkälaisia valokuvista tuli. Viimeiseksi katsoimme ohjaajien ottamaa 

ryhmäkuvaa ja alkuperäistä kuvaa rinnakkain. Aluksi lasten mielestä kuvista ei 

löytynyt mitään yhteistä, koska ottamamme valokuva oli pystysuorassa ja maa-

lauksesta otettu kuva vaakasuorassa. Kuva oli silti lasten mielestä hieno, sillä 

yksi lapsista katsoi suoraan kameraan. Pian lapset huomasivat näin olevan 

myös alkuperäisteoksessa. Kysyimme mitä lapset ajattelivat siitä, että teosten 

välillä on kulunut aikaa yli sata vuotta. Yksi lapsista vastasi: “nyt ne lapset on 

varmasti kuolleet.” Keskustelun jälkeen kävimme palautetta läpi ja yksi lapsista 

sai ottaa kuvan pussukasta ja liittää sen aikajanaan. 

 

 

4.4.4 Kalevala ja Väinämöinen 

 

Taidetuokio Inspiraatio teos Toteutus Tavoitteet 

4. 1800-luvun 

loppu ja  

symbolismi:  

Kalevala ja  

Väinämöinen 

Lasten Kalevala, 

Koirien Kalevala 

Paperi A3, 

puuvärit 

Pohditaan kuinka 

jokaisella on oma 

ja yhtä oikea  

näkemyksensä.  

Tutustuminen  

Kalevalaan. 

 

Neljännen kerran tavoitteena oli pohtia yhdessä sitä, kuinka jokaisella taiteilijalla 

on oma näkemyksensä ja että kaikkien näkemykset ovat yhtä oikeita. Tavoit-

teena oli myös lisätä lasten kulttuurituntemusta tutustumalla Kalevalaan. Taitei-

limme ateljeessa ja paikalla olivat kaikki lapset. Resursseista johtuen kukaan 

työntekijöistä ei päässyt seuraamaan toimintaamme. 
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Aloitimme muistelemalla viime kertaa ja sitä kuinka kuvat olivat kehittyneet kal-

liomaalauksista ihmisiä ja elinympäristöä kuvaaviin maalauksiin. Kaakisen, 

Kuisman ja Mannisen (2005, 106) mukaan maalauksia alettiin tehdä unista ja 

saduista. Lapset innostuivat muistelemaan, minkälaisia unia he olivat itse vii-

meksi nähneet. Kerroimme, että yksi taidemaalareiden lempiaiheista oli Kaleva-

la, suomalainen kansantaru. Kukaan lapsista ei ollut aikaisemmin kuullut Kale-

valasta. Esittelimme Kalevalan lyhyesti ja kerroimme siinä seikkailevan muun 

muassa Väinämöisen. Luimme lapsille itse koostamamme tarinan Väinämöises-

tä ja pyysimme lapsia miettimään tarinan aikana sitä, miltä Väinämöinen voisi 

näyttää. 

 

Tarinan jälkeen yksi lapsista ehdotti, että: ”seuraavaks toinen teistä pukeutuu 

Väinämöiseks ja sitten me saadaan piirtää se!” Kerroimme, että tällä kertaa 

emme tekisi niin, vaan jokainen saisi piirtää Väinämöisen juuri sellaisena, kuin 

oli hänet mielessään kuvitellut. Koska Mansikkatytön piirtäminen oli ollut joillekin 

lapsista haasteellista, toinen meistä piirsi lyijykynällä ihmisen vartalon seinällä 

olevaan paperiin lasten piirtäessä samaan aikaan. Tämän jälkeen lapset jatkoi-

vat puuvärein Väinämöisen vaatetukseen ja muihin yksityiskohtiin. Piirtämisen 

lomassa keskusteltiin muun muassa joulupukista. “Hei joulupukilla on kans pitkä 

parta ja se on kans vanha ukko.” 

 

Töiden valmistuttua katsoimme Väinämöisen kuvaa teoksista Lasten Kalevala, 

sekä Koirien Kalevala. Koirien Kalevalaa tutkiessa lapset muistivatkin kuulleen-

sa aiemmin Kalevalasta. Väinämöisestä löytyi monta samaa piirrettä, joita lap-

setkin olivat kuvanneet: “hei tossa sillä näkyy se puukko, jonka mäkin piirsin”. 

Seuraavaksi pyysimme lapsia kertomaan jotain omasta piirustuksestaan ja piir-

tämisen herättämistä ajatuksista. Lopuksi yksi lapsista liitti kuvan Koirien Kale-

valasta aikajanaan. Kerroimme myös seuraavalla kerralla tehtävästä vierailusta 

taidemuseoon. 
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                         KUVA 4: Väinämöinen 

 

 

4.4.5 Pölypilvi Ateneumissa 

 

Taidetuokio Inspiraatio teos Toteutus Tavoitteet 

5. Vierailu 

 Ateneumiin:  

Pölypilvi  

Ateneumissa 

Suunnitellut ja 

lasten mukaan 

valitut teokset 

- 

Taiteen kokemisen 

syventäminen ja  

keskustelun herättäminen  

teoksista. Teosten  

näkeminen  

oikeassa koossa. 

 

Viidennellä kerralla vierailimme seitsemän lapsen kanssa Ateneumissa ja mu-

kanamme oli päiväkodin lastenhoitaja. Tarkoituksenamme oli syventää taiteen 

kokemista ja herättää keskustelua teoksista, joita olimme aiemmin tutkineet päi-

väkodissa. Museossa lapset näkivät teokset oikeassa koossa ja esimerkiksi 

taiteilijan jättämiä siveltimen jälkien tarkasteleminen oli mahdollista. Maalauksia 

tutkimalla halusimme myös havainnollistaa sitä, kuinka jokainen voi luoda teok-

sille omia merkityksiään ja että kaikkien tulkinnat ovat yhtä oikeita. 

 

Matkalla Ateneumiin pohdimme sitä, löytyisikö myös taidemuseosta pölypilviä. 
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Osa lapsista oli sitä mieltä, että varmasti löytyy. Kysyimme lapsilta, kuinka moni 

oli aiemmin vieraillut museossa. Yksi lapsista vastasi käyneensä Nykytaiteen 

museo Kiasmassa, muille museovierailu oli uusi asia. Saavuttuamme Ateneu-

miin keskustelimme siitä, minkälaisia sääntöjä museossa vierailuun liittyy. Yksi 

lapsista kertoi muille, että “ei saa huutaa, eikä saa juosta”. Toinen lapsista jat-

koi, että “eikä tauluihin saa koskea”. Osa lapsista ihmetteli ennen museossa 

kiertelemistä, että “miksi me ei taiteilla täällä?” Kerroimme, että tällä kertaa kat-

somme muiden tekemiä teoksia ja seuraavalla kerralla taiteilemme taas päivä-

kodissa. 

 

Ennen vierailuamme museoon, olimme valinneet näyttelyn teoksista viisi lä-

hempään tarkkailuun. Aloitimme Akseli Gallen-Kallelan Aino-tarusta. Lapset 

tunnistivat teoksesta Väinämöisen ja alkoivat pohtivat sitä, päätyivätkö Aino ja 

Väinämöinen lopulta naimisiin. Kerroimme, että tähän maalaukseen taiteilija on 

itse veistänyt kehykset, aivan kuten mekin teimme yhden taidetuokiomme aika-

na. Seuraavaksi yksi lapsi riensi Eero Järnefeltin Kaski-maalauksen luokse. 

Pohdimme sitä, mitä maalauksessa tapahtuu ja yksi lapsista vastasi: “Ne pais-

taa makkaraa, mutta miks niitten naamat on ihan mustia?” Kyselijälle vastattiin: 

”koska siellä on tulta.” Huomasimme, että lapset löysivät museon huoneista itse 

teokset, joita halusivat tutkia ja hylkäsimme suunnitelmamme. Seuraavaksi lap-

set riensivät Albert Edelfeltin teoksen Kristus ja Mataleena luokse. “Miks toi nai-

nen näyttää tolta, mitä se tekee tossa ton vanhan miehen edessä?” “Mitä tolla 

ukolla on jalassa?”. 

 

Yhden huoneen avoimista ovista lapset näkivät Rafael Wardin näyttelyyn ja tai-

teilijan maalaamaan suureen keltaiseen pölypilven eli Aurinkokehrään. Teos 

houkutteli meidät tutustumaan taiteilijan koko näyttelyyn. Lasten mielestä War-

din teoksista oli hauskaa etsiä kuva-aiheita: “tossa on ihmisiä ja tolla on kuk-

kasia kädessä!” Lapset tutkivat myös pitkään vitriiniä, jossa oli taiteilijan käyttä-

miä maalausvälineitä. Kerroimme heille paleteista, öljyväreistä ja öljyvärin ohen-

timista. Päätimme vierailun Wardin näyttelyyn ja päiväkotiin saavuttuamme ja-

oimme lapsille Ateneumista saamamme tarrat. Yksi lapsista laittoi sen housu-

jensa takataskuun ja kertoi säilyttävänsä tarraa siellä ikuisesti. 
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4.4.6 Siveltimen jälkiä 

 

Taidetuokio Inspiraatio teos Toteutus Tavoitteet 

6. 1900-luvun  

alku,  

ekspressionismi 

ja modernismi:  

Siveltimen jälkiä 

Tyko Sallinen: 

Pyykkärit 

Elvi Maarni: 

Flyygelinsoittaja 

Tapetti tms. 

iso paperi 

akryylivärit 

Abstraktien  

teosten  

tarkkaileminen. 

Pohtia, kuinka värejä 

voidaan käyttää  

tunneilmaisussa. 

 

Kuudennen taidetuokion tavoitteena oli tarkastella abstrakteja teoksia ja sitä, 

kuinka värejä voi käyttää tunteiden ilmaisussa. Tuokio pidettiin ateljeessa, pai-

kalla olivat kaikki seitsemän lasta ja toimintaamme arvoi lastenhoitaja. 

 

Yhteisten kuulumisten jälkeen muistelimme taidemuseossa vierailua. Lapset 

muistivat ensimmäisenä teoksista Aino-tarun ja Aurinkokehrän. Kerroimme 

aluksi 1900-luvun alun maalaustaiteesta ja sille tyypillisistä suurista siveltimen 

vedoista ja räikeistä väreistä. Näytimme lapsille Tyko Sallisen (1911) Pyykkärit -

teoksen ja Elvi Maarnin (1907) teoksen Flyygelinsoittaja. Pohdimme kuvien tun-

nelmaa. Lasten mielestä Pyykkärit-teoksen naisilla oli hauskaa, koska he nau-

roivat. Lapset kokeilivat samanlaista ilmettä. Teoksessa oleva pyykkilauta oli 

lapsille vieras esine, eivätkä he keksineet mitä kuvassa tapahtuu. Kerrottuam-

me teoksen nimen, yksi lapsista huudahti: ”ne pesee pyykkiä!” 

 

Siirryttyämme katsomaan kuvaa teoksesta Flyygelinsoittaja, lapset huomasivat 

tunnelman muuttuneen. Yksi lapsista sanoi, että “maalaus on typerän näköi-

nen”. Kun kysyimme miksi, lapsi vastasi: “koska siinä on vaan möykky ja ihan 

tyhmiä värejä”. Lähemmin tarkasteltuna teoksesta löytyi flyygeli ja sen soittaja. 

Lapset arvelivat soittajan olevan yksinäinen. “Jos siellä on juhlat, niin miksi se 

soittaa yksin?”. 

 

Kun olimme keskustelleet maalauksista, pohdimme erilaisia värejä ja niihin liit-

tyviä tunnetiloja. Iloisia värejä lasten mielestä olivat muun muassa valkoinen, 

keltainen, punainen, vaaleanpunainen, violetti ja ruskea. Surullisia värejä hei-
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dän mielestään olivat vihreä, sininen ja musta, joidenkin mielestä myös ruskea 

oli surullinen väri. Seuraavaksi siirryimme toimintaan. Pöydälle kiinnitettiin pääs-

tä päähän ulottuva, väärinpäin oleva, tapetinpala. Maalausvälineinä käytettiin 

erikokoisia siveltimiä ja akryylivärejä. Kuuntelimme vuorotellen iloista ja surullis-

ta musiikkia ja lapset maalasivat paperille omasta mielestään tunnelmaan sopi-

villa väreillä. “Tää on niin varmasti iloista musiikkia” ja “nyt tää on surullista”. 

 

Tutkimme yhdessä erilaisia siveltimenvetoja -ja jälkiä ja lapset kokeilivat toinen 

toistensa tekniikoita. Koska lapset olivat niin innostuneita työskentelystä, vaih-

doimme, suunnitelmasta poiketen, pöydälle vielä toisen paperin. Lopuksi kes-

kustelimme yhteisistä teoksista ja yksi lapsista kiinnitti aikajanalle kuvan Pyyk-

kärit-teoksesta. Keskustelimme myös siitä, kuinka seuraavan kerran jälkeen 

olisi jo vuorossa taidenäyttely. 

 

 

                KUVA 5: Sivellinharjoituksia 
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4.4.7 Mainos taidenäyttelyyn 

 

Taidetuokio Inspiraatio teos Toteutus Tavoitteet 
7. 1950-luvun  

mainonnasta 

nykypäivään:  

Mainos  

taidenäyttelyyn 

Vanhat ja  

nykypäivän  

mainoskuvat 

Paperi A4,  

vapaavalintainen 

Mainontaan ja 

sen  

kuva-aiheisiin 

tutustuminen. 

 

Seitsemännen kerran tavoitteena oli tutustua mainontaan ja kuva-aiheisiin ja 

valmistaa yhdessä mainos tulevaan taidenäyttelyyn. Viimeisellä taiteilukerralla 

halusimme myös antaa lapsille vapauden maalata itselle tärkeitä asioita. Ko-

koonnuimme ateljeessa, mutta koska oli hiihtoloma, paikalle saapui vain kolme 

lasta, eikä kukaan kasvattajista tullut seuraamaan toimintaamme. 

 

Edellisestä kerrasta lapset muistivat erityisesti musiikin. Muistelun jälkeen tar-

kastelimme aikajanaan kiinnittämiämme kuvia 1950- luvun Helsingistä. Kat-

soessamme kuvaa Hakaniemen torista, yksi lapsista huudahti “hei mä oon käy-

ny tuolla, mä asun siinä lähellä”. Lapset tunnistivat kuvista myös rautatiease-

man. Jatkoimme kertomalla kuinka 1950-luvulla koteihin saatiin muun muassa 

ensimmäiset jääkaapit ja televisiot. Uusien tuotteiden tultua kauppojen hyllylle, 

niitä tuli myös mainostaa. Tarkkailimme Elannon (1960) mainoskuvaa ja lapset 

keksivät siinä mainostettavan “maitoa ja piimää”. Kuvan tarkkailun jälkeen lap-

set keksivät, että mainosten avulla halutaan saada jokin tuote esille. Tämän 

jälkeen näytimme lapsille vielä muutaman vanhan mainoskuvan ja pohdimme 

sitä, mitä niissä mainostettiin. Vanhojen kuvien jälkeen siirryimme tarkastele-

maan uusia mainoskuvia. Lapset pitivät eniten kuvasta, jossa mainostettiin 

makkaraa, koska “se on niin hyvää.” 

 

Seuraavaksi kerroimme, että mainoksia tehdään myös, jotta ihmisiä saapuisi 

paikalle johonkin tapahtumaan. Näytimme kuvaa vanhasta mainoksesta, joka oli 

suunniteltu Turun suurta kansanjuhlaa varten. Kerroimme, että tällä kertaa te-

kisimme mainoksen yhteiseen taidenäyttelyymme, joka toimisi samalla kutsuna 

vanhemmille. Toteutuksen suhteen lapset saivat vapaat kädet. Lapsi, joka ei 
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ollut mukana ensimmäisellä kerralla, halusi kokeilla sormilla maalaamista. 

 

Toinen lapsista piirsi aluksi vahaliiduilla ja kolmas heistä vesiväreillä. Pian kaikki 

innostuivat kuitenkin maalaamaan ensimmäiseltä kerralta tutulla tekniikalla. 

Työskentelyn lomassa pohdimme sitä, kuinka erilaisia värejä saadaan aikaan. 

Yksi lapsista kertoi muille ruskean syntyvän “kun sekoittaa kaikkia värejä sekai-

sin”. Eräs lapsi totesi pestessään käsiään “nyt mun kädet on samanväriset kun 

äidin sukkahousut”.  

 

Keskustelimme myös siitä, mitä taidenäyttelyssämme voisi tapahtua ja mitä siel-

lä voitaisiin tarjoilla. Yksi lapsista sanoi, että “no siellähän on ne työt esillä” ja 

siihen toinen jatkoi “ ja siellä pitää tarjota ruuaksi mansikoita ja juomaksi vettä”. 

Lopuksi yksi lapsista laittoi kuvan vanhasta mainoksesta aikajanalle ja hämmäs-

telimme sitä, kuinka seuraavaksi tapaisimme viimeisen kerran. Tarkoituksemme 

oli alun perin koota mainos yhdessä lasten kanssa, mutta emme halunneet kii-

rehtiä ja keskeyttää lasten taiteellista toimintaa. Kokosimme mainoksen lasten 

tekemistä taidetuokion jälkeen ja kiinnitimme kopion jokaisen lapsen lokeroon. 

Keskustelimme vielä taidenäyttelyn yksityiskohdista henkilökunnan kanssa. 

 

 

                                  KUVA 6: Kutsu taidenäyttelyyn 
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4.4.8 Taidenäyttely 

 

Taidetuokio Inspiraatio teos Toteutus Tavoitteet 

Taidenäyttely Omat teokset 
Näyttelyn  

ripustaminen 

Taidetuokioiden muistelu. 

Itsetunnon  

vahvistuminen ”tämän  

minä olen tehnyt”. 

 

Kahdeksannen ja viimeisen kerran tavoitteena oli muistella yhteisiä viikkoja ja 

saattaa matkamme päätökseen. Tavoitteena oli myös rakentaa taidenäyttely 

yhdessä lasten kanssa ja kertoa vanhemmille lasten tekemien teosten avulla 

yhteisestä ajastamme. Halusimme myös edistää lapsen itsetunnon kehittymistä 

ja tunnetta siitä, että “tämän minä olen tehnyt”. Yksi lapsista osallistui taidenäyt-

telyyn isänsä kanssa jo sen ripustamisvaiheessa. Varsinaisissa avajaisissa oli 

paikalla kuusi lasta. Jokaisen lapsen perheestä avajaisiin osallistui joko yksi tai 

molemmat vanhemmat. Myös päiväkodin kasvattajat vierailivat avajaisissa. 

 

Taidenäyttely ripustettiin salin seinälle, jokainen aikakausi omalle alueelleen. 

Lapset ripustivat teokset sopivalle korkeudelle ja me lisäsimme näiden yläpuo-

lelle lasten lausahduksia ja työskentelyn lomassa ottamiamme valokuvia. Kiinni-

timme salin seinälle myös aikajanan. Koska lapset jännittivät kovasti avajaisten 

alkamista ja vanhempien saapumista, otimme odotellessamme ryhmästämme 

valokuvia. 

 

Vanhempien saavuttua näyttelyyn toivotimme kaikki yhteen ääneen tervetulleik-

si. Aluksi jaoimme lapsille muistoksi kunniakirjat ja kiitimme osallistumisesta. 

Opastimme vanhemmat näyttelyn alkuun, jonka jälkeen lapset jatkoivat oppaina 

omille vanhemmilleen. Näyttelyn aikana keskustelimme vanhempien kanssa ja 

kuulimme siitä, kuinka taidetuokiomme olivat näkyneet päiväkotiajan ulkopuoli-

sessa elämässä. Lopuksi keskustelimme produktiosta päiväkodin kasvattajien 

kanssa. 
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                     KUVA 7: Taidenäyttely 

 

 

4.5 Arviointi 

 

Reflektiossa on kyse opiskelijan ja myöhemmin myös ammattilaisen itseohjau-

tuvuudesta, oppimisesta ja ammatillisen kehittymisen ylläpitämisestä (Mäkinen, 

Raatikainen, Rahikka ja Saarnio 2009, 55). Reflektiossa palataan kokemuksiin 

ja arvioidaan niitä uudelleen. Oman toiminnan arvioiminen kuvastaa myös vas-

tuunottamista omasta työstään. (Rouvinen 2007, 80). Sosionomiopiskelijalle 

reflektio merkitsee lisäksi avointa suhtautumista harjoittelemiseen, kykyä ja ha-

lua olla vielä keskeneräinen (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka ja Saarnio 2009, 

53). Reflektoimme toimintaamme koko opinnäytetyöprosessin ajan lasten, päi-

väkodin henkilökunnan, opettajien ja vertaisopiskelijoiden antaman palautteen 

avulla. Pohdimme toimintaamme myös toinen toistemme kanssa keskustellen ja 

palautetta antaen.  

 

Päätimme jokaisen taidetuokion palautekeskusteluun, jossa kysyimme lasten 

mielipiteitä tuokioiden sisällöstä. Keskustelun tukena käytimme kuvakorttia, jo-

hon olimme liittäneet kuvan kunakin kertana havainnoinnin kohteena olleesta 

teoksesta. Palautteen antamisesta muodostui lapsille mielekäs kokonaisuus, 

sillä jokainen sai vuorollaan nostaa kuvakortin kankaisesta pussista ja kiinnittää 

sen aikajanaan. Palautteet kirjasimme ylös pian tuokioiden jälkeen. Taidetuokio-
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ta seuranneelle työntekijälle annoimme jokaisen taidetuokion aluksi arviointilo-

makkeen (LIITE 2), joka koostui seitsemästä avoimesta kysymyksestä. Tuokioi-

den jälkeen tekemämme itsearvioinnin tukena käytimme kirjaamiamme havain-

toja ja ottamiamme valokuvia.  

 

 

4.5.1 Lasten palaute 

 

Ensimmäisellä kerralla lapset pitivät eniten käsillä maalaamisesta, hauskaa oli 

ollut myös käsien upottaminen maaliastiaan. Kuva-aiheista mieluiten lapset 

maalasivat itse keksimiään “pölypilviä”. Erilaista tavalliseen taiteiluun verrattuna 

oli ollut se, että nyt maalattiin seinälle kiinnitettyyn paperiin. Palautteesta kävi 

myös ilmi, että kahden lapsen mielestä kuvien katselu taskulampun valossa oli 

jännittävää. 

 

Lasten mielestä toisella kerralla oli ollut hauskaa tutkia maalauksia yhdessä ja 

maalata Mansikkatyttöä. Yhtä lapsista oli jännittänyt Mansikkatytön vierailu, 

vaikka hän olikin tunnistanut toisen ohjaajan rooliasun takaa melko pian. Koska 

kaikki olivat sitä mieltä, että maalauksista tuli hienoja, yksi lapsista ehdotti, että 

“tehdään niille kehykset”. 

 

Kolmannella taidetuokiolla teimme muotokuville kehykset, joiden parissa työs-

kentely oli lapsista mukavaa. Lapset pitivät myös siitä, että kehysten valmistut-

tua oli mahdollista leikkiä samassa tilassa, kunnes kaikki olivat valmiita. Yksi 

lapsista ei ollut koskaan kokeillut valokuvaamista ja epäili taitojaan. Lapsi kokeili 

ensimmäisen kuvan ottamista yhdessä ohjaajan kanssa, jonka jälkeen kuvaa-

minen jatkui omatoimisesti hymyillen. Valmiiden kuvien katsominen oli lapsista 

hauskaa ja he arvuuttelivat mikä oli kenenkin ottama kuva. Tuleville taidetuoki-

oille toivottiin kuitenkin lisää maalaamista. 

 

Neljännellä tuokiolla lähes kaikkien lasten mielestä oli ollut kivaa kuulla tarina 

Väinämöisestä. Yksi lapsista sanoi, että tämä oli ollut typerää “koska Väinämöi-

nen oli tyhmä vanha ukko”. Piirtäessämme yhdessä ihmishahmoa, yksi lapsista 

lopetti työskentelyn ja sanoi, “täällä on liikaa meteliä, en mä halua tehdä.” Kes-
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kusteltuamme asiasta, sovimme, että lapsi voi seurata toisten työskentelyä. 

Muiden mielestä Väinämöisen piirtäminen oli ollut hauskaa ja he esittelivät tyy-

tyväisinä Väinämöisten puukkoja, miekkoja ja pitkiä saapikkaita. 

 

Viidennen kerran vierailu taidemuseoon oli ollut lasten mielestä hauska tapah-

tuma. Ateneumissa oli ollut myös “outoa, koska siellä ei taiteiltu mitään”. Muu-

taman kerran lapset sanoivat, että “on tylsää” tai “ei jaksa kävellä enää”. Toi-

saalta muistutimme lapsia siitä, ettei museossa saa juosta, ehtisimme kyllä kat-

soa kaikki mielenkiintoiset teokset. Palattuamme päiväkotiin, lapset odottivat 

innolla pääsylippu -tarrojen muistoksi saamista. 

 

Kuudennella taidetuokiolla lapset pitivät maalaamisesta, koska he olivat odotta-

neet sitä jo jonkin aikaa. Kysyessämme haluavatko lapset maalata vielä toiselle 

yhteiselle alustalle, saimme vastaukseksi: “joo, laittakaa se nopeesti, että pääs-

tään taas maalaamaan!” Keskustelimme myös aikajanan herättämistä ajatuksis-

ta, yhden lapsen mielestä se kaipasi lisää väriä. 

 

Seitsemännellä taidetuokiolla yksi lapsista piti siitä, että “meitä on vaan kolme ja 

saa tehdä mitä vaan!” Kaikkien mielestä oli hauskaa, koska “sai taas maalata 

käsin”. Muuta palautetta emme kysyneet, sillä emme halunneet keskeyttää las-

ten työskentelyä. Lapset halusivat maalata pitkään ja niin monta teosta kuin 

mahdollista. 

 

Taidenäyttelyssä emme keränneet erikseen palautetta, mutta keskustelun lo-

massa kuulimme lapsien muistoja seitsemän viikon ajalta. “Se Mansikkatyttö oli 

hassu.” “Me otettiin äiti ite näitä kuvia, se oli kivaa. Me kuvattiin kans äsken.” 

Hyvästellessämme innokasta pölypilvien piirtäjää kysyimme, aikooko hän jatkaa 

niiden piirtämistä jatkossakin. “Joo aion mä”. 

 

 

4.5.2 Työntekijöiden palaute 

 

Ensimmäistä taidetuokiota oli seuraamassa Puolukoiden ryhmän lastenhoitaja. 

Lastenhoitajan mielestä tunnelma oli positiivinen, mutta hieman jännittynyt. 
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Jännittyneisyys ilmeni muutaman lapsen käytöksessä pelleilynä, pohtiessamme 

yhdessä erilaisia asioita. Lastenhoitajan mukaan käyttämämme kuvat ja värit 

inspiroivat lapsia taiteiluun. Aikajanaan hän toivoi meidän lisäävän kuvia, jolloin 

lasten olisi helpompi hahmottaa sitä, kuinka ennen elettiin. Lastenhoitajan mie-

lestä osasimme kuunnella lapsia ja muokata toimintaa lasten toivomaan suun-

taan. Hän ei osannut sanoa, mitä uutta sai tuokion kokonaisuudesta, mutta koki 

pystyvänsä hyödyntämään ideoitamme omassa työssään. 

 

Toista taidetuokiota havainnoi ja arvioi Puolukoiden ryhmän lastentarhanopetta-

ja. Hänen mielestään tuokiolla vallitsi mukava ja kannustava ilmapiiri. Lasten-

tarhanopettajan mukaan toiminnassamme taiteiluun inspiroivat satu, kuvat sekä 

elävä malli. Sadun yhteyteen hän olisi toivonut enemmän keskustelua siitä, mitä 

siinä tapahtui. Lastentarhanopettajan mielestä taidetuokiomme toimi hyvänä 

muistutuksena siitä, kuinka ensin on hyvä tutkia aihetta ja vasta sitten tarttua 

taiteilemiseen. Näin aihe synnyttää lapsessa enemmän mielikuvia. Arviointilo-

makkeen lopussa hän kannusti meitä jatkamaan tärkeän ja hienon aiheen pa-

rissa. Taidetuokion jälkeen pohdimme yhdessä sitä, kuinka puuttua muutaman 

lapsen pelleilyyn. Lastentarhanopettajan mielestä pelleily saattoi johtua turhau-

tuneisuudesta, sillä muotokuvamaalaus oli aiheena vaikea. Hän neuvoi meitä 

käyttämään apuna “fläppitaulua”, johon voisimme piirtää malliksi ihmisen varta-

lon. Hän neuvoi meitä myös miettimään, kuinka puuttua pelleilyyn, mikäli se 

jatkuisi ensi kerralla. 

 

Henkilökunnan puutteen takia kolmatta taidetuokiota seurasi Puolukoiden las-

tenhoitaja vain osan ajasta. Saimme kuitenkin suullista palautetta tuokiostam-

me, vaikka arviointilomaketta ei täytetty. Lastenhoitajan mielestä lasten mukaan 

ottaminen valokuvaajiksi oli hienoa. Hän huomasi lasten keskittyneisyyden 

työskentelyä kohtaan, eikä kukaan pelleilyt tällä kertaa. Lastenhoitajan mielestä 

tämä saattoi johtua myös siitä, että keskustelimme taidetuokion aluksi siitä, 

kuinka viimekertainen oli häirinnyt kaikkien työskentelyä. Lastenhoitajan mieles-

tä lasten ottamat kuvat olivat niin hienoja, että hän pyysi myös muut kasvattajat 

katsomaan niitä. 

 

Neljännellä taidetuokiolla henkilökuntaa oli edelleen vähän, eikä kukaan seu-
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rannut toimintaamme. Viidennellä taidetuokiolla mukanamme Ateneumin taide-

museossa oli Mustikoiden lastenhoitaja. Hänen mielestään tunnelma retkellä oli 

iloinen, odottava ja rento. Lastenhoitajan mielestä kysymyksemme “mitä” ja 

“miksi” inspiroivat lapsia tutkimaan teoksia. Osasimme myös kuunnella lapsia 

hyvin ja muokata toimintaa lasten toivomaan suuntaan. Lastenhoitajan mielestä 

oli mielenkiintoista nähdä tutut lapset muiden ohjauksessa. Hän uskoi mukavan 

tunnelman jääneen myös lasten mieliin. Hienoa lastenhoitajan mielestä oli myös 

se, kuinka arvokkaina me pienet lapset näemme. 

 

Kuudennetta taidetuokiota havainnoi ja arvioi Puolukoiden lastenhoitaja. Hänen 

mielestään tunnelma oli vilkas ja innokas. Lastenhoitajan mielestä inspiroimme 

lapsia taiteiluun värien, musiikin ja rauhallisen ohjausasenteen myötä. Hän poh-

ti, kuinka jokaisella värillä on myös surullinen ja iloinen puoli, ja kuinka olisimme 

voineet keskustella tästä lasten kanssa. Myös Puolukoiden lastenhoitajan mie-

lestä oli mielenkiintoista havainnoida tuttuja lapsia “uusien” aikuisten kanssa. 

 

Seitsemännellä kerralla henkilökuntaa oli vähän paikalla hiihtoloman vuoksi, 

eikä kukaan seurannut toimintaamme. Saimme kuitenkin suullista palautetta 

onnistuneesta ja värikkäästä mainoksesta, jossa jokaisen lapsen tekemät kuvat 

oli huomioitu. 

 

Kahdeksannella kerralla taidenäyttelyssä vierailivat lähes kaikki päiväkodin kas-

vattajat. Puolukoiden ryhmän lastentarhanopettajan mielestä olimme järjestä-

neet hienon tapahtuman ja avajaisissa vallitsi rento tunnelma. Resurssierityis-

lastentarhanopettajan mielestä oli erityisen hienoa, että kutsuimme myös van-

hemmat mukaan toimintaan ja että vanhempia oli saapunut paikalle niin monta. 

Hän kiitteli myös sitä, että olimme järjestäneet päiväkodissa toimintaa, jossa 

saman aiheen ympärillä työskenneltiin useampana viikkona. Kasvattajat pyysi-

vät säilyttämään näyttelyn vielä seuraavaan päivään, jotta kaikki päiväkodin 

lapset ja henkilökunta saisivat siellä vierailla. 
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4.5.3 Itsearviointi 

 

Ensimmäisen taidetuokion aikana tutustuimme lapsiin ja lapset meihin. Tutus-

tumisleikki, ryhmän nimen keksiminen ja yhdessä tekeminen rentouttivat tun-

nelmaa ja lapset ottivat kontaktia nopeasti molempiin ohjaajiin. Tutustuminen 

esihistoriallisen ajan kuvalliseen ilmaisuun sujui hyvin, sillä lapset katsoivat in-

noissaan kuvia ja esittivät rohkeasti omia näkemyksiään. Huolehdimme siitä, 

että jokainen lapsi sai äänensä kuuluville kysymällä myös hiljaisempien lasten 

mietteitä.  

 

Yhtä lasta lukuun ottamatta kaikki kastoivat ripeästi kätensä maaliin ja salin 

täytti iloinen työskentely. Onnistumisen hetkiä koimme, kun syrjään vetäytynyt 

lapsi uskalsi toisen ohjaajan kanssa kastaa sormensa maaliin ja jatkoi työsken-

telyä myöhemmin itsenäisesti hymyssä suin. Uskomme, että ensimmäisellä ker-

ralla käyttämämme maalaustekniikka kasvatti lasten mielenkiintoa kuvallista 

työskentelyä kohtaan. Yksi lapsista oli kertonut seuraavana päivänä päiväkodin 

kasvattajille pitäneensä käsin maalaamisesta ja käytimme samaa tekniikkaa 

viimeisellä kerralla lasten toiveesta. 

 

Toisella taidetuokiolla mahdollistimme lasten tutustumisen muotokuvamaalauk-

seen ja sen tekemiseen. Satu Mansikkatytöstä, alkuperäisen maalauksen tutki-

minen ja elävä malli edistivät tutustumista uuteen asiaan. Keskusteltuamme 

Puolukoiden ryhmän lastentarhanopettajan kanssa, ymmärsimme, että ai-

heemme saattoi olla joillekin lapsista haastava. Olisimme voineet tarttua lasten 

kanssa yhdessä piirtämiseen nopeammin ja ohjeistaa tähän selkeämmin. Lap-

set eivät kuitenkaan jääneet ilman tukea. Siirryimme niiden lasten viereen, joille 

piirtäminen oli hankalaa ja pohdimme yhdessä kuinka jatkaa. Taidetuokion jäl-

keen pohdimme yhdessä keinoja, joilla puuttua pelleilyyn. Päätimme keskustella 

yhteisistä säännöistä seuraavan kerran aluksi. 

 

Kolmannella taidetuokiolla lapset kiinnostuivat maalauksen yksityiskohtien tut-

kimisesta. Visuaalisen lukutaidon harjoittaminen onnistui, koska olimme osan-

neet valita kohteeksi lapsia kiinnostavan maalauksen. Lapset tekivät havaintoja 

myös esittämiemme kysymysten avulla. Jokainen lapsi sai yksilöllistä huomiota 
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opastaessamme heitä valokuvaukseen ja tarkkaillessammme jokaisen ottamaa 

valokuvaa. 

 

Neljännellä taidetuokiolla hyödynsimme Puolukoiden ryhmän lastentarhanopet-

tajan idean seinälle kiinnitettävästä paperista, jotta halukkaat voisivat seurata, 

kuinka ihmishahmo piirretään. Taidetuokion tavoitteena oli lisätä lasten kulttuuri-

tuntemusta tutustumalla Kalevalaan. Aluksi Kalevala tuntui kaikista lapsista vie-

raalta aiheelta, mutta tutkiessamme Koirien Kalevalaa, suurin osa lapsista muis-

ti kuulleensa tästä aiemmin. Onnistuimme tavoitteessamme, sillä Kalevala oli 

jäänyt elämään lasten mieliin. Pysähtyessämme Aino-taru teoksen äärellä Ate-

neumissa, lapset muistivat Väinämöisen nimen ja pohtivat sitä, kuinka päiväko-

dissa lukemamme tarina Väinämöisestä päättyi. Taidenäyttelymme avajaisissa 

kuulimme yhden lapsista puhuneen Väinämöisestä kotona. ”Onneksi se Väinä-

möinen ei ottanut sitä Ainoa, koska se on niin ällöttävä vanha ukko!”. 

 

Viidennen taidetuokion tavoitteena oli vierailla taidemuseossa ja keskustella 

siellä olevista teoksista visuaalisen lukutaidon harjoittamiseksi. Tarkoituk-

senamme oli syventää taiteen kokemista näkemällä aiemmin päiväkodissa kä-

sittelemiämme teoksia oikeassa koossa. Huomasimme, että teosten valitsemi-

nen etukäteen oli turhaa. Lapset löysivät puhuttelevimpien maalausten luokse 

itse. Yllättyneitä olimme siitä, kuinka paljon lapsia kiinnosti abstraktien teosten 

tutkiminen ja kuinka paljon lapset niistä asioita löysivät. Liikkuvaisen ja innostu-

neen ryhmän ohjaaminen oli välillä haastavaa, mutta onnistui muistuttaessam-

me yhteisesti sopimistamme säännöistä. 

 

Kuudennella taidetuokiolla halusimme havainnollistaa lapsille, kuinka värejä voi 

käyttää osana tunteiden ilmaisua. Ryhmän vanhimman lapsen esimerkit ja ää-

neen tekemät pohdinnat musiikista auttoivat muita lapsia toimimaan ja oppi-

maan. Ohjaajina pääsimme havainnoimaan vertaisoppimista lähietäisyydeltä. 

Taidetuokion aikana vallitsi rentoutunut ja innokas tunnelma, huomasimme uu-

delleen kuinka paljon lapset nauttivat abstraktien teosten tutkimisesta ja niiden 

maalaamisesta. Lasten mielestä oli esimerkiksi hauskaa kokeilla, minkälaisia 

jälkiä siveltimellä voi saada aikaan. 
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Seitsemännellä taidetuokiolla tutustuminen mainontaan ja sen kuva-aiheisiin 

sujui onnistuneesti. Lapset päättelivät, että mainonnan avulla halutaan tuoda 

jokin asia esille. Vertailimme myös sitä, kuinka paljon mainokset olivat muuttu-

neet aikojen kuluessa. Mielestämme oli tärkeää antaa lapsille vapaat kädet ai-

heen ja toteutuksen suhteen, sillä aikaisemmilla kerroilla olimme suunnitelleet 

aiheen valmiiksi. Tuokion aikana vallitsi vapautunut ja rohkea tunnelma, mikä 

saattoi johtua omalta osaltaan siitä, että lapsia oli vain kolme. 

 

Kahdeksannella taidetuokiolla rakensimme taidenäyttelyn yhdessä lasten kans-

sa. Lasten toimiessa oppaina, saivat he kertoa itselleen merkityksellisistä asi-

oista, eikä tapahtumasta muodostunut aikuisjohtoista. Muistelimme yhteisiä 

viikkojamme, mutta olisimme voineet kysellä enemmän produktiomme loppumi-

seen liittyvistä ajatuksista. Seitsemännellä kerralla lapset vaikuttivat hämmenty-

neiltä siitä, ettemme näkisi enää taiteilun merkeissä. Olimme yllättyneitä siitä, 

kuinka paljon vanhempia saapui taidenäyttelyyn, vaikka avajaisia vietettiin jo 

ennen työpäivän loppua. Ilahduimme myös vanhempien tuomista kukista sekä 

muista saamistamme kiitoksista. 
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5 POHDINTA 

 

 

5.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Huomioimme eettisyyden koko opinnäytetyöprosessimme ajan. Koska toteu-

timme produktion lasten parissa, pyysimme lupaa heidän vanhemmiltaan taide-

tuokioihin osallistumisesta. Joulukuussa 2013 vanhemmat saivat lupalomak-

keen, jossa kerroimme itsestämme, produktiostamme ja sen tarkoituksista. Ky-

syimme lisäksi lomakkeessa lupaa lasten valokuvaamiseen ja ilmoitimme, että 

kuvat hävitetään opinnäytetyömme kirjallisen raportin valmistuttua. Opinnäyte-

työprosessin loppuvaiheessa kysyimme vanhemmilta vielä erillistä lupaa (LIITE 

3) lasten tekemien töiden käyttämiseen osana tuokiokortteja. Kerroimme, ettei 

töissä näy lasten nimiä. 

 

Kunnioitimme lasten ja perheiden yksityisyyden suojaa opinnäytetyömme kirjal-

lisessa osuudessa, sillä siinä lapset esiintyvät nimettöminä. Erityisen tärkeää oli 

kysyä ensimmäisen taidetuokion aluksi lapsilta, haluavatko he osallistua toimin-

taamme. Kerrottuamme yhteisen matkamme sisällöstä, kaikki lapset vastasivat 

myöntävästi. Kaikissa toimintamme eri vaiheissa olemme pyrkineet edistämään 

lasten osallisuuden toteutumista. 

 

Yhteistyömme päiväkodin kanssa alkoi jo opinnäytetyön ideointivaiheessa. 

Tuolloin toinen meistä oli päiväkodissa työharjoittelussa ja tutustui sen toimintaa 

ohjaaviin arvoihin. Opinnäytetyömme aikana tutustuimme myös päiväkodin ta-

poihin toteuttaa kuvataidekasvatusta, sillä halusimme tarjota heille jotain uutta. 

Yhteistyön toimivuus oli meille tärkeä asia, informoimme ja kuulimme työnteki-

jöitä aktiivisesti koko prosessimme ajan. Joulukuussa 2013 vierailimme päivä-

kodin talonkokouksessa, jolloin kasvattajat kuulivat tulevasta toiminnastamme. 

Opinnäytetyön loppuvaiheessa lähetimme työmme esitarkastus -version päivä-

kodin kasvattajille luettavaksi. Kysyimme heidän mielipiteitään erityisesti tuo-

kiokorttien sisältöä koskien.  

 

Jokaisen taidetuokion päätteeksi keskustelimme lasten kanssa toiminnan herät-
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tämistä ajatuksista. Keskustelun tukena käyttämämme kuvakortin avulla lasten 

oli helpompi muistella käsittelemäämme aihetta. Lisäksi kirjasimme ylös lapsis-

sa heränneitä ajatuksia ja toiveita tulevia kertoja kohtaan. Keskusteluissamme 

huomioimme myös hiljaisemmat lapset ja kannustimme heitä kertomaan ajatuk-

sensa. Lasten arvioinnit ja kommentit kirjasimme niitä muuttamatta. Joidenkin 

tuokioiden aikana muistiinpanojen ylös kirjaaminen saattoi jäädä vähemmälle 

huomiolle, sillä työskentely oli niin intensiivistä. Pyrimme kuitenkin kirjaamaan 

muistamamme asiat mahdollisimman pian taidetuokion jälkeen. 

 

Kahdeksasta taidetuokiosta viittä arvioi päiväkodin kasvattaja. Havainnoinnin 

tukena kasvattajat käyttivät tekemäämme arviointilomaketta. Lomakkeen pyy-

simme takaisin mahdollisimman pian taidetuokion jälkeen, viimeistään ennen 

seuraavan kerran alkua. Hopia, Paavilainen ja Åstedt-Kurki (2008, 340) kirjoit-

tavat, muistiinpanojen kirjautuvan sitä tarkempina, mitä lähempänä havainnointi 

ajankohtaa ne tehdään. Kasvattajilta saamamme vastaukset olivat pääasiassa 

monipuolisia ja kattavia. Kirjasimme työntekijöiden vastaukset raporttiimme sel-

laisina kuin ne lomakkeissa olivat. Arviointilomakkeen lisäksi saimme työnteki-

jöiden kanssa käydyistä keskusteluista vinkkejä ja ohjeita työskentelymme tu-

eksi. Jokaisen taidetuokion päätteeksi suoritimme myös vertaisarviointia raken-

tavaa palautetta toinen toisillemme antaen. Lasten, kasvattajien ja vertaisarvi-

oinnin antaman perusteella osasimme puuttua mahdollisiin epäkohtiin jo ennen 

seuraavaa kertaa. 

 

Sosiaalialan koulutusohjelman kompetensseihin sisältyvän eettisen osaamisen 

mukaan sosionomi sisäistää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja 

toimii niiden mukaisesti (Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 2010). Las-

tentarhanopettajan tehtäviin kuuluu tarjota myönteisiä oppimiskokemuksia ja 

vahvistaa lasten itsetuntoa. Lastentarhanopettaja pitää jokaista lasta arvokkaa-

na ja ohjaa lasten kehitystä yksilöllisyyttä kunnioittaen. (Lastentarhanopettajaliit-

to 2005, 3–5.) Kunnioitimme muun muassa edellä mainittuja arvoja koko opin-

näytetyöprosessimme ajan. Päiväkodin kasvattajilta saamamme palaute tukee 

näkemystämme. 

 

Tiedonhankintaa toteutimme monipuolisesti etsien tietoa useista alan kirjoista, 
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tutkimuksista, artikkeleista ja englanninkielisistä lähteistä. Prosessimme aikana 

hylkäsimme vanhoja lähteitä löydettyämme tilalle uudempia ajankohtaisempia 

kirjoja ja julkaisuja. Olemme arvioineet lähteiden sisältöä ja näkökulmia kriitti-

sesti ja tuoneet samaa kriittistä näkökulmaa myös tekstiimme. Käyttämämme 

lähteet ovat pääosin tältä vuosituhannelta. Lähteiden joukossa on kuitenkin teos 

Kuvaamataidon didaktiikka vuodelta 1981, sillä se sisältää edelleen ajankoh-

taista teoriaa, jota emme uudemmista lähteistä löytäneet. 

 

 

5.2 Ammatillinen kehittyminen 

 

Sosionomi (AMK) tutkinnon kompetenssit on määritelty sosiaalialan ammatti-

korkeakouluverkoston (2010) yhteistyönä. Opinnäytetyömme aikana kehityim-

me erityisesti osa-alueilla asiakastyön osaaminen, kriittinen ja osallistava yh-

teiskuntaosaaminen sekä tutkimuksellinen kehittämisosaaminen (Sosiaalialan 

ammattikorkeakouluverkosto, 2010). Produktion aikana osasimme tukea lasten 

osallisuutta vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteessa. Taidetuokioiden jälkeen pa-

lasimme niistä saamiimme kokemuksiin ja arvioimme niitä uudelleen. Koko pro-

sessimme sisälsi tutkivan ja kehittävän työotteen siitä, kuinka taidehistoria so-

veltuu osaksi varhaiskasvatusikäisten taidekasvatusta. 

 

Mäkinen ym. (2009, 23, 33) määrittelevät ammatillisen kasvun pitkäksi proses-

siksi, joka syntyy halusta sietää muutosta ja tutkia omaa oppimista. Opinnäyte-

työmme aikana olemme kehittyneet lapsiryhmän ohjaajina ja saaneet kokemus-

ta lapsille suunnattujen tuokioiden suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. 

Jokaisen tuokion aikana kehityimme tiimityöskentelyssä joko toiselle tilaa anta-

en tai toista auttamalla. Saimme myös varmuutta kokeilla uusia asioita, sillä 

koimme onnistumisen hetkiä taidehistorian yhdistämisestä kuvataidekasvatuk-

seen. 

 

Tutkiessamme opinnäytetyön kirjallisen osion materiaalia, saimme runsaasti 

tietoa muun muassa siitä, kuinka voimme omalla toiminnallamme edistää lap-

sen osallisuuden toteutumista. Lähdemateriaalia tutkiessamme opimme myös 

uutta lasten vertaisoppimisesta ja taidetuokioidemme aikana saimme nähdä 
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tästä esimerkkejä. Pyrimme omalla toiminnallamme luomaan tilanteita, joissa 

vertaisoppiminen saattoi tapahtua. Hännikäinen (2006, 147) kirjoittaa uusimman 

tutkimustiedon osoittavan, etteivät lasten vertaisryhmät ole tärkeitä pelkästään 

sosiaalisen kehityksen näkökulmasta, vaan myös lasten oppiessa uusia asioita. 

Arjen kasvatustoiminnan järjestäminen niin, että lapsilla on mahdollisuus ver-

taisryhmätoimintaan, vaatii kuitenkin kasvattajalta paneutumista ja suunnittelua. 

 

Tutkimalla yhdessä Suomen taiteen historian teoksia ja keskustelemalla lasten 

tekemistä töistä, pääsimme kurkistamaan heille tärkeisiin asioihin. Kuuntelemal-

la ja havainnoimalla lapsia kehitimme toimintaa lapsille mielekkäämpään suun-

taan. Saimme myös kokea, kuinka tärkeää lapsille on, että aikuinen kuuntelee 

ja ottaa heidät suunnitteluun mukaan. Ateneumissa Aino-tarua katsoessaan 

yksi lapsista kertoi tyytyväisenä, kuinka “me tehtiin kans kehykset, koska mä 

ehdotin niin.” Lastentarhanopettajanliiton (2005, 2) mukaan lastentarhanopetta-

ja kuuntelee lasta ja korostaa lasten tasa-arvoisen ja kannustavan kohtelun tär-

keyttä. 

 

Tiedostimme jo aiemmin lastentarhanopettajan rooliin innostavan oppimisympä-

ristön luojana ja teoriaa tutkiessamme käsityksemme vahvistui entisestään. 

Myös lastentarhanopettajan ammattieettisissä ohjeissa kirjoitetaan lastentar-

hanopettajan vastuusta luoda laadukas kasvu- ja oppimisympäristö (Lastentar-

hanopettajienliitto 2005, 7). Taidemuseovierailumme havainnollisti sitä, kuinka 

oppimisympäristöä kannattaa laajentaa päiväkodin ulkopuolelle. Lapset hakeu-

tuivat itseään eniten kiinnostavien teosten luokse ja pohdimme yhdessä muun 

muassa sitä, miksi Eero Järnefeltin (1890) teoksessa Kristus ja Mataleena, Kris-

tuksen kengät oli tehty tuohesta. Vierailu tarjosi joillekin lapsista ensimmäisen 

kokemuksen taidemuseossa vierailemisesta ja koko ryhmälle iloisia muistoja. 

 

Oppijoiden ja käsiteltävien teemojen mukaan muovautuvaan oppimisympäris-

töön ilmestyy aina jotain uutta tutkimiseen kannustavaa (Virsu & Hakkola 2000, 

16). Lisättyämme aikajanaan päiväkodin kasvattajan ehdotuksesta kuvia, huo-

masimme kuinka lapset kerääntyivät sen ääreen ilman ohjaajien kehotusta. “Hei 

tulkaa kattoo täällä on uusia kuvia”. Lapset pohtivat aikajana avulla myös sitä, 

kuinka monena kertana vielä tapaisimme. Meille aikajana toimi ohjaamisen 
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apuvälineenä, sillä sen avulla saatoimme palata aiempiin kertoihin ja päättää 

jokaisen taidetuokion. Taidenäyttelyssä aikajana selkeytti valokuvien ohella 

vanhemmille kuvaa siitä, mitä matkamme aikana tapahtui. 

 

Perehtyessämme Reggio Emilia pedagogiikkaan huomasimme kuinka monipuo-

lisesti tehtyä dokumentointia voidaan hyödyntää. Valokuvat ja muistiin kirjatut 

havainnot ja lasten keskustelut toimivat työskentelymme arvioinnin tukena. Kir-

jattujen havaintojen avulla saatoimme esimerkiksi pohtia, minkälainen tilanne oli 

edistänyt lasten vertaisoppimista. Valokuvien tarkkaileminen vahvisti käsitys-

tämme taidetuokioiden aikana vallinneesta tunnelmasta. Taidenäyttelyssä esillä 

olleet lasten teokset ja lausahdukset, aikajana ja valokuvat tekivät vanhemmille 

ja päiväkodin henkilökunnalle näkyväksi oppimistamme. Aikajanan vieressä yksi 

lapsista levitti käsiään ja näytti vanhemmalleen: “näiiiin pitkä matka me tehtiin”. 

Liimola & Voutilainen (1993, 43) kirjoittavat, että harva alle 6-vuotias lapsi pys-

tyy hahmottamaan pitkää projektia ilman aikuisen apua, aikuisen tehtävänä on 

muistiinpanojensa avulla pitää huolta kokonaisuudesta. 

 

Lasten taiteellisen ilmaisun taitoihin vaikuttaa, kuinka paljon lapsi on saanut 

tehdä kuvia kotonaan tai päiväkodissa ja miten häntä on siinä ohjattu ja kannus-

tettu. (Rusanen & Torkki 2001, 98.) Ryhmämme lapsista osa harrasti myös ko-

tona maalaamista ja piirtämistä, osalle taiteilu oli vieraampaa. Muutamat lapsis-

ta olivat täyttämässä tämän vuoden aikana viisi vuotta, yhden siirtyessä ensi 

vuonna esikouluun. Kokemuksen ja iän tuomia eroja taiteellisen ilmaisun tai-

doissa havaitsimme erityisesti piirtäessämme muotokuvaa Mansikkatytöstä. 

Koko ryhmälle sopivan toiminnan suunnitteleminen toi haasteita, sillä halusim-

me työskentelyn säilyvän kaikille mieluisana. Toisaalta emme korostaneet töi-

den esittävyyden tärkeyttä, vaan sitä, kuinka jokaisen oma näkemys aiheesta 

on oikea. 

 

Omassa työssä kehittymisen ja ammatillisen kasvun on todettu lisäävän var-

muutta omaan ammatilliseen osaamiseen (Rouvinen 2007, 81). Taidetuokioiden 

edetessä huomasimme, kuinka suunnittelutyöhön käyttämämme aika väheni ja 

varmuus ryhmänohjaamiseen kasvoi. Päiväkodin kasvattajien kehittämisideat 

auttoivat lähestymään asioita uudella tavalla. Uuteen innokkaasti suhtautuva 
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asenteemme edesauttoi ammattillista kehittymistä. Hapon, Määtän ja Uusiautin 

(2012, 487, 495) artikkelin mukaan muun muassa henkilökohtaiset asenteet 

ovat suurimpia tekijöitä ammattitaidon kehittymisessä. Oma asenne työhön 

saattoi johtua persoonallisista ominaisuuksista, kiinnostuksen kohteista tai ta-

vasta kohdata uusia asioita. 

 

Produktion päätteeksi valmistamamme tuotoksen eli kansion tekeminen tuo-

kiokortteineen oli meille uutta. Pyrimme tekemään saatekirjeestä ja tuokiokor-

teista mahdollisimman selkeät ja koemme niiden sisältävän kaiken tarpeellisen 

taidehistoriallisen kuvataidepajan tai yksittäisten tuokoiden toteuttamiseen. Jo-

kaisesta kortista löytývät tavoitteet ja tuokioiden aikana käyttämämme teokset 

auttavat kasvattajaa hahmottamaan tuokioiden sisältöä. Tuokiokorttien ulko-

asuun olemme tyytyväisiä, ne ovat sopivan kokoisia ja niitä värittävät tuokioi-

demme aikana valmistuneet teokset. 

 

Kuvataidekasvatuksen merkitykseen ja sisältöihin liittyvät yhteneväiset ajatukset 

edistivät tuokioiden sujuvuutta ja tekivät parityöskentelystä mielekästä. Jälkikä-

teen ajateltuna, olisimme voineet luottaa enemmän omiin ja toistemme taitoihin 

taidetuokioiden toteuttamisessa ja tehdä vähemmän suunnittelutyötä. Toisaalta 

varmuus ja rentous työskentelyyn löytyvät usein vasta työelämässä. Oppiminen 

ja kehittyminen jatkuvat siis myös tulevaisuudessa. 

 

Henkilökunnan kanssa tekemämme yhteistyö sisälsi muun muassa asioista tie-

dottamista, niistä yhdessä sopimista sekä molemminpuolista joustavuutta. Koko 

prosessin ajan yhteistyö oli sujuvaa ja saimme kokemuksen toimivasta yhteis-

työstä työelämäntahon kanssa. Opinnäytetyöprosessin aikana teimme myös 

yhteistyötä vanhempien kanssa. Tiedottamisen lisäksi keskustelimme kaikkien 

lasten vanhempien kanssa taidenäyttelyssä ja havainnollistimme yhdessä op-

pimaamme. Lastentarhanopettajanliiton (2005, 5) ammattieettisissä ohjeissa 

kirjoitetaan lastentarhanopettajan tehtävästä edistää vanhempien osallisuutta ja 

lapsen ja tämän vanhempien välisen suhteen myönteistä kehittymistä. 
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5.3 Johtopäätökset 

 

Päiväkodin kasvattajilta saamamme palautteen mukaan taidetuokioilla vallitsi 

kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri. Ensimmäisten taidetuokioiden jälkeen lapset 

odottivat yhteistä taiteilua yhä enemmän. Vaikka tunnelma oli muutaman tuoki-

on aluksi levoton, muodostui luovasta toiminnasta lapsille tärkein asia. Innostu-

nut ja uuden kokeilemiseen motivoitunut asenteemme rohkaisi myös lapsia tai-

teilun pariin ja kannustavassa ilmapiirissä lapset toivat aktiivisesti näkemyksi-

ään esille. Koemme onnistuneemme tavoitteessamme innostaa lapsia kuvatai-

teiluun.  

 

Taideteosten ääreen pysähtyminen ja niistä keskusteleminen lisäsivät lasten 

tietoisuutta omasta kulttuuriperinnöstään. Reggiolaisen opetustavan mukaisesti 

lapset toimivat taidetuokioidemme aikana aktiivisina oppijoina ja pohtivat ja oi-

valsivat yhdessä asioita. Ateneumissa suurikokoiset taideteokset innostivat lap-

sia havainnointiin ja tutkimiseen jo ennen kysymyksiämme. Lapsilähtöisessä 

oppimisprosessissa huomioidaan myös lapsen omat mielenkiinnon kohteet. 

Kasvattajan on varattava pohtimiseen ja oivaltamiseen riittävästi aikaa ja joskus 

ennakolta tehdyt suunnitelmat on unohdettava. Taidenäyttelyssä vanhemmilta 

saamamme palautteen mukaan lapset jakoivat oppimaansa myös kotona. 

 

Sensitiivinen kasvattaja seuraa lasten välistä kommunikointia antamalla tilaa 

vertaisoppimiselle. Joskus pelkkä aikuisen hiljaisuus voi saada vertaiset jaka-

maan tietouttaan toisilleen. Sen sijaan, että olisimme antaneet suoria vastauk-

sia lasten esittämiin kysymyksiin, saatoimme esittää jatkokysymyksiä, joiden 

avulla lapset keksivät vastauksen itse. Aikuisen tulee myös huomioida, että ku-

kin lapsi osallistuu toimintaan omalla tavallaan. Kun yksi ryhmämme lapsista ei 

halunnut jatkaa piirtämistä, keskustelimme asiasta ja kerroimme, että hän voi 

seurata muiden työskentelyä ja palata työn ääreen niin halutessaan. Taiteelli-

seen työskentelyyn voi osallistua myös tarkkailemalla muiden toimintaa. Luo-

vuus tukahdutetaan vaatimalla töiden valmistumista ja asettamalla määräyksiä 

niiden suhteen. 

 

Taidehistorian hyödyntämisestä lasten kuvataidekasvatuksessa ei ole aiemmin 
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tehty ammattikorkeakoulutasoista opinnäytetyötä. Halusimme liittää kuvataide-

kasvatukseen historiallis-yhteiskunnallisen lähestymistavan, joka eroaisi päivä-

kodeille ehkä tavanomaisista keinoista toteuttaa kuvataidekasvatusta. Taidehis-

toriaa ei perinteisesti pidetä päiväkoti-ikäisten lasten parissa käsiteltävänä ai-

heena, vaan sitä opetetaan lähinnä erilaisissa kulttuuripalveluissa. Kokemuk-

semme mukaan taidehistoria soveltuu osaksi kuvataidekasvatusta ja se tarjoaa 

lapsilähtöisen näkökulman tutustua menneisyyteen. Taidetuokioidemme aikana 

lapset suhtautuivat heille mahdollisesti uuteen aiheeseen ennakkoluulottomasti 

ja rohkeasti, eivätkä he pitäneet työskentelyä esimerkiksi tylsänä tai vaikeasti 

ymmärrettävänä. Toivomme, että opinnäytetyömme innostaa varhaiskasva-

tusalalla työskenteleviä ammattilaisia ja alan opiskelijoita käyttämään taidehisto-

riaa osana kuvataidekasvatusta. 

 

 

5.4 Kehittämisideat 

 

Jatkotutkimuksena työllemme voitaisiin selvittää sitä, kuinka usein taidehistoriaa 

käytetään päiväkotien kuvataidekasvatuksessa ja kuinka se siinä näkyy. Tutki-

muksessa voitaisiin haastatella päiväkotien kasvattajia esimerkiksi jonkin kun-

nan alueella. Uusien tutkimusten myötä voitaisiin myös havainnollistaa sitä, 

kuinka taidehistoriallisen näkökulman mukaan tuominen edesauttaa lapsen 

oman kulttuurin tuntemusta ja identiteetin kehittymistä. 

 

Taidehistoriallinen kuvataidepaja on tekijöidensä näköinen tapa lähestyä Suo-

men taiteen historiaa ja kulttuuriperintöä lasten kanssa. Kuvataidepajan yhteis-

työkumppaniksi voisi valita myös esimerkiksi jonkin taidemuseon. Opinnäyte-

työn tarkoituksena voisi tällöin olla museon toiminnan kehittäminen niin, että se 

huomioisi paremmin myös pienimmät käyttäjänsä. Käsiteltävinä olisivat teokset 

museon kokoelmista ja taiteilu tapahtuisi jossakin museon yhteydessä olevassa 

tilassa. 

 

Ammattikorkeakoulutasoisessa opinnäytetyössä kulttuuriperinnön tutkimista 

voitaisiin yhdistää myös muihin taiteen lajeihin. Suomen taiteen historian sijaan 

aiheeksi voitaisiin valita maailman taiteen historia. Monikulttuurisessa päiväko-
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dissa taidepajan inspiraatioteoksien avulla voitaisiin tutustua ryhmän lapsien 

alkuperäiskulttuureihin. Taidehistoriallinen kuvataidepaja soveltuisi myös esi-

merkiksi aikuisten maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön. Se voisi toimia 

välineenä oman kulttuurin säilyttämisessä, mutta myös uuteen tutustumisessa. 

Tarvetta uusille tutkimuksille löytyy, sillä jatkuvassa muutoksessa olevassa yh-

teiskunnassa tarvitsemme kykyä ymmärtää sitä, missä juuremme ovat. 
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LIITE 1: Kirje vanhemmille 

 

 

Hei Vanhemmat!                           Palautattehan lomakkeen viimeistään _____ 

 

Olemme kaksi sosiaalialan opiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Sosio-

nomiopintojen ohella suoritamme lastentarhanopettajan pätevyyttä. Toinen 

meistä, Katariina, suoritti työharjoittelun viime keväänä päiväkoti Kalliossa. 

Teemme opinnäytetyömme lapsenne päiväkotiin tammi–helmikuussa 2014. 

Toiminta toteutetaan kerran viikossa, lukuun ottamatta viikkoa, jolloin vierai-

lemme taidemuseossa ja järjestämme yhden toimintakerran. Viimeisellä kerralla 

(viikko 9) järjestämme taidenäyttelyn, johon toivomme Teidän osallistuvan. Il-

moitamme tarkemman ajankohdan toimintakertojen alettua. 

 

Opinnäytetyömme aiheena on uudenlaisen kuvataidekasvatusmenetelmän ke-

hittäminen päiväkotien käytettäväksi. Yhdistämme produktiossamme taidehisto-

riaa ja erilaisia kuvataiteen keinoja. Aloitamme tutustumalla esihistoriallisen ajan 

kalliomaalauksiin ja jatkamme Suomen taiteen kultakauden kautta nykypäivään. 

Luomme toimintakerroistamme innostavia ja mielikuvitusta herättäviä. Tärkeänä 

pidämme toiminnassamme lapsen osallisuuden huomioimista sekä yhdessä 

tutkimisen ja havainnoimisen kautta oppimista. Toiminnan aikana otamme valo-

kuvia lasten työskentelystä. Valokuvia lapsista ei julkaista opinnäytetyössämme, 

mutta hyödynnämme niitä oman työskentelymme havainnointiin. 

 

Lapsemme saa osallistua toimintaan:                                          kyllä                ei 

Lastani saa valokuvata:                                                               kyllä               ei 

 

Vanhemman allekirjoitus: 

 

Jos Teillä on kysyttävää opinnäytetyöstämme, kerromme mielellämme lisää 

sähköpostitse. Lomakkeen voi palauttaa henkilökunnalle. 

 

Ystävällisin terveisin: Katariina Siponen & Hanna Tukia 
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LIITE 2: Arviointilomake työntekijälle 

 

 

Pyydämme teitä havainnoimaan seuraavia asioita tuokion aikana ja vastaa-

maan kysymyksiin pian tuokion jälkeen: 

 

 

1. Millainen tunnelma toteutuskerralla oli? 

 

 

2. Mikä toiminnassamme oli sellaista, joka inspiroi lapsia taiteiluun? 

 

 

3. Osasimmeko kuunnella lapsia ja muokata toimintaa lasten toivomaan suun-

taan? 

 

 

4. Jäikö jokin asia mietityttämään tavassamme toimia ja suunnitella kuvataide-

kasvatustuokioita? 

 

 

5. Miten tälle toteutuskerralle asettamamme tavoitteet onnistuivat? 

 

 

6. Mitä uutta koit saavasi itsellesi tuokion kokonaisuudesta?  

 

 

7. Voitko hyödyntää ideoitamme omassa työssäsi? 

 

 

 

Kiitos arvioinnistasi! 
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LIITE 3: Lupakysely vanhemmille 

 

 

Hei taidehistorialliseen kuvataidepajaan osallistuneiden lasten vanhemmat! 

 

Kiitos, kun osallistuitte taidenäyttelyn avajaisiin. Työstämme parhaillaan opin-

näytetyömme kirjallista osiota ja haluaisimme liittää siihen kuvia lasten tekemis-

tä maalauksista ja piirustuksista. Tähän tarvitsemme teidän luvan. Kuvat tulisi-

vat siis osaksi kirjallista raporttiamme, joka julkaistaan ammattikorkeakoulujen 

yhteisessä tietokannassa, Internetissä. Liittäisimme työhön kuvia, joissa ei näy 

lasten nimiä. 

 

Lapseni tekemiä kuvia saa käyttää                

Lapseni tekemiä kuvia ei saa käyttää            

 

Palautathan lomakkeen viimeistään torstaina 27.3.2014 henkilökunnalle. 

 

 

Vanhemman allekirjoitus: 

 

 

Terveisin, 

 

Katariina Siponen ja Hanna Tukia 
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LIITE 4: Teosluettelo 

 

 

Albert Edelfelt. Sisäkuva poikien työkodista Helsingissä. 

http://yle.fi/uutiset/albert_edelfeltin_merkkiteos_palaa_suomeen/66

58634 

Anonyymi tekijä. Valokuvannut Ismo Luukkonen. Kalliomaalaus hirvestä. Kuva 

17. http://www.ismoluukkonen.net/kalliotaide/suomi/as/as.html 

Anonyymi tekijä. Valokuvannut Ismo Luukkonen. Kalliomaalaus kädenjäljestä. 

Kuva 24. 
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Anonyymi tekijä. Valokuvannut Ismo Luukkonen. Kalliomaalaus naisesta ja sei-

päästä. Kuva 19. 

http://www.ismoluukkonen.net/kalliotaide/suomi/as/as.html 

Anonyymi tekijä. Valokuvannut Ismo Luukkonen. Kalliomaalaus pyöreäpäisestä 

ihmishahmosta, kuva 14. 

http://www.ismoluukkonen.net/kalliotaide/suomi/us/us.html# 

Elannon maitotuotepakkauksia 1960-luvulta. Arjen grafiikkaa, 34. 

Elvi Maarni. Flyygelinsoittaja. http://www.mutualart.com/Artwork/Grand-Piano-

Player/E5DC0D2D1636E3A1 

Ismo Luukkonen. Kuva Astuvansalmen kalliosta. Kuva 1. 

http://www.ismoluukkonen.net/kalliotaide/suomi/as/as.html 

Nils Schillmark. Mansikkatyttö. Lapsi Suomen taiteessa, 10. 

Pentti Pohjola. Elannon oma cola-juoma- juliste. Arjen grafiikkaa, 33. 

Theodor Björnström. Suuri kansanjuhla Turussa- mainos. Arjen grafiikkaa, 76. 

Tyko Sallinen. Pyykkärit. Ateneum-opas, 79. 
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LIITE 5: Saatekirje tuokiokorteille 

 

 

SAATEKIRJE TUOKIOKORTEILLE 

 

Tuokiokortit on tehty tueksi päivähoidon kasvattajille ja alan opiskelijoille. Niiden 

avulla voi suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataidetuokioita, joiden aikana tu-

tustutaan myös kulttuuriperintöön. Ne muodostavat kahdeksasta taidetuokiosta 

koostuvan kokonaisuuden, jossa matkataan Suomen taiteen historiaan. Yhden 

taidetuokion pituus on noin 45 minuuttia. Taidetuokiot alkavat esihistorialliselta 

ajalta, jatkuen 1800-luvun muotokuvamaalauksiin ja siitä kohti Suomen taiteen 

historian kultakautta. Kultakaudesta matka jatkuu 1900-luvun ekspressionismiin 

ja modernismiin, 1950-luvun mainontaan ja lopulta taidenäyttelyyn. 

 

Tuokiokortit on tarkoitus tulostaa, leikata ja laminoida. Niitä voidaan säilyttää 

kansiossa, jonne voidaan liittää myös työskentelyssä mukana olleet kopioidut 

kuvat alkuperäisteoksista. Taidetuokioissa mukana olleita kuvia voidaan ripus-

taa päiväkodin seinille rikastuttamaan sen kuvallista ympäristöä. 

 

Korteissa esiteltävät taidetuokiot on testattu viisivuotiaiden päiväkotilasten 

kanssa. Tuokioita voi soveltaa eri-ikäisten parissa esimerkiksi lyhentämällä nii-

den kestoa ja muokkaamalla sisältöä. Olemme suunnitelleet tuokiot niin, että ne 

voidaan toteuttaa myös yksittäisinä kertoina. Taidetuokiot voidaan ohjata yksin, 

mutta työpari mahdollistaa esimerkiksi elävän mallin käyttämisen toisella taide-

tuokiolla. Työskentelyn aluksi etsitään toteutuksessa käytettävät taideteokset ja 

suurennetaan ne vähintään A4-kokoisiksi. Näin kaikki lapset voivat tutkia teok-

sia yhtäaikaisesti.  

 

Työskentelyn tukena voidaan käyttää aikajanaa, joka valmistetaan esimerkiksi 

rullapaperista. Aikajanan on hyvä olla tarpeeksi pitkä, jotta se havainnollistaa eri 

aikakausien etäisyyttä toisistaan mahdollisimman hyvin. Aikajanan keskelle piir-

retään vaakasuora viiva, johon jokainen taidetuokio merkitään. Välimatkan tai-

detuokioiden välillä määrittelee se, kuinka kaukana ne ajallisesti toisistaan oli-

vat. Esimerkiksi esihistoriallisen kauden ja ajan ennen 1800-lukua välillä oli pi-
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dempi viiva, kuin 1900-luvun alun ja 1950-luvun välillä. Aikajanaan voidaan liit-

tää käytettyjen teosten kuvien oheen esimerkiksi kuvia kunkin aikakauden asu-

muksista ja ihmisistä arkiaskareissaan. 

 

Tuokiokorttien aluksi kerrotaan materiaalit, joita toteutuksessa voidaan käyttää. 

Valitsemamme materiaalit ovat sellaisia, joita useimmista päiväkodeista löytyy 

tai jotka ovat helposti hankittavissa. Jokaiseen taidetuokioon kuuluvat samat 

vaiheet, aloitus, toiminta ja lopetus. Aluksi muistellaan aikajanan avulla sitä, 

mitä edellisellä kerralla tehtiin. Tämän jälkeen tutustutaan taidetuokion aihee-

seen keskustelemalla valituista teoksista. Lapsilta voidaan kysyä esimerkiksi: 

mitä maalauksessa näkyy? Mitä yksityiskohtia siellä on? Mistä tietää, että maa-

laus on tehty kauan aikaa sitten? Toimintavaiheessa lapset taiteilevat tuokion 

aiheeseen liittyen. Taidetuokion lopuksi voidaan keskustella lasten tekemistä 

töistä ja siitä, minkälaiseksi lapset kokivat työskentelyn. Yhteisen työskentelyn 

lopuksi aikajanaan voidaan kiinnittää kuva yhdessä tutkitusta teoksesta. 

 

Mukavia hetkiä taidehistoriallisten taidetuokioiden parissa! 
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LIITE 6: Tuokiokortit 

 

 

 

 

 

 

Esihistoriallinen aikaEsihistoriallinen aikaEsihistoriallinen aikaEsihistoriallinen aika: Esihistoriallisia pölypilviä: Esihistoriallisia pölypilviä: Esihistoriallisia pölypilviä: Esihistoriallisia pölypilviä    

Taidetuokio 1 

 

Tavoitteet: 

Esihistoriallisten kuva-aiheiden tutkiminen, käsitteet taide, 

historia ja taiteilija tutuksi. 

Materiaalit: 

Inspiraatio teoksena kuvat kalliomaalauksista, (Astuvansalmi, Saraakallio ym.) voimapaperia, erivä-

risiä sormivärejä, kuvia kalliomaalauksista 

1)Aloitetaan keskustelemalla siitä, mitä historia ja taide ovat 

sekä kuka voi olla taiteilija. 

2) Katsotaan kuvia kalliomaalauksista. Keskustellaan siitä, mitä kuvissa näkyy. 

 Tämän jälkeen lapset taiteilevat käsillään paperille valitsemiaan tai yhdessä katsottuja kuva-aiheita. 

3) Lopussa keräännytään katsomaan ja tutkimaan yhteistä teosta ja keskustellaan työskentelyn he-

rättämistä ajatuksista. 

 

Aika ennen 1800Aika ennen 1800Aika ennen 1800Aika ennen 1800----lukualukualukualukua: Elävä Mansikkatyttö: Elävä Mansikkatyttö: Elävä Mansikkatyttö: Elävä Mansikkatyttö    

Taidetuokio 2 

Tavoitteet:  

Muotokuvan tekemiseen tutustuminen elävän mallin avulla.  

Materiaalit: 

Inspiraatio teoksena Nils Schillmark: Mansikkatyttö, A3-paperi, vahaliidut, kuva 

 ja omatekemä tarina Nils Schillmarkin Mansikkatyttö-maalauksesta, ”fläppitaulu”.  

1) Aloitetaan katsomalla kuvaa Mansikkatytöstä ja pohtimalla sitä,  

mikä muotokuva on. Luetaan lapsille tarina Mansikkatytöstä tai  

muusta muotokuvassa esiintyvästä henkilöstä.  

2) Lapset piirtävät muotokuvan aikuisen lukeman tarinan ja yhdessä katsottujen kuvien pohjalta. 

Aikuinen voi myös halutessaan pukeutua muotokuvan henkilöksi. Aikuinen voi piirtää ”fläppitau-

luun” avuksi ihmishahmon.  

3) Lopuksi katsotaan lasten teoksia yhdessä läpi ja keskustellaan millaista oli harjoitella muotoku-

van tekemistä. 
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1800180018001800----luvun alkuluvun alkuluvun alkuluvun alku: Valokuvattavasta valokuvaajaksi: Valokuvattavasta valokuvaajaksi: Valokuvattavasta valokuvaajaksi: Valokuvattavasta valokuvaajaksi    

Taidetuokio 3 

 

Tavoitteet:  

Visuaalisen lukutaidon harjoittaminen,  

tutustuminen valokuvaukseen. 

Materiaalit:  

Inspiraatio teoksena Albert Edelfelt:  

Sisäkuva poikien työkodista Helsingissä, kartonkia, sakset, liimaa, kamera. 

1) Aloitetaan katsomalla kuvaa ja mietitään mitä siinä näkyy. 

2) Tehdään kehykset edellisellä kerralla valmistuneille muotokuville.  

Otetaan valokuva askartelevista lapsista pöydän ääressä. Myös lapset saavat valokuvata tovereitaan. 

3) Tulostetaan aikuisten ja lasten ottamia kuvia ja keskustellaan niiden herättämistä ajatuksista. 

Vertaillaan lasten ryhmäkuvaa ja taiteilijan tekemää maalausta.  

 

 

1800180018001800----luvun loppuluvun loppuluvun loppuluvun loppu: Kalevala ja Väinämöinen: Kalevala ja Väinämöinen: Kalevala ja Väinämöinen: Kalevala ja Väinämöinen    

Taidetuokio 4 

 

Tavoitteet: Tutustua Kalevalaan, pohtia kuinka 

jokaisella on oma ja yhtä oikea näkemyksensä. 

Materiaalit: 

 A3-paperi, puuvärit, ”fläppitaulu”, tarina Väinämöisestä. 

1) Aloitetaan pohtimalla mikä Kalevala on. Luetaan tarina  

Väinämöisestä ja keskustellaan tarinan yksityiskohdista ja siitä,  

kuinka Väinämöinen siinä kuvataan. 

2) Tarpeen vaatiessa käytetään ”fläppitaulua” apuna ihmishahmon piirtämisessä.  Jatketaan Väi-

nämöisen yksityiskohtiin. 

3) Lopuksi katsotaan lasten teoksia Väinämöisestä. Tutkitaan muiden taiteilijan näkemyksiä esimer-

kiksi Lasten Kalevalasta ja Koirien Kalevalasta.  
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ReReReRetki taidemuseoontki taidemuseoontki taidemuseoontki taidemuseoon    

Taidetuokio 5 

 

Tavoitteet:  

Taiteen kokemisen syventäminen ja keskusteleminen teoksista.  

Teosten näkeminen oikeassa koossa. 

1) Keskustellaan siitä, mikä museo on ja kysellään lapsilta,  

kuinka moni on käynyt aiemmin museossa. Pohditaan yhdessä  

museovierailuun liittyviä sääntöjä.  

2) Kierros voidaan aloittaa esimerkiksi teoksesta, jota on käsitelty  

yhdessä taidetuokioiden aikana. Jatketaan sinne, mikä houkuttelee lapsia.  

Keskustellaan ja kysellään lasten valitsemien teosten edessä. Mitä kuvassa näkyy,  

mitä siinä tapahtuu, minkälaisia ääniä maalauksen maisemassa kuuluu? 

3) Keskustellaan vierailun herättämistä ajatuksista.  

 

1900190019001900----luvun alku: Siveltimen jälkiäluvun alku: Siveltimen jälkiäluvun alku: Siveltimen jälkiäluvun alku: Siveltimen jälkiä    

Taidetuokio 6 

Tavoitteet:  

Abstraktien teosten tarkkaileminen. Pohtia, kuinka värejä voi  

käyttää tunneilmaisussa. 

Materiaalit: 

Rullapaperia, akryylivärejä, erikokoisia pensseleitä, iloista ja surullista  

musiikkia, kuvat Tyko Sallisen Pyykkärit -teoksesta ja Elvi Maarnin  

Flyygelinsoittaja -teoksesta.  

1) Katsotaan yhdessä kuvia teoksista ja keskustellaan niiden herättämistä  

ajatuksista. Kysytään lapsilta, mitkä värit voivat olla iloisia ja mitkä surullisia värejä. 

2) Aikuinen soittaa vuorotellen iloista ja surullista musiikkia. Pyydetään lapsia kiinnittämään huo-

miota musiikin tunnelmaan ja valitsemaan värejä sen mukaan. Maalataan mieleen tulevia aiheita. 

3) Keräännytään katsomaan ja juttelemaan yhteisestä teoksesta. 
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1950195019501950----luvusta nykypäiväänluvusta nykypäiväänluvusta nykypäiväänluvusta nykypäivään: Mainos taidenäyttelyyn: Mainos taidenäyttelyyn: Mainos taidenäyttelyyn: Mainos taidenäyttelyyn    

Taidetuokio 7 

Tavoitteet: 

Mainontaan ja sen kuva-aiheisiin tutustuminen.  

Materiaalit:  

Vapaavalintaiset materiaalit, mainoskuvat 1950-luvulta ja 

 2000-luvulta. 

1) Katsotaan kuvia 1950-luvun mainoksista ja verrataan niitä 

 nykypäivän mainoksiin. Pohditaan sitä, mikä on mainos ja miksi  

niitä tehdään.  

2) Lapset valitsevat itselleen mieluisia tekniikoita menneiltä taidetuokioilta 

 ja maalaavat ja piirtävät valitsemiaan aiheita. Teoksista kootaan yhdessä  

mainos taidenäyttelyyn. Mainos toimii kutsuna vanhemmille tai muille läheisille  

taidenäyttelyn avajaisiin. 

3) Keskustellaan yhteisestä mainoksesta ja mietteistä tulevaa taidenäyttelyä kohtaan. 

 

TaidenäyttelyTaidenäyttelyTaidenäyttelyTaidenäyttely    

Taidetuokio 8 

Tavoitteet:  

Taidetuokioiden muistelu. 

Itsetunnon vahvistuminen ”tämän minä olen tehnyt”. 

1) Keskustellaan siitä, mitä taidenäyttelyn avajaisissa voi tapahtua. 

Lapset voivat keksiä esimerkiksi yhteisen tervehdyksen 

vanhemmille. 

2) Ripustetaan teokset yhdessä näyttelyn seinille, kukin aikakausi  

omalle alueelleen. Ripustamisen lomassa keskustellaan yhteisen  

matkan aikana syntyneistä muistoista. 

3) Vietetään näyttelyn avajaisia. Alkutervehdyksen jälkeen jaetaan lapsille jokin muisto  

(esimerkiksi kunniakirja) osallistumisesta. Lapset voivat toimia oppaina omille 

vanhemmilleen ja läheisilleen tai lapsille voidaan jakaa alueet joiden oppaina he toimivat kaikille 

vieraille. 

 


