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TADAA! TAIDETTA KAIKILLE! 
- Lapsille ja nuorille suunnatun taideharrastustoiminnan konseptin kehittäminen 

Opinnäytetyössäni kehitän ja rakennan TADAA! Taidetta kaikille! -konseptia – kiertävää 
taidekoulua. Sen tarkoituksena on tarjota esittävän taiteen taidetyöpajoja peruskouluikäisille 
lapsille ja nuorille tutussa kouluympäristössä heti koulun oppituntien jälkeen. Toimintaan 
osallistuminen on edullista, joten siitä ei peritä korkeita lukukausimaksuja. Esittävän taiteen 
lajeina ovat musiikki, tanssi, teatteri ja sirkus. Haluan konseptini avulla tehdä suoraa, 
tavoitteellista taidetyötä kouluihin, tuoda sen kautta lisää taideharrastusmahdollisuuksia lapsille 
ja nuorille sekä luoda itselleni uusia työmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin kentällä.  

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin kehittämistä varten tarkastelin lastenkulttuuria, 
taideharrastuksia, luovuutta, taidekasvatusta ja erilaisia lastenkulttuurihankkeita. Tarkastelin 
myös esittävän taiteen harrastustarjontaa Turussa ja sen lähiseudulla. Tulokset osoittivat, että 
Turussa taideharrastustarjontaa on runsaasti, kun taas lähiseudulla sitä on huomattavasti 
vähemmän. Tarkastelemieni lastenkulttuurihankkeiden tulokset osoittivat, että koulupäivän 
ohessa taiteen harrastamisella oli saattanut olla jopa syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus ja 
erityisesti esittävän taiteen harrastamisella ollut pelkästään myönteisiä vaikutuksia lapsen 
kehitykseen ja kasvuun. 

Konseptin kehittämistyötä varten tutkin kahden tapaustutkimuksen kautta sitä, miten tärkeänä 
lapset pitivät teatteri- ja alkeisbalettiharrastusta itselleen ja sitä, mikä siinä erityisesti oli tärkeää. 
Tulokset osoittivat, että jokainen lapsi harrasti teatteria ja alkeisbalettia suurella innolla ja 
motivaatiolla sekä halusi jatkaa harrastusta edelleen. Kummassakin ryhmässä myös esityksen 
valmistaminen ja esiintyminen nostettiin tärkeäksi asiaksi osana harrastamista. 

Tapaustutkimukset ja muu konseptini kehittämiseksi tehty pohjatyö osoitti, että TADAA! Taidetta 
kaikille! -konseptille on tarvetta erityisesti lähiseudulla, missä esittävän taiteen 
harrastustarjontaa on vähän. Vaikka Turussa tarjontaa on runsaasti, useiden taideharrastuksia 
tarjoavien tahojen lukukausi- tai osallistumismaksut ovat korkeat. Konseptini myötä voin tarjota 
harrastustoimintaa edullisesti, jolloin yhä useampi lapsi ja nuori pääsee osallistumaan taiteen 
tekemiseen ja kokemiseen. 
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TADAA! ART FOR EVERYONE! 
- Developing a concept of performing art activities for children and youth 

 

In my thesis I am developing and building a TADAA! Art for everyone! -concept – circulating art 
school. The idea of this concept is to provide performing art workshops for primary school-age 
children and youth without too expensive tuition fees in a familiar school environment 
immediately after school lessons. Performing art forms are music, dance, theater and circus. 
Through this concept I would like to make a direct, goal-oriented work of art for schools, offer 
more art hobbies for children and youth and open new work opportunities for me in art and 
culture field in the future.  

During developing the TADAA! Art for everyone! -concept I was exploring children’s culture, art 
pursuits, creativity, art education and variety of children’s cultural projects. I was also examining 
performing art hobby supply in Turku and surrounding areas. The results indicated that there is 
a lot of art hobby supply in Turku, while in the surrounding areas it is considerably less. The 
results of children’s culture projects indicated that the art activities alongside school day might 
have had even preventive effect for the exclusion. Particularly performing art had only been had 
positive effects on child’s development and growth. 

In my thesis I was researching through two case studies how important the theater and ballet 
hobbies were for children themselves and what was especially important in the hobby. The 
results of the studies indicated that every child who was interested in theater and ballet and did 
it with a great enthusiasm and motivation wanted to pursue it as a hobby in future. For both 
groups preparing and performing in the show was an important part of the hobby too. 

The case studies and other groundwork showed that there is need for TADAA! Art for everyone! 
-concept especially in the surrounding areas where the performing art hobbies supply is 
marginally available. There is more supply in Turku but tuition fees are quite expensive in 
several places. By this concept I will be able to offer more affordable art hobbies and at the 
same time more and more children and youth will be able to participate in making and 
experiencing the art. 
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1 JOHDANTO 

Lapset ja nuoret tarvitsevat jatkuvuutta, rutiineja ja eheyttä arkeen. Harrastaminen on 

tärkeä osa jokaisen ihmisen elämää ja kaikilla tulisi olla siihen mahdollisuus. Taiteen ja 

kulttuurin harrastamisella on havaittu olevan paljon hyviä vaikutuksia, ei pelkästään 

lasten ja nuorten keskuudessa, vaan myös aikuisten. Kulttuurin ja taiteen harrastami-

nen kehittää muun muassa ihmisen sosiaalisia taitoja, luo yhteisöllisyyttä, vahvistaa 

ihmisen osallisuutta ja tuo arkeen kaivattua vaihtelua. (Koivisto & Rautakoski 2013.) 

Erityisesti esittävän taiteen harrastaminen – musiikki, tanssi, teatteri ja sirkus – antavat 

kokijalleen ja tekijälleen niin henkisiä kuin fyysisiäkin onnistumisen tunteita. Kaikilla 

edellä mainituilla taiteen lajeilla on paljon samoja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.  

Lastenkulttuurityö on tärkeää ja taide sekä kulttuuri tärkeää myös lapselle itselleen. 

Taiteen kokeminen ja tekeminen voi avata lapselle ja nuorelle aivan uusia ovia oman 

minän rakentamisessa. Taide voi olla myös tärkeä suunnannäyttäjä tulevaisuudessa 

esimerkiksi ammatinvalinnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut vuosille 2014–

2018 lastenkulttuuripoliittisen ohjelman, jonka pyrkimyksenä on saada taide ja kulttuuri 

tasavertaisemmin lasten ja nuorten ulottuville. Toimenpiteiden tarkoitus on vahvistaa 

lastenkulttuuria entisestään. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014.)   

Taideharrastusten vaikutuksia ja niiden tuomaa hyvinvointia on tutkittu laajasti myön-

teisin tuloksin (esim. Suomen kulttuurirahaston Myrsky-hanke vuosina 2008–2011). 

Erityisesti esittävän taiteen harrastaminen on suosittua, mutta kaikilla lapsilla ja nuorilla 

ei ole välttämättä siihen mahdollisuutta. Syitä voi olla monia, kuten perheen taloudelli-

nen tilanne, asuinpaikka tai perheongelmat (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014). Tällai-

sissa tapauksissa kouluilla on iso rooli kannustaa harrastamaan. 1990-luvun laman 

aikana lähestulkoon kaikki koulujen iltapäiväkerho- ja harrastustoiminta lakkautettiin, 

mutta viime vuosina on kuitenkin havahduttu siihen, että harrastustoiminnan puuttumi-

nen heijastuu lasten hyvinvointiin (Häikiö 2008, 19). Tulevaisuudessa tilanne on toivot-

tavasti muuttumassa, sillä suunnitteilla on monia kulttuurihyvinvointiin ja taideharrastus-

ten lisäämiseen tähtääviä hankkeita ja toimenpiteitä. 

Opinnäytetyöni tavoitteena on laatia TADAA! Taidetta kaikille! -konsepti. Sen tarkoituk-

sena on tarjota esittävän taiteen harrastusmahdollisuuksia peruskouluikäisille lapsille ja 

nuorille heti koulun jälkeen tutussa kouluympäristössä sekä valmistaa taidetyöpajape-

riodin päätteeksi esitys. Esittävän taiteen lajeina konseptissa ovat musiikki, tanssi, teat-



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Minna Hämäläinen 

teri ja sirkus. Lähdin kehittämään konseptia siitä syystä, että laulunopettajana ja mu-

siikkiteatteri-ilmaisunohjaajana minua kiinnostaa, onko kaikilla halukkailla lapsilla ja 

nuorilla nykyään mahdollisuus harrastaa erityisesti esittävää taidetta, millaista tarjonta 

on ja onko sitä riittävästi. Perimmäinen syy siihen, miksi olen päätynyt rakentamaan 

TADAA! Taidetta kaikille! tyyppisen konseptin on se, että haluan sen avulla pyrkiä tar-

joamaan enemmän esittävän taiteen harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille ja sillä 

tavoin auttaa parantamaan heidän kulttuurihyvinvointiaan sekä luoda itselleni uusia 

työmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin kentällä. 

Konseptin kehittämistä varten kävin havainnoimassa ja haastattelemassa kahta lasten 

taideharrastusryhmää. Havainnointien ja haastattelujen avulla halusin saada selville, 

millä tavoin taideharrastus on vaikuttanut lapsiin, millainen merkitys harrastamisella 

heille ylipäänsä on ollut ja mikä siinä on ollut parasta. Teatteriryhmässä oli mukana 5–

13-vuotiaita tyttöjä ja poikia ja alkeisbalettiryhmässä oli mukana 8-vuotiaita tyttöjä. Te-

atteriryhmässä oli mukana kaksi poikaa. Kävin havainnoimassa kumpaakin ryhmää 

yhteensä neljä kertaa huhtikuussa 2016.  

Tutkimusmenetelmänä käytin osallistuvaa havainnointia ja tein yksilö-, pari- ja ryhmä-

haastatteluja. Haastattelin myös ohjaajia. Lisäksi kävin haastattelemassa Turun kau-

pungin lastenkulttuurin suunnittelija Leena Hiltusta, jotta saisin jonkinlaisen käsityksen 

siitä, millaista taidetyötä ja taidekasvatusta lasten kanssa Turussa tällä hetkellä teh-

dään. Tarkastelen myös, millaista taideharrastustarjontaa Turussa sekä Ruskon ja Lie-

don kunnissa on tarjolla. Opinnäytetyöni keskittyy pääasiallisesti alakouluikäisten las-

ten taiteen harrastamiseen ja niiden heille tuomiin vaikutuksiin.  

Tarkastelen aluksi lastenkulttuuria sekä erilaisten esittävän taiteen harrastusten piirteitä 

hyvinvoinnin kannalta. Tarkastelen myös taidekasvatusta ja luovuutta sekä esittelen 

kolme erilaista kulttuurihyvinvointiin keskittyvää hanketta. Lisäksi esittelen lyhyesti Tu-

run ja sen lähiseudun taideharrastustarjontaa. Erityisesti tarkastelen Turussa julkisen, 

kolmannen ja yksityisen sektorin tarjoamia lapsille ja nuorille suunnattuja taiteeseen 

liittyviä harrastuksia. Pohdin myös lastenkulttuurin tulevaisuutta. Näitä edellä mainittuja 

teemoja ja kahta tapaustutkimusta peilaten ja apuna käyttäen olen laatinut TADAA! 

Taidetta kaikille! -konseptin – kouluja kiertävän taidekoulun. 
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2 LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIHYVINVOINTI 

Kulttuurihyvinvointi – tai voidaan myös sanoa kulttuurinen hyvinvointi – ymmärretään 

usealla eri tavalla. Minulle se tarkoittaa kokonaisvaltaista hyvinvointia kulttuurin avulla. 

Taiteen avulla ihminen voi paremmin niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Koen, että se on 

tärkeää ennen kaikkea henkisen hyvinvoinnin kannalta. Kulttuurihyvinvoinnilla voidaan 

tarkoittaa myös sitä, että se on parantavaa ja eheyttävää, mutta tällaisessa tilanteessa 

ihminen usein jo voi huonosti. Toisaalta kulttuurihyvinvointi voi olla myös ennaltaehkäi-

sevää, jolloin pahaan oloon asti ei välttämättä edes jouduta. Opinnäytetyöni keskittyy 

juuri ennaltaehkäiseviin asetelmiin.  

Olen tarkastellut muun muassa taideharrastuksia, taidekasvatusta, luovuutta ja lasten-

kulttuuria. Edellä mainitut neljä teemaa olen nostanut tässä luvussa päällimmäisiksi. 

Olen tutkinut erityisesti esittävän taiteen harrastusten merkityksiä lapsille ja nuorille, 

mutta pääasiassa tutkimuskohteena opinnäytetyössäni ovat kuitenkin olleet alakou-

luikäiset lapset. Tutustuin kolmeen lastenkulttuuriin ja kulttuurihyvinvointiin liittyvään 

hankkeeseen. Esittelen myös niiden tuloksia. Tarkastelen lisäksi Turun ja lähiseudun 

lastenkulttuuri- ja taideharrastustarjontaa sekä pohdin lopuksi vielä lastenkulttuurin 

tulevaisuutta. 

2.1 Lastenkulttuuri 

Kulttuuritoiminta eheyttää ihmisen elämää ja lisää hyvinvointia. Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön vuosille 2014–2018 laatiman lasten ja nuorten kulttuuripoliittisen ehdotuksen 

mukaan, taide ja kulttuuri antavat monia tärkeitä peruseväitä ja niihin on kaikilla lapsilla 

ja nuorilla lakeihin perustuva oikeus. Kuitenkaan kaikilla ei ole siihen tasavertaista 

mahdollisuutta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 5.) Syitä voivat olla esimerkiksi 

perheen taloudellinen tilanne tai ongelmat, alueellinen sijainti tai kulttuuri- ja taidetar-

jonnan puute. Jokaisella lapsella ja nuorella on erilaiset taustat, joiden takia heillä on 

erilaisia valmiuksia ja edellytyksiä päästä osalliseksi kulttuurista. Yhteiskunnan rahoit-

tamien palveluiden pitäisi kyetä tasaamaan eroja ja kohdistua kulttuurin saavutettavuu-

teen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 9.) Opetus- ja kulttuuriministeriön laatiman 

ehdotuksen mukaan pyrkimyksenä on saada taide ja kulttuuri tasavertaisemmin lasten 

ja nuorten ulottuville, käytettäväksi ja omaksuttavaksi. Toimenpiteiden tavoitteena on 
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vahvistaa lastenkulttuuria ja lisätä taiteen ja kulttuurin sekä harrastusten saavutetta-

vuutta entisestään. Ennen kaikkea toimenpiteiden tavoitteena on lisätä lasten ja nuor-

ten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin avulla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 6–7.)  

Kulttuuri ja taide vahvistavat lapsen ja nuoren itsetuntoa ja minä-kuvaa. Ne antavat 

mahdollisuuden löytää omia vahvuuksia ja taitoja sekä kehittää niitä. Jo pienellä vau-

valla on kyky vastaanottaa taidetta ja kulttuuria. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnalla 

on monia vaikutuksia luovuuden kehittymiseen, elämänlaadun- ja hallinnan parantumi-

seen, yritteliäisyyden lisääntymiseen sekä henkiseen kasvuun. (Opetus- ja Kulttuurimi-

nisteriö 2014, 12, 14.) Taiteen ja kulttuurin harrastamisella voi olla lapselle ja nuorelle 

itsetuntoon ja elämässä selviytymiseen ratkaisevia tekijöitä, etenkin silloin, jos ystä-

vyyssuhteet puuttuvat ja koulunkäyntiin ei ole kiinnostusta (Opetus- ja Kulttuuriministe-

riö 2014, 12).   

2.2 Taideharrastukset 

Harrastaminen on tärkeää kaikenikäisille, mutta ennen kaikkea lapselle jo varhaislap-

suudesta lähtien. Harrastuksissa luodaan jo lapsesta saakka tärkeitä ihmissuhteita 

puhumattakaan emotionaalisista ja muista sosiaalisista vaikutuksista. Harrastusten 

puuttuminen voi merkitä lapselle normaaliin lapsuuteen kuuluvasta toiminnasta pois 

jäämistä. Harrastukset ovat keskeinen osa lasten kasvua ja elämää. Niiden puutteella 

voi olla isoja merkityksiä lasten sosiaalisen kasvun ja erilaisten taitojen oppimisen kan-

nalta. (Häikiö 2008, 24.) Ongelmana voi olla, että kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta 

osallistua harrastustoimintaan liian korkeiden lukukausi- tai osallistumismaksujen takia. 

Tällöin koulujen oma harrastustoiminta on hyvin tärkeää. Koulujen harrastustoiminta on 

avointa kaikille ja tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden tutustua lajeihin. Etenkin erilai-

set taideharrastukset täydentävät koulujen perusopetusta. (Häikiö 2008, 24–26.) 

Harrastaminen ja taiteellinen työskentely voi lisätä itsetuntemusta ja aktiivinen suhde 

omaan elämään lisääntyy. Itsetunnon vahvistuessa itsestä löytyy uusia piirteitä ja 

osaamista. Harrastukset ja taide estävät yksinäisyyttä, parantavat elämän hallintaa ja 

edistävät yhteisöllisyyden kokemusta. (Koivisto & Rautakoski 2013.) Saksalaisen tutki-

jan Hans Günther Bastianin mukaan taideharrastusten avulla lapset pystyvät käsittele-

mään myös tunteitaan ja purkamaan mahdollisesti vaikeitakin pelkojaan tai ahdistusti-

lojaan. Samalla voi kasvaa tietoisuus maailmasta ja ennen kaikkea omasta itsestä. 

(Bastian, Ahon 2013 mukaan.) Vaikka taiteen harrastaminen ja ylipäänsä kaikki harras-
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taminen on tärkeää sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kannalta, saattavat ne myös 

ohjata lasta tai nuorta ammatinvalinnassa tulevaisuudessa.  

Seuraavaksi erittelen lyhyesti erilaisten esittävän taiteen harrastusten tuomia fyysisiä ja 

henkisiä hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Olen valinnut seuraavat taideharrastukset 

siitä syystä, että ne tulevat olemaan TADAA! Taidetta kaikille! -konseptiin sisältyvät 

taiteenalat. 

2.2.1 Musiikki 

Musiikki on useita elementtejä yhdistävä tunteisiin vetoava taidemuoto. Musiikki kehit-

tää luovuutta ja yhteisöllisyyttä. Se antaa välineitä itseilmaisuun ja kehittää myös su-

vaitsevaisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Musiikin harrastamisessa nousee esille sosiaali-

suutta kehittävä puoli. Esimerkiksi orkesterissa jokaisella osallistujalla on oma tärkeä 

tehtävänsä ja roolinsa. Kaikkien soittajien on toimittava toisiaan tukien ja innostaen, 

jotta parhaaseen yhteisesti luotuun lopputulokseen päästäisiin. Instrumentin soittami-

nen työllistää aivojen kaikkia kerroksia samanaikaisesti ja kehittää lapsen yleistä asso-

siaatiokykyä sekä kykyä yhdistää asioita luovalla tavalla. Soitonopiskelu antaa paljon 

tilaa nimenomaan soittajan omalle luovuudelle. (Bastian, Ahon 2013 mukaan.)  

Aktiivinen musisointi rakentaa lapsen maailmaa, vahvistaa itsetuntoa ja valmistaa itse-

näisyyteen. Musiikilla on vahva yhteys myös tunne- ja sosiaalisen elämän kehittymi-

seen. Kun lapsi saa musisoida spontaanisti ilman paineita, hän kokee iloa, elämyksiä ja 

onnistumisen tunteita ja tällä tavoin musiikin tuottama mielihyvä varmistaa sen, että 

hän haluaa musisoida uudelleen. Tällä tavoin lapsen musiikillinen ajattelu kehittyy par-

haiten. (Ruokonen 2001, 132.) Musiikilla on suuri arvo myös kuuntelijalle. Kaunis mu-

siikki voi auttaa hetkeksi unohtamaan ikävän arjen, se voi parantaa työsuorituksia ja 

elämänlaatua ja yksinäiselle musiikki voi olla hyvää tekevä ulottuvuus, josta saa elä-

myksiä ja jossa on myönteisiä ominaisuuksia. (Bojner-Horwitz & Bojner 2007, 101.) 

2.2.2 Tanssi 

Tanssi on hyvin esteettinen ja fyysinen taidemuoto. Kauneus ja taidokkuus kuuluvat 

tanssin maailmaan. Keho on isossa roolissa – liikkeiden tekninen osaaminen ja niiden 

suorittaminen oikein on tärkeää. Lasten tanssiharrastuksessa etusijalla ovat kuitenkin 
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oma luovuus ja yhdessä tekemisen riemu. Tanssitunnilla lapsi oppii hahmottamaan 

oman kehonsa mahdollisuuksia ja ylläpitämään tärkeitä motorisia ja kognitiivisia taitoja, 

mutta ennen kaikkea tanssitunnilla opitaan myös ottamaan vastuuta ja sietämään kri-

tiikkiä. Kun tämä tapahtuu turvallisessa ympäristössä ja ohjatussa tilanteessa, on se 

pienelle tanssijalle tärkeä itsetunnon vahvistaja. (M. Virtanen, henkilökohtainen tiedon-

anto 7.4.2016.)  

Tanssimuotoja on monia ja etenkin klassisen baletin tekniikan omaksuminen edellyttää 

harrastajalta pitkäjänteistä työskentelyä ja sinnikkyyttä. Myös kurinalaisuus kuuluu ba-

lettiin. Tietenkin myös oppilaiden luovaan ja omakohtaiseen liikeilmaisuun kiinnitetään 

huomiota. Tanssitekniikan oppiminen perustuu suurelta osin jäljittelyyn ja suureen 

määrään toistoja. Toistojen kautta kehitetään voimaa ja kestävyyttä, mutta myös hio-

taan liikeratojen tarkkuutta. (Anttila 2005, 73.) Tanssiharrastus tarjoaa lapselle mahdol-

lisuuden opetella myös sosiaalisia taitoja, omaa luovuuttaan unohtamatta. Se on heit-

täytymistä hetkeen ja siinä on mukana vahva läsnäolo, jossa lapsi kohtaa maailmansa 

aistikkaasti. (Anttila 2001, 81–82.) 

2.2.3 Teatteri 

Teatteri on varmasti yksi suosituimmista taideharrastuksista. Yksi syy voi olla se, että 

pääsykokeita ei ole, vaan useimmiten kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Teatterissa 

tarvitaan monen ikäisiä ja kokoisia ihmisiä, eikä siellä välttämättä edellytetä harrastajal-

ta mitään tiettyä erityisosaamista. Teatteria tehtäessä opitaan aina jotakin omasta it-

sestä. Se kehittää keskittymiskykyä, ongelmien ratkaisemista, empatiakykyä ja vahvis-

taa minäkäsitystä, itseluottamusta sekä itsetuntemusta. Teatterissa toimitaan aina yh-

dessä ja yhteisen päämäärän eteen, joten siinä samalla kehittyvät myös oppijan sosi-

aaliset taidot. (Toivanen 2005, 120–121.)  

Teatteria harrastaessa kehittyvät luovuuden ja mielikuvituksen lisäksi myös monet 

muut teatteritaidot. Tällaisia ovat esimerkiksi äänen käyttö, puheen ja kehon ilmaisu 

sekä kontakti- ja vuorovaikutustaidot. Teatteriyhteisössä yhteistyö ryhmän jäsenten 

välillä on tärkeää ja se taas kehittää keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta. (Toivanen 

2005, 126–127.) Teatterissa ei ole kiusaamista, vaan kaikki hyväksytään yhteisön jä-

seniksi omana itsenään, jokainen lapsi tai nuori on tarpeellinen omalla paikallaan. 

Myös teatteriesityksen katsominen antaa lapselle ja nuorelle elämyksiä. Sillä voi olla 
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suuri vaikutus esimerkiksi lapsen kehitykseen ja kasvuun, koska teatteriesitykseen sa-

maistuminen on helppoa ja voi auttaa vaikeankin aiheen käsittelyssä. (Yle 2011.) 

2.2.4 Sirkus 

Sirkuksen maailma on ihmeellinen, kiehtova ja värikäs. Muualla maailmassa se on ollut 

paljon kauemmin ihailtu ja arvostettu kulttuurimuoto kuin Suomessa, mutta nykyään 

tilanne on täysin toinen. Nyt meiltä löytyy useita sirkuskouluja sekä sirkustaiteilijoita 

kouluttava ammattikorkeakoulu. Sirkus taideharrastuksena onkin nostanut suosiotaan 

etenkin lasten keskuudessa.  

Sirkuslajit kehittävät samoja kykyjä ja taitoja kuin muutkin liikunnalliset harrastukset, 

koordinaatiokykyä, tasapainoa, liiketuntoa ja motoriikkaa. Pääasiassa kaikki sirkustai-

dot kehittävät henkisiä valmiuksia kuten pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä. Sirkuk-

sessa esiintyminen puolestaan vahvistaa itsetuntoa ja tuo mukanaan rohkeutta ja var-

muutta. Sirkusakrobatiassa suurin osa numeroista on ryhmänumeroita, joten vastuu 

kokonaisuuden onnistumisesta jakaantuu kaikille. Tällä tavoin yhteistyö kehittyy ja 

ryhmävastuu lisääntyy. (Aulanko 1992, 17.) Vaikka sirkus onkin pääasiallisesti liikun-

taa, siinä on kuitenkin aina läsnä taide ja siksi sillä onkin monta parantavaa ja kehittä-

vää elementtiä (Pirkanmaan liiton tiedotuslehti 2013). Lapselle sirkusesitykseen osallis-

tuminen yleisönä voi myös antaa monenlaisia elämyksiä. Ei pidä siis vähätellä esityk-

sen tuomaa jännitystä, esteettistä nautintoa ja naurua. Ilon luominen onkin sirkuksen 

yksi isoista tavoitteista, mutta esityksellä voi olla katsojaan myös terapeuttinen vaiku-

tus. (Aulanko 1992, 17–18.) 

Kaikissa taideharrastuksissa on paljon samoja fyysisiä ja henkisiä hyvinvointia edistä-

viä piirteitä. Pääasiassa kaikki esittävän taiteen lajit kehittävät useita samoja sosiaalisia 

ja emotionaalisia taitoja. Taideharrastuksia yhdistää etenkin niiden elämyksellisyys ja 

vapaus ilmaista itseään. Vaikka esimerkiksi musiikin tai tanssin harjoittelussa on otet-

tava huomioon tiettyjä teknisiä lainalaisuuksia, yhtälailla ne myös varmasti tuovat lap-

sen tai nuoren elämään monenlaisia luovia ulottuvuuksia ja elämyksiä. Loppujen lo-

puksi kaikki kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät harrastukset tarjoavat lapselle ja nuorelle 

aitoja onnistumisen tunteita ja itsensä ylittämisen elämyksiä. Kun harrastusta ohjataan 

oikein, siitä jää puuttumaan juuri se epäterve kilpailu, joka nykyään vallitsee usein yh-

teiskunnassamme. (Bastian, Ahon 2013 mukaan.) 
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2.3 Taidekasvatus 

Taidekasvatus on tärkeää jo heti varhaislapsuudesta saakka. Monissa päiväkodeissa 

ja kouluissa taideopetusta saattaa olla paljonkin tarjolla, esimerkiksi päiväkodeissa 

muskaritoimintaa jo aivan sylilapsille ja instrumenttiopetusta peruskoulun musiikkitun-

neilla. Taidekasvatuksen voidaan sanoa tarkoittavan kasvatusta taiteeseen ja kasva-

mista taiteen avulla. Sitä tarvitaan silloin, kun pyritään vahvistamaan lapsen luontaista 

ja esteettistä kykyä kohdata maailma. Koulun rooli taidekasvattajana on luonteva, kos-

ka siellä lapsen on helppo harjoitella elämyksiä. (Hellström 2006, 50–51.) Tästä syystä 

koulujen pitäisi tarjota enemmän taideopetusta joko sisällytettynä opetussuunnitelmaan 

tai koulun jälkeen järjestettävänä harrastustoimintana. Tällöin kaikilla oppilailla olisi 

mahdollisuus osallistua, eikä se olisi vain muutamien lapsien etuoikeus.  

Taidekasvatuksen tavoitteena ei ole pelkästään uusien taiteilijoiden kasvattaminen, 

vaan sen tavoitteena on antaa välineitä itsensä ilmaisuun sekä kokemusten ja elämys-

ten vastaanottamiseen. Taidekasvatusta tarvitaan, jotta ymmärrämme omaa kulttuuri-

amme yhtenä isona kokonaisuutena. (Hakkola ym. 1991, 8.) Taidekasvatuksessa ai-

kuisella on suuri rooli. Lapsi on utelias ja rohkea kokeilemaan uutta – aikuisen tehtävä 

on johdattaa lapsi taiteen maailmaan kokemaan ja tekemään. Taidekasvatuksen tulisi 

kuulua jokaisen lapsen perusoikeuksiin kotona ja muualla hänen toimintaympäristös-

sään. Taiteen esteettinen maailma – musiikki, tanssi tai esimerkiksi kuvataiteet – pysy-

vät suljetumpana siltä lapselta, joka ei pääse kosketuksiin taiteeseen tai taidekasvatuk-

seen. (Ruokonen 2006, 18–19.) 

2.4 Luovuus 

Lapsi ottaa mallia aikuisesta jo heti aivan pienestä pitäen. Voidaan siis ajatella, että jos 

vanhempi itse ei ole luova, ei lapsikaan saa mahdollisuuksia luovuuteen tai omaksuu 

sitä hyvin vähän. Luovuutta voi kuitenkin oppia. Mutta mitä luovuus loppujen lopuksi 

oikein on? Se voi olla uusien näkökulmien oivaltamista tai uusien vaihtoehtojen etsimis-

tä. Luovuus on myös erilaisten keinojen kokeilemista. Luovuudessa ei ole oikeaa tai 

väärää tapaa tehdä, vaan on lukuisia erilaisia. (Solatie 2009, 9, 18–20.) Vääränlainen 

kannustaminen, esimerkiksi koulun arviointijärjestelmä tai vanhempien liian tiukat oh-

jeet ja määräykset siitä, miten asiat tulee tehdä oikeaoppisesti, ovat luovuuden parhaita 

tappajia. Lasta ei pitäisi leimata luovaksi lahjakkuudeksi, keskinkertaisuudeksi tai lah-
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jattomaksi. Luovuus syntyy sisäisestä pakosta, mutta se elää vapaudessa. (Uusikylä 

2001, 16-19.) Jokainen ihminen pystyy kehittämään luovuuttaan koko elämänsä ajan, 

mutta vain jos siihen rohkaistaan. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja jo pienestä pitä-

en luovia. Heitä täytyy rohkaista ja kannustaa siihen koko lapsuuden ja nuoruuden 

ajan. (Solatie 2009, 9, 18–20.)  

Luovuutta voi myös oppia. Vaikka usea meistä on varmasti luullut, että luovaksi synny-

tään, se ei pidä paikkaansa. Luovuus vaatii aina harjoittelua. (Solatie 2009, 34-35.) 

Etenkin lasten ja nuorten parissa työskentelevien sekä vanhempien kotona kannattaa 

kiinnittää tähän huomiota ja kannustaa luovuuteen. Luova oppiminen on koko elämän-

mittainen prosessi ja edellytykset siihen sekä itseilmaisuun rakennetaan lapsuudessa 

ja nuoruudessa. Perheellä on tässä hyvin tärkeä tehtävä ja vastuu. (Opetus- ja kulttuu-

riministeriö, 2014, 12–14.) Luova ihminen on itsevarma ja hänellä on hyvä itsetunto. Se 

kytkeytyy suoraan siihen, että hän on saanut ideoilleen kannustusta, joka on motivoinut 

häntä yhä enemmän kokeilemaan uutta. Lasta täytyy rohkaista olemaan oma itsensä ja 

ilmaisemaan tunteitaan sekä mielipiteitään. Se, jos mikä edistää luovuutta. (Solatie 

2009, 45–48.) 

2.5 Lastenkulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin hankkeita 

Suomessa on tällä hetkellä käynnissä useita hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää 

ja edistää eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia taiteen keinoin. Esittelen seuraavaksi kolme 

erilaista erityisesti kulttuurihyvinvointiin tähtäävää hanketta. Valitsin kaksi ensimmäistä 

siitä syystä, että ne ovat olleet monivuotisia hankkeita, ne ovat edelleen käynnissä ja 

ne ovat suunnattu lapsille ja nuorille. Kolmannen valitsin siksi, että se on aivan uusi 

tutkimushanke, sillä on vahvempi tutkimuksellinen näkökulma hyvinvointiin kuin esitte-

lemilläni kahdella muulla ja sen näkökulma kultuurihyvinvointiin on laaja. 

2.5.1 Lastenkulttuurikeskusten Taikalamppu-verkosto 

Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti vuonna 2003 lastenkulttuurikeskusten Taikalamp-

pu-verkoston, joka oli lastenkulttuuripoliittisen ohjelman (2003–2007) keskeinen toteut-

tamistoimenpide. Tavoitteena oli kehittää lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita 

koko maassa tukemalla verkostoon valittujen lastenkulttuurikeskusten toimintaa ja syn-

nyttää kulttuuritoimintaa etenkin sinne, missä sitä ei juuri ole. (Opetus- ja kulttuuriminis-
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teriö 2014, 7.) Taikalamppu-keskuksille annettiin omat kehittämistehtävät, joihin kuului 

muun muassa tietyn taidealan (esim. kuvataide, teatteritaide, rytmimusiikki, arkkiteh-

tuuri) kehittäminen tai joku muu lastenkulttuuriin liittyvä tehtävä. Keskusten toiminnan 

perusta oli lapsilähtöisyys, jossa lapsen yksilöllisyyttä kunnioitetaan, häntä kuunnellaan 

ja kannustetaan sekä persoonallisia taipumuksia ja valmiuksia tuetaan. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014, 7–8.)  

Taikalamppu-verkoston keskusten toimintaa arvioitiin kaikkina kolmena kautena, mutta  

nostan nyt esille vain uusimman ja viimeisimmän vuosien 2009–2013 arvioinnin tulok-

sia.  

Tuloksien mukaan asenteet ja arvostus lastenkulttuurityötä kohtaan oli parantunut kai-

killa alueilla, vaikka alueelliset erot olivatkin suuria. Lasten osallistavuus oli kehittynyt 

huomattavasti kuluneella kaudella ja toiminta oli antanut merkittäviä onnistumisen ko-

kemuksia osallistujille. Taikalamppu-verkosto oli vahvimmin vaikuttanut kulttuurisen 

hyvinvoinnin edistämiseen tuomalla taidelähtöisiä menetelmiä lasten ja nuorten parissa 

tehtävään työhön. Toiminnasta saadut palautteet olivat pääasiallisesti olleet myöntei-

siä. Myös syrjäytymisen ehkäisystä näkyi viitteitä ja näyttöjä. (Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö 2014, 72–74.) 

Lastenkulttuurikeskusten Taikalamppu-verkosto toimi yhteensä kolme kautta vuosina 

2003–2013. Vuonna 2015 perustettiin Lastenkulttuurikeskusten liitto, jonka perustajajä-

seninä oli yhteensä 14 lastenkulttuurikeskusta eri puolilta maata. Liiton perustamisen 

taustalla oli juuri Opetus- ja kulttuuriministeriön synnyttämä Taikalamppu-verkosto. 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton tavoitteena on kehittää lastenkulttuuria, jotta 

siitä tulisi laadukasta ja tekijät saataisiin laajasti esille kulttuurinkentällä, yhteiskunnas-

sa ja päätöksenteossa. (Lastenkulttuurikeskusten liitto 2016.) 

2.5.2 Myrsky-hanke 

Myrsky-hanke oli Suomen Kulttuurirahaston kolmevuotinen suurhanke, joka toteutui 

vuosina 2008–2011. Hankkeen tavoitteena oli vaikuttaa 13–17-vuotiaiden nuorten hy-

vinvointiin taiteen keinoin ja pureutua ennakoivasti erityisesti nuorten syrjäytymisuhkiin. 

Hankkeissa nuoret itse tekivät taidetta ammattitaiteilijoiden ohjauksessa ja niitä toteu-

tettiin useilla taiteen aloilla (esim. teatteri, tanssi, kuvataide, sirkus ja musiikki) eri puo-

lella Suomea. (Kotilainen, Siivonen & Suoninen 2010, 5.) Myrsky-hankkeen rinnalle 
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käynnistettiin Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimushanke, jonka tavoitteena oli tutkia muun 

muassa sitä, miten taiteen tekeminen Myrsky-hankkeissa tuki ja rakensi nuorten hyvin-

vointia, miten nuoret itse kokivat taiteen tekemisen merkityksen hyvinvoinnin kannalta 

ja miten taidehankkeet tukivat nuoren hyvinvoinnin rakentumista nyt ja tulevaisuudessa 

sekä sitä, miten nuoren taiteen tekemistä hyvinvoinnin tukena voidaan yhteiskunnassa 

vahvistaa. (Kotilainen, Siivonen & Suoninen 2011, 18–20.) 

Myrsky-hankkeen lähtökohtana oli nuorten ja taiteilijoiden yhteistyö taidehankkeissa. 

Toimintaa ei määritelty terapeuttiseksi tai pedagogiseksi eikä nuorisotyön osaksi, vaan 

taiteen tekemiseksi taiteilijoiden kanssa. Kaikkiaan hankkeita oli yhteensä 84, joista 21 

oli päättyneiden jatkohankkeita. Nuoria oli mukana toiminnassa hiukan alle 14 000. 

Hanke päättyi helmikuussa 2011, mutta sen jälkeen useat taidehankkeet jatkoivat toi-

mintaansa. (Kotilainen, Siivonen & Suoninen 2011, 13–14.) Hankkeen tulokset olivat 

erittäin myönteisiä. Nuorten ilmaisutaidot ja ongelmaratkaisutaidot olivat vahvistuneet. 

Ne auttoivat heitä rakentamaan tulevaisuuttaan ja toimimaan ympäröivissä yhteisöissä. 

Nuorten kyky eritellä tunteitaan ja heidän yhteisölliset taitonsa olivat parantuneet tai-

teen tekemisen kautta. (Kotilainen, Siivonen & Suoninen 2011, 182.) Pelkästään se, 

että hanke saavutti noin valtavan määrän nuoria taiteen pariin tekemään ja kokemaan 

oli jo itsessään hieno saavutus.  

Nykyään Myrskyn toimintaa jatkaa Suomen lasten ja nuorten säätiö, jonka toimintata-

pana on tukea paikallisesti organisoituja taideprojekteja. Myrsky-projekteja toimii yhtä 

aikaa useita kymmeniä ympäri Suomea ja nuoria projekteissa on ohjannut ja ohjaa 

satoja eri taiteen alan ammattilaisia. Myös tutkimusta Myrsky-projektien vaikuttavuu-

desta jatketaan edelleen. (Lasten ja nuorten säätiö 2016.) 

2.5.3 ArtsEqual-tutkimushanke 

Syksyllä 2015 käynnistynyt ArtsEqual-tutkimushanke on Taideyliopiston koordinoima 

kuuden tutkimusryhmän (1. Arts@School, 2. Basic Arts and Education for All, 3. Arts in 

Health and Welfare and Care, 4. Socially Resbonsible Arts Institutions and Artists, 5. 

Impacts of the Arts on Equality and Well-being ja 6. Visions – Systems Analysis and 

Policy Recommendations) hanke, jossa tulee olemaan mukana noin 50 tutkijaa usean 

vuoden aikana. Hanke haluaa selvittää, miten taide julkisena palveluna voi lisätä hyvin-

vointia ja luoda luovaa ja osallistuvaa kansalaisuutta sekä tasa-arvoa. Tutkimushank-

keessa halutaan tulkita taiteen perinteistä asemaa Suomessa uudelleen siten, että tai-
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de olisi kaikille tasapuolisesti kuuluva peruspalvelu, joka edistää hyvinvointia laaja-

alaisesti. (ArtsEqual 2016.) Hankkeen kuudesta tutkimusryhmästä kaksi paneutuu eri-

tyisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin taidekasvatuksen ja taiteen perusopetuksen nä-

kökulmasta. Hankkeessa halutaan muun muassa analysoida kouluissa, taiteen perus-

opetuksessa ja sosiaali- ja terveyssektoreilla toteutettujen osallistavan taiteen ja taide-

kasvatuksen mukanaan tuomia hyvinvointivaikutuksia. (ArtsEqual 2016.) Tutkimushan-

ke on sen verran uusi, että saatavilla ei ole tutkimustuloksia. 

Esimerkiksi Turussa Läntinen tanssin aluekeskus ja ArtsEqual-tutkimushanke tekevät 

yhteistyötä. Läntinen tanssin aluekeskus tulee toteuttamaan taideinterventioita vanhus-

ten kotihoidossa ja laitoshoidossa, monikulttuurisessa nuorisotyössä ja pakolaistyössä. 

Näiden toimintojen kautta se tulee tuottamaan tutkimusaineistoa ArtsEqual-hankkeelle. 

Aluekeskus on valittu mukaan ArtsEqual-hankkeeseen, koska se on yksi alan johtavia 

taidelähtöisten hyvinvointipalvelujen tarjoajia Suomessa. (Läntinen tanssin aluekeskus 

2016.) 

2.6 Turun kaupungin ja lähiseudun lastenkulttuuritarjonta 

Kävin haastattelemassa Turun kaupungin lastenkulttuurin suunnittelijaa Leena Hiltusta 

huhtikuussa 2016. Hänellä on erittäin kattavasti tietoa siitä, minkälaista lastenkulttuuri-

toimintaa Turussa on. Tarkastelin myös lähikuntien Ruskon ja Liedon lastenkulttuuritar-

jontaa ja sitä, millaisia taideharrastusmahdollisuuksia siellä on. Valitsin nämä kaksi 

kuntaa siitä syystä, että ne ovat suunnilleen saman matkan päässä Turusta. Minua 

kiinnostaa verrata, kuinka näissä kahdessa kunnassa ja Turussa lasten ja nuorten kult-

tuuri- ja taideharrastustarjonta eroavat toisistaan. Lisäksi vertailen julkisen, kolmannen 

ja yksityisen sektorin taideharrastustarjontaa Turun alueella. 

2.6.1 Turun kaupunki 

Haastattelin Turun kaupungin lastenkulttuurin suunnittelijaa Leena Hiltusta huhtikuussa 

2016. Keskustelimme muun muassa siitä, millaista taideharrastustarjontaa Turussa 

tällä hetkellä on ja onko sitä riittävästi, millaisia lastenkulttuurihankkeita on meneillään 

ja millaiselle toiminnalle olisi vielä tarvetta. Olin laatinut kysymykset (LIITE 1) ajatellen 

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptini kehittämistä. Haastattelutilanne oli enemmän 
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keskusteleva ja molemmin puolista mielipiteiden vaihtoa kuin haastattelu ja se kesti 

noin puolitoista tuntia.  

Hiltusen mukaan Turussa on hyvää ja korkeatasoista lasten ja nuorten kulttuuritoimin-

taa. Hiltunen kokee kaupungin vapaa-aikatoimialalla lastenkulttuurityön ennaltaehkäi-

sevänä sekä hyvinvointia ylläpitävänä ja edistävänä toimintana. Hän toteaakin, että 

kulttuurihyvinvointi-käsite mielletään usein suppeasti vain korjaavana toimintana ja tuli-

palojen sammuttamisena. Hän kertoo, kuinka tärkeätä on luoda puitteita ja olosuhteita 

lapsen omaehtoiseen taiteen ja kulttuurin tekemiseen. Muun muassa lasten käyttä-

mään liialliseen ruutuaikaan tulisi kiinnittää huomiota ja sen sijaan kannustaa lapsia 

esimerkiksi lukemisen ja muun aktiivisen harrastamisen pariin.  

Hiltusen mukaan Turussa lapsilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa taidetta ja kulttuu-

ria. Lapsille ja nuorille on tarjolla paljon erilaista kulttuuriohjelmaa ympärivuoden, kuten 

esimerkiksi erilaisia esityksiä, näyttelyitä, konsertteja, työpajoja ja leirejä. Muun muassa 

Turun museokeskuksen museoissa, Turun linnassa, Wäinö Aaltosen museossa ja Ku-

ralan Kylämäessä on ympärivuotisesti työpajatoimintaa, joissa järjestetään tekemistä 

niin lapsille kuin aikuisille. Osallistumismaksut eivät ole korkeita ja toimintaan mukaan-

tulo ei vaadi aikaisempaa osaamista, joten työpajat ovat erittäin matalan kynnyksen 

toimintaa.  

Turussa lastenkulttuurin toimintaan on mahdollista osallistua jo vauvaiästä lähtien. Ke-

väisin järjestetään vauvaperheille omaa ohjelmaa vauvojen ja taaperoiden kulttuurivii-

kon yhteydessä – vauvaviikot ovat olleet erittäin suosittuja. Tällöin pienten lasten van-

hemmille esitellään toiminnallisen vauvaohjelman välityksellä erilaisia harrastamisen 

mahdollisuuksia, joissa perheet voivat harrastaa yhdessä pienen vauvan tai taape-

roikäisen kanssa. Vauvaviikon aikainen toiminta ja tapahtumat ovat perheille maksut-

tomia. Keväällä 2016 järjestettiin turkulaisten lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyönä las-

tenkulttuurin superviikot. Silloin kahden viikon ajan tarjolla oli laaja-alaisesti lastenkult-

tuurin niin vapaankentän toimijoiden kuin kaupungintoimijoiden järjestämiä esityksiä, 

työpajoja ja konsertteja eri-ikäisille lapsille. Vauvaviikko oli tänä vuonna osana tätä laa-

jempaa kokonaisuutta. (L. Hiltunen, henkilökohtainen tiedonanto 15.4.2016.) 

Turun kaupunki pääsi vuonna 2015 lastenkulttuurikeskusten verkostoon ja vuonna 

2016 Turun kaupunki liittyi lastenkulttuurikeskusten liittoon. Ministeriön rahoituksen 

turvin on voitu toteuttaa erilaisia matalan kynnyksen osallistumiseen aktivoivia harras-

tamisen mahdollisuuksia, kuten harrastekokeilusarjoja ”nuokkareille” sekä pedagogista 
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taidelähtöistä yhteistyötä muun muassa koulujen kanssa (taidevälitunnit ja koulutaiteili-

jayhteistyö). (L. Hiltunen, Henkilökohtainen tiedonanto 15.4.2016.) Hiltusen mukaan 

lasten kulttuuritoiminnan suunnittelun perustana on lasten oman kokemusmaailman ja 

eri-ikäisten lasten tarttumapinnan huomioiminen.  

Leena Hiltunen kertoo, että toiminnan painopisteenä on viimeaikoina ollut se, että har-

rastusmahdollisuuksia pyritään järjestämään lähiöalueille, lasten omaan toimintaympä-

ristöön. Tämä siitä syystä, etteivät kaikki harrastusmahdollisuudet pakkautuisi ainoas-

taan Turun keskusta-alueelle. Hän toteaa vielä, että nimenomaan heikompiosaisille 

lähiasutusalueille olisi hyvä saada lisää aktivoivaa matalan kynnyksen harrastustoimin-

taa, koska näillä alueilla kulttuuritarjonta ja käyttö on alhaista. 

Keskusta-alueella asuvat lapset ovat runsaiden harrastusmahdollisuuksien läheisyy-

dessä, toisin kuin lähiöalueella asuvat lapset. Kulttuuripalvelujen saatavuudessa ja 

saavutettavuudessa on myös merkittäviä eroja asuinalueiden välillä. Turussa taiteen 

harrastusmahdollisuuksia löytyy paljon ja lähestulkoon kaikissa taiteen lajeissa, mutta 

useimpien tahojen lukukausimaksut tai osallistumismaksut saattavat olla korkeita.  

Leena Hiltunen pohtiikin, täytyykö harrastuksen maksaa paljon, jotta se on hyvä ja ar-

vokas harrastus. Ihminen saattaa helposti arvottaa tuotteen laadun sen mukaan, mitä 

se hänelle maksaa. Hiltunen painottaa sitä, että vaikka esimerkiksi hankerahoituksella 

toteutettava harrastekokeilutoiminta voi olla siihen osallistuvalle lapselle ilmaista, on se 

siitä huolimatta aina ammattitoimijoiden ja taiteilijoiden toteuttamaa laadukasta toimin-

taa. 

Pedagogisesta yhteistyöstä lastenkulttuurinpalvelujen ja koulujen välillä Hiltunen mai-

nitsee esimerkkinä koulutaiteilijayhteistyön, jossa koulutaiteilijat ovat työskennelleet 

koulujen oppimisympäristöissä osana koulutunteja. Koulutaiteilijayhteistyöllä on ollut 

paljon positiivisia vaikutuksia kouluyhteisöön. Se on lisännyt oppilaiden kouluviihtyvyyt-

tä sekä oppimismotivaatiota. Lisäksi toiminta on parantanut myös koulun yhteishenkeä. 

Paattisten koulussa koulutaiteilijayhteistyön lukukausi huipentui sirkus-joulujuhlaan, 

jossa pääsi esiintymään jokainen koulun oppilas. (L. Hiltunen, henkilökohtainen tiedon-

anto 15.4.2016.) 

Leena Hiltunen pohtii sitä, että opetus ja kulttuuriministeriön linjaamien kärkihankkei-

den myötä lastenkulttuurin saatavuutta halutaan parantaa. Ministeriössä panostetaan 

sellaiseen rahoitukseen, joka mahdollistaa kouluajan jälkeisten harrastuskerhojen to-

teuttamisen. Koulujen tiloja pyritään myös avaamaan kouluajan jälkeiseen, koulun ul-
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kopuolisten järjestötoimijoiden järjestämään harrastustoimintaan. Hiltusen mukaan on 

hienoa, että lastenkulttuurille on avautunut uusia rahoituskanavia ja tämän seuraukse-

na on syntynyt paljon lastenkulttuurihankkeita. 

2.6.2 Rusko ja Lieto 

Tarkastelin, millaista kulttuuritoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia Rusko ja Lieto tar-

joavat lapsille ja nuorille. Minua kiinnostaa erityisesti se, millaiset esittävän taiteen har-

rastamisen mahdollisuudet näissä kahdessa kunnassa on.  

Ruskolla musiikin instrumenttiopetus on järjestetty yhteistyössä Turun konservatorion 

ja Turun seudun musiikkiopiston kanssa. Suosituimpia soittimia (esim. piano ja kitara) 

opetetaan kunnan alueella, mutta harvinaisempien instrumenttien soitosta kiinnostu-

neiden on käytävä Turussa asti soittotunnilla. Turun konservatorio ja Turun seudun 

musiikkiopisto järjestävät Ruskolla myös musiikkileikkikoulutoimintaa. Toiminta on 

maksullista. (Ruskon kunta 2016b.) 

Liedon kansalaisopistossa on mahdollista harrastaa musiikkia niin ryhmässä kuin yksi-

tyisesti. Musiikin ryhmäopetuksessa tarjolla on esimerkiksi musiikkileikkikouluryhmiä 1–

6-vuotiaille ja yksi kuoro lapsille ja nuorille. Instrumenttiopetuksessa lapsi tai nuori voi 

valita soittimekseen kitaran, pianon, huilun, nokkahuilun, viulun, kanteleen, trumpetin, 

saksofonin tai harmonikan. Lukuvuosimaksu yksityisopetuksessa on useita satoja euro-

ja, kun taas ryhmäopetuksessa se on vain muutamia kymmeniä euroja lukukaudessa. 

Liedon kansalaisopistossa on tarjolla myös yksi lasten ja nuorten teatteriryhmä sekä 

useita eri-ikäisille lapsille (4–12-vuotiaat) suunnattuja tanssiryhmiä. (Liedon kansalais-

opisto 2016.) 

Ruskon kunnassa on vireä kesäteatteritoiminta, johon pääsevät mukaan kaikenikäiset 

lapset, nuoret ja aikuiset. Toimintaan osallistuminen on maksutonta. Pääasiassa lavalla 

nähdään lapsia ja nuoria. Näytelmäkappaleet on suunnattu koko perheelle ja niihin on 

usein sisällytetty musiikkia ja tanssia. Seuraavan kesän teatteriesityksen valmistami-

nen aloitetaan yleensä tammi-helmikuun aikana ja esityskausi on kesäkuussa. Kesäte-

atteritoimintaa pyörittää Ruskon nuorisoseura. (Ruskon kesäteatteri 2016.)  

Liedossa toimii kaksi urheiluseuraa, Liedon Luja ja Liedon naisvoimistelijat sekä Rus-

kolla Ruskon naisvoimistelijat. Kaikilla seuroilla on tarjonnassaan erilaisia tanssikursse-

ja myös lapsille ja nuorille. Toiminnan näkökulmana vaikuttaisi useissa jumpparyhmis-
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sä olevan enemmän liikunta kuin taide. Etenkin Liedon Lujan tanssi- ja joukkuevoimis-

teluryhmien harjoittelu on tavoitteellista ja ikätason mukaista kilpaurheilua. (Liedon Luja 

2016.) Ruskon naisvoimistelijoiden lasten ja nuorten tanssiryhmissä taide vaikuttaisi 

olevan tärkeämpi osa opetusta kuin kilpaileminen. Heillä onkin tarjolla monenlaisia 

tanssiryhmiä, kuten esimerkiksi temppukouluja, showtanssia ja breakdancea eri-

ikäisille (2–16-vuotiaat) lapsille ja nuorille. (Ruskon naisvoimistelijat 2016.) Toiminta on 

luonnollisesti maksullista, mutta huomattavasti edullisempaa kuin esimerkiksi musiikin 

instrumenttiopetus. 

Ruskolla kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa ensisijaisesti 1–2-luokan ja erityi-

sen tuen oppilaille. Toiminnan sisältö voi liittyä kuvalliseen ja kielelliseen ilmaisuun, 

liikuntaan, musiikkiin, kädentaitoihin ja muihin tavoitteellisiin harrastuksiin ja sitä järjes-

tetään maanantaista perjantaihin. Kunta tekee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan 

koulun kerhojen, seurakunnan, urheiluseurojen ja erilaisten yhdistyksien kanssa. Aa-

mu- ja iltapäivätoiminta on maksullista. (Ruskon kunta 2016a.)  

Liedon kunnan alueen kouluissa iltapäivätoiminta on suunnattu vain ensimmäisen vuo-

den ja erityisen tuen oppilaille. Toisen vuoden oppilaat pääsevät mukaan, jos on tilaa. 

Liedon koulujen iltapäivätoiminnassa halutaan kuitenkin panostaa pääasiassa erilaisiin 

liikuntamuotoihin sisällä ja ulkona. Myös Liedossa toiminta on maksullista, mutta mak-

suista voi hakea alennusta. (Liedon kunta 2016.)  

Ruskon neljällä peruskoululla on myös maksutonta omaa iltapäiväkerhotoimintaa. Kir-

konkylän koululla lukuvuonna 2016–2017 toteutuu esimerkiksi bändi- ja luovakerho ja 

Laukolan koululla bändikerho. Merttelän koululla iltapäiväkerhoja on tarjolla vain yksi, 

joka on liikuntakerho. Myös Maunulan yläkoulussa järjestetään omaa kerhotoimintaa, 

kuten esimerkiksi bändi- ja kuvaamataitokerho sekä kuoro. Lisäksi edellä mainituissa 

kouluissa järjestetään liikunta-, elektroniikka-, media, sekä erilaisia askartelu- ja käsi-

työkerhoja. (L. Pankkonen, henkilökohtainen tiedonanto 14.11.2016.) 

Liedossa ainakin Ilmaristen ja Pahkamäen alakouluissa on maksutonta omaa iltapäivä-

kerhotoimintaa. Ilmaristen koulussa lukuvuonna 2016–2017 toteutuvat kotitalous-, bän-

di- ja yhteiskuntaopinkerho (S. Uttula, henkilökohtainen tiedonanto 16.11.2016). Pah-

kamäen koululla toteutuvat bändikerho 5–6-luokan oppilaille ja näytelmäkerho kaikille 

halukkaille (J. Jurvainen, henkilökohtainen tiedonanto 15.11.2016).  

Liedon ja Ruskon taideharrastusmahdollisuudet ovat luonnollisesti pienemmät kuin 

Turussa. Ruskolla, joka näistä kolmesta on asukasluvultaan pienin, tarjontaa on kaik-
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kein vähiten. Kummassakaan kunnassa ei ole tarjolla sirkustaidetta, kun taas Turussa 

sen harrastaminen on mahdollista (esim. Turun Sirkus, SirkusUnioni). Molemmissa 

kunnissa myös teatteria on tarjolla vain 1–2 ryhmässä. Musiikin ja tanssin harrastami-

seen kummassakin kunnassa on eniten mahdollisuuksia, vaikkakaan tarjontaa ei ole 

paljon. Myös koulujen omassa iltapäiväkerhotoiminnassa on esittävään taiteeseen liit-

tyviä kerhoja hyvin vähän. 

Kuten edellä olen maininnut Liedossa ja Ruskolla 1–2-luokan ja erityistuen tarvitseville 

oppilaille tarjotaan kouluajan jälkeistä iltapäivätoimintaa. Myös Turun kouluissa on tar-

jolla samanlaista toimintaa. Se johtuu siitä, että valtio myöntää kunnille aamu- ja ilta-

päivätoiminnan järjestelykustannuksiin valtionosuutta. Kunnat voivat periä kohtuullisia 

osallistumismaksuja ja ne itse päättävät toiminnan järjestämisestä ja sisällöstä. Lasten 

osallistuminen siihen on vapaaehtoista. Toiminnan tavoitteena on muun muassa tukea 

kodin ja koulun kasvatustyötä, tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua, 

ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää lapsen hyvinvointia ja tarjota lapselle monipuoli-

set mahdollisuudet osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan. Kunnilla 

ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2016.) 

2.6.3 Julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin taideharrastustarjonta 

Tarkastelen seuraavaksi vielä tarkemmin, minkälaisia taideharrastusmahdollisuuksia 

Turun kaupunki tarjoaa. Kaupungin lisäksi Turussa on useita muita tahoja (esim. kan-

salaisopistot, yksityiset taidekoulut, opistot, yhdistykset), jotka tarjoavat taiteen harras-

tusmahdollisuuksia. Esittelen tässä luvussa kahden yksityisen musiikkikoulun ja viiden 

erilaisen taideyhdistyksen toimintaa ja palveluja. Tarkastelen ja vertailen myös kaikkien 

taideharrastusta tarjoavien tahojen hintoja ja lukukausimaksuja keskenään. 

Turun kaupunki tarjoaa taiteellista harrastustoimintaa (Taidekeskus koulussasi) yhdes-

sä Läntisen tanssin aluekeskuksen ja Varsinais-Suomen kuvataidekeskuksen kanssa. 

Turun kaupungin kulttuuritoimi on organisoinut toimintaa jo vuodesta 1985 alkaen, mut-

ta vuonna 2010 taidekeskustoiminta siirtyi Turun nuorisopalveluiden alle. Taidekeskus 

koulussasi -toiminta on tarkoitettu kaikille kouluikäisille. (Turkuposti 2016.) Toiminta 

sisältää soitinohjausta, kuvataideohjausta ja tanssi- ja liikeilmaisun ohjausta. Taidekes-

kustoimintaa on yli kahdessakymmenessä peruskoulussa. Taidealat vaihtelevat kouluit-

tain ja toimintaa järjestetään kysynnän mukaan. Toiminta on maksullista, esimerkiksi 
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soitinohjauksen lukukausimaksu on noin 230 euroa lukukaudessa. Tanssi- ja kuvatai-

deohjauksen hinnat ovat hiukan edullisemmat kuin musiikissa. (Turun kaupunki 2016c.) 

Seikkailupuisto Turussa on enemmän kuin leikkipuisto. Se on lasten ja perheiden toi-

mintakeskus, joka on avoinna joka päivä ja sinne on vapaa pääsy. Ainostaan ohjattu 

toiminta ja esitykset ovat maksullisia. Seikkailupuisto on osa Turun kaupungin Nuoriso-

palvelujen toimintaa ja se on toiminut koko historiansa ajan vuodesta 1982 lastenkult-

tuurin tuottajana. ”Seikkis” tarjoaa erilaisia teatteriesityksiä, osallistavia tapahtumia, 

ohjattua toimintaa (esim. sirkustelupaja, teatterimuskari ja lasten tanssitunnit) ja taide-

työpajoja (esim. mediatyöpaja, ateljeetyöpaja ja kynttilätyöpaja) ympärivuoden. (Turun 

kaupunki 2016b.) 

Turun kaupungin taideharrastus- ja taidetoiminnan lisäksi Turussa toimii myös monen-

laisia yhdistyksiä ja yksityisiä taidekouluja, jotka tarjoavat taideharrastustoimintaa. Yh-

distykset ovat yleensä voittoa tavoittelemattomia, joten osallistumismaksut ovat yleen-

sä jonkin verran halvemmat kuin esimerkiksi yksityisissä taidekouluissa. Lisäksi musii-

kissa eri instrumenttien opettajat voivat tarjota yksityisopetusta kotonaan tai työhuo-

neellaan. Yksityistuntien hinnat voivat riippua opetettavasta instrumentista, opettajan 

ammatillisesta pätevyydestä, opetuspaikkaan ja yksityistunnin maksuun liittyvistä kus-

tannuksista. 

Turussa toimii Kirjan talo, Bokens hus ry, joka on kirjallista ilmaisua edistävä yhdistys. 

Se on perustettu vuonna 2007. Yhdistys tarjoaa maksutonta iltapäiväkerhotoimintaa 

lapsille ja nuorille kuten kertomuskerhoja ja RAP-lyriikkakerhoja, sanataideseikkailuita 

ja pelikäsiskerhoja. Lisäksi tarjolla on myös paljon maksullista toimintaa, kuten esimer-

kiksi satusynttärit, kirjakaverit ja satutädin kerro & piirrä -tuokio. Hinnat kaikissa edellä 

mainitsemissani palveluissa on alkaen 160 euroa. Kirjan talo on voittoa tavoittelematon 

yhdistys, jonka toimintaa tukevat järjestöt, säätiöt ja julkisyhteisöt erilaisten apurahojen 

ja avustusten kautta. (Kirjan talo 2016.) 

SirkusUnioni on vuonna 2009 perustettu sirkuskoulutoimintaa ja sirkusesityksiä tuotta-

va yhdistys Turussa. Se tarjoaa maksullista sirkuskoulutoimintaa koko lukuvuoden ajan 

eri-ikäisille lapsille ja aikuisille (esim. vauva ja vanhempi -ryhmiä). Toiminta tapahtuu 

pääosin arkipäivinä ja ensimmäiset tunnit alkavat jo neljän aikaan iltapäivällä. Lisäksi 

yhdistys tarjoaa kesäisin sirkusleiritoimintaa. Hinta lukukaudelta on 170 euroa. (Sir-

kusUnioni 2016.) SirkusUnionin lisäksi Turussa toimii myös toinen sirkustoimintaa tar-

joava yhdistys, Turun Sirkus ry. Se on perustettu vuonna 1994. Turun Sirkus tarjoaa 
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erilaisia maksullisia sirkuskursseja koko lukuvuoden ajan. Heillä on koulu- ja päiväkoti-

ryhmiä, lyhytkursseja loma-aikoina (esim. joululomalla) erityisesti koululaisille, lapsille 

ja nuorille lukukausikursseja sekä kaksi aikuisten akrobatiaryhmää. Lukukausien hinnat 

lähtevät noin 140 eurosta ylöspäin ja esimerkiksi kolmen päivän sirkuslajileiri maksaa 

120 euroa. (Turun Sirkus 2016.) 

Turussa toimii myös useita harrastajateattereita (esim. Teatteri Maneeri ja Teatteri 

Tarmo) Erityisesti lasten ja nuorten teatteria tuottaa Turun Nuori Teatteri ry. Se on 

ammattijohtoinen harrastajateatteri ja perustettu vuonna 1972. Heidän toiminnassaan 

on vuosittain mukana noin 300 lasta ja nuorta. Teatteriesitykset ovat usein suunnattu 

koko perheelle. Teatteri tarjoaa myös taiteen perusopetusta 7–12-vuotiaille, koulutuksia 

esimerkiksi yrityksille sekä elämyspolkuja. Elämyspolku on Turun kaupungin kustanta-

ma toiminta, jonka tarkoituksena on tarjota jokaiselle peruskoululaiselle noin kolme 

käyntiä eri kulttuurilaitoksissa. (Turun Nuori Teatteri 2016.) 

Turusta löytyy paljon tanssiseuroja ja -kouluja (esim. Turun naisvoimistelijat, Turun 

seudun tanssioppilaitos ja Dance Studio Funky). Päätin tarkastella Turun seudun tans-

sioppilaitoksen opetustarjontaa. Tanssioppilaitos on kannatusyhdistyspohjainen rekis-

teröity yhdistys. Se on toiminut vuodesta 1975, mutta eri nimellä. Kun valtakunnallinen 

tanssitaiteen perusopetussuunnitelma hyväksyttiin osaksi koulun opetussuunnitelmaa 

vuonna 1989, nimi muutettiin Turun seudun tanssioppilaitokseksi. Oppilaitoksella on 

toimipisteitä myös Kaarinassa, Salossa, Raumalla ja Maskussa. Opetusaineina on 

muun muassa lastentanssi, showtanssi, klassinen baletti, nykytanssi ja breakdance. 

Ryhmiä on tarjolla kaikenikäisille – lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilaitos tarjoaa tans-

sitaiteen perusopetusta tanssinharrastajalle kuin myös tanssin jatko-opintoihin aikoval-

le. Lukukausien hinnat lähtevät noin sadasta eurosta ylöspäin aina muutamaan sataan 

euroon asti riippuen, kuinka monta kertaa viikossa haluaa tunneilla käydä. (Turun seu-

dun tanssioppilaitos 2016.)  

Musiikin instrumenttiopetusta ja musiikkileikkikoulutoimintaa Turussa järjestävät Turun 

konservatorio ja Turun seudun musiikkiopisto. Lisäksi Turussa on muutamia yksityisiä 

musiikkikouluja, kuten esimerkiksi Musiikkikoulu Väinämö ja Ääniräätäli Oy. Musiikki-

koulu Väinämö on ainoa, joka tarjoaa Turussa myös kansanmusiikin opetusta. Lisäksi 

heillä on musiikkileikkikoulutoimintaa. (Musiikkikoulu Väinämö 2016.) Ääniräätäli Oy 

tarjoaa laulunopetusta joko yksityistunteina tai ryhmäopetuksena. Heillä on kursseja 

aikuisten lisäksi myös lapsille ja nuorille. He tarjoavat myös äänenhuoltovalmennusta ja 

äänenkäyttökoulutusta. (Ääniräätäli 2016.)  
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Yksityisten musiikkikoulujen maksut ovat huomattavasti korkeammat kuin esimerkiksi 

Turun seudun musiikkiopiston lukukausimaksut. Solistisen pääaineen lukukausien hin-

nat lähtevät vajaasta 300:sta eurosta ylöspäin. Yksityisessä musiikkikoulussa hinta voi 

nousta korkeimmillaan reiluun tuhanteen euroon, riippuen tunnin pituudesta. Ryhmä-

tunnit ovat luonnollisesti edullisempia kuin yksityistunnit. 

Turun kaupunki tarjoaa suhteellisen edullisesti taideharrastustoimintaa ja monet taiteen 

lajit ovat hyvin edustettuina. Erilaiset musiikki- ja tanssioppilaitokset sekä -koulut tar-

joavat myös runsaasti toimintaa, tosin tuntien hinnat ovat aika kalliita. Teatteria ja sir-

kusta voi myös harrastaa useissa ryhmissä. Vertailtuani hintoja eri taiteenlajien kesken, 

tulin siihen lopputulokseen, että teatterin harrastaminen on kaikkein edullisinta ja mu-

siikin harrastaminen kaikkein kalleinta. Sirkus- ja tanssiopetuksen lukukausimaksut 

ovat suurin piirtein samat, tosin tanssin opetuksen hinta nousee sen mukaan, kuinka 

moneen ryhmään viikossa osallistuu.  

Turussa lastenkulttuurilla vaikuttaisi olen hyvä ja vankka pohja sekä esittävän taiteen 

harrastamiseen hyvät mahdollisuudet. Kaupunki jakaa vuosittain toiminta- ja kulttuu-

riavustuksia sekä apurahoja turkulaisille eri taiteen ja kulttuurialan toimijoille, kuten yh-

distyksille, työryhmille ja taiteilijoille taiteellisen sisällön tuottamiseen. Vuonna 2016 

avustuksia, jotka liittyivät erityisesti lasten ja nuorten kulttuuriin, jaettiin muun muassa 

näyttämötaiteessa (esim. Turun Nuori Teatteri, 30 000 €), sirkustaiteessa (esim. Sir-

kusUnioni, 3 000 € ), elokuvataiteessa (esim. Lasten elokuvakerho Kinokkio 600 €) 

sekä monitaiteessa (esim. Framil ry, 3 000 € ja Lasten ja nuorten kulttuuriyhdistys Vil-

peri, 8 400 €). (Turun kaupunki 2016a.)  

2.7 Lastenkulttuurin tulevaisuus 

Tarkasteltuani lastenkulttuuria ja siihen liittyviä käynnissä olevia hankkeita, tulevaisuus 

näyttää melko hyvältä. Ainakin sen puolesta ollaan tekemässä paljon tärkeitä toimenpi-

teitä, kuten Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuuripoliittisessa ohjelmassa 2014–

2018 on suunniteltu. Nähtäväksi tietenkin jää, mitkä toimenpiteet viedään loppuun asti. 

Hienoa, että lasten ja nuorten kulttuurihyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja siitä käy-

dään keskustelua. Käynnissä on tällä hetkellä paljon hyvinvointiin tähtääviä taidehank-

keita. Tosin paljon hankkeita on myös päättynyt jatkorahoituksen puutteessa. Suomes-

sa on hyvä apuraha-järjestelmä, jonka puitteissa useilla taideorganisaatioilla, yhdistyk-

sillä ja työryhmillä on mahdollisuus toteuttaa taidehankkeita. Positiivista on se, että 



26 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Minna Hämäläinen 

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on lastenkulttuuripoliittinen ohjelma, jonka suunnitteilla 

olevia toimintatapoja pyritään oikeasti toteuttamaan.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää joka vuosi avustusta useille kulttuuriorganisaati-

oille, joihin kuuluvat esimerkiksi lastenkulttuurikeskukset. Vuonna 2016 Opetus- ja kult-

tuuriministeriö jakoi avustusta lähes kaksi miljoonaa euroa sekä lastenkulttuurin että 

taiteenperusopetuksen saatavuuden parantamiseksi. Avustus oli osa hallituksen kärki-

hanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, jonka tavoitteena on lisätä 

peruskoululaisten tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria harras-

tustunneilla koulupäivän yhteydessä sekä lisätä alle kouluikäisten lasten taide- ja kult-

tuuriosallistumista. (Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. 2016.)  

Suomen kulttuurirahastolla on myös lasten ja nuorten kulttuurihankkeisiin ja projektei-

hin jokavuotiset apurahat ja avustukset. Syksyllä 2017 käynnistyvä rahaston historian 

suurin tukihanke Taidetestaajat vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kokemaan ja 

arvioimaan taidetta. Hankkeen tarkoituksena on saada nuoret tutustumaan taiteeseen, 

myös aivan uuteen ja vieraaseen, johon ei muutoin saisi kosketusta. Nuoret pääsevät 

tutustumaan taiteen lisäksi siihen, miten taideteos syntyy, mitä asioita tapahtuu ennen 

kuin teos on valmis ja, mitä taiteilijan työ on. (Suomen kulttuurirahasto 2016.)  

Suomen lasten ja nuorten säätiö tekee tärkeää työtä tukiessaan muun muassa Myrsky-

projekteja ja Lastenkulttuurikeskusten liitto edistää puolestaan ammattimaisesti toimivi-

en lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaa. Taiteen edistämiskeskus (TAIKE), 

joka toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa, myöntää niin ikään avus-

tuksia lastenkulttuuriin. Kaikilla toimijoilla on sama päämäärä, vahvistaa lastenkulttuu-

ria, osaamista ja tunnettuutta Suomessa sekä ennen kaikkea parantaa lasten ja nuor-

ten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin avulla.  
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3 KAKSI PIENTÄ TAPAUSTUTKIMUSTA 

Kävin havainnoimassa kahta erilaista lasten taideharrastusryhmää huhtikuun 2016 

aikana. Toinen ryhmä oli lasten teatteriryhmä ja toinen lasten alkeisbalettiryhmä. Kum-

paakin ryhmää havainnoin yhteensä neljä kertaa. Kahden viimeisen havainnointikerran 

aikana haastattelin kaikkia lapsia joko ryhmässä, pareittain tai yksittäin. Haastattelin 

myös ohjaajia. Ryhmät olivat eri kokoisia. Teatteriryhmä oli kooltaan isompi ja ryhmäs-

sä oli mukana myös poikia. Teatteriryhmässä lapset olivat 5–13-vuotiaita ja alkeisbalet-

tiryhmässä 8-vuotiaita.  

Havainnoinnin ja haastattelun päällimmäisenä tavoitteena oli selvittää harrastuksen 

merkityksiä ja tärkeyttä ryhmässä mukana oleville lapsille. Olin laatinut haastatteluky-

symykset selvittääkseni, miten tärkeäksi lapset itse kokivat harrastuksen, mitä harras-

tus heille antoi ja mikä siinä oli parasta. Ohjaajien kysymykset olin laatinut selvittääk-

seni, kuinka he ohjaajina olivat kokeneet ja nähneet taideharrastuksen merkityksen 

näiden lasten elämässä sen ajan, jonka lapset olivat olleet mukana ryhmässä. Tutki-

mustavoite ja -kysymys on sama, vaikka nämä ovat kaksi eri taiteen alan ryhmää. 

Käytän näistä kahdesta tutkimuskohteesta käsitettä tapaustutkimus. Tapaustutkimus eli 

case-tutkimus on intensiivinen tutkimusmenetelmä, koska se keskittyy ajankohtaisiin 

ilmiöihin ja siinä suoritetaan systemaattista havainnointia ja haastatteluja. Tapaustutki-

mus on yleensä aina empiirinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tutkia intensiivisesti 

jotain tiettyä kohdetta, yhteisöä, ryhmää tai laitosta. (Anttila 2006, 286–287.) Kaikki 

empiirinen tutkimus ei kuitenkaan ole tapaustutkimusta, vaikka tapaustutkimus saakin 

vaikutteita muista laadullisen tutkimuksen piirteistä. Siinä keskeistä on juuri tutkittava 

tapaus tai tapaukset, joihin tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelmat perustuvat. 

(Eriksson & Koistinen 2005, 1–2.) 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä käytin osallistuvaa havainnointia sekä ryhmä-, pari-, ja yksilö-

haastatteluja. Olin valinnut kyseiset tutkimusmenetelmät siitä syystä, että ne sopivat 

parhaiten opinnäytetyöni tavoitteisiin ja asetelmiin. Havainnoidessani seurasin harjoi-

tuksia sivusta ja kirjoitin havaintoja suoraan koneelleni. En käyttänyt havainnoinnin 

apuna minkäänlaisia nauhoitusvälineitä. Olin aluksi suunnitellut, että pidän molemmille 
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ryhmille vain yhden ison ryhmähaastattelutuokion, mutta tulin kuitenkin siihen tulok-

seen, että se ei ole mahdollista toteuttaa.  

Lupa kummankin ryhmän havainnointiin ja haastatteluihin oli kysytty lasten vanhemmil-

ta ja lapsilta itseltään. Olin laatinut erilliset lupalaput kummallekin ryhmälle. Tarjosin 

niitä molempien ryhmien ohjaajille, mutta loppujen lopuksi niille ei kuitenkaan ollut tar-

vetta. Teatteriryhmän ohjaaja hoiti asian itse ja tanssiseura lähetti oman lupakyselyn ja 

ilmoituksen lasten vanhemmille. En koskaan tavannut kuin kahden lapsen vanhempaa 

ennen teatteri- ja alkeisbalettituntien alkua. Minulle ilmoitettiin, että kaikki vanhemmat 

antoivat luvan lastensa havainnoimiseen ja haastatteluihin.  

3.1.1 Osallistuva havainnointi 

Osallistuvan havainnoinnin olennaisena piirteenä on vuorovaikutus tutkittavien kanssa 

heidän omassa ympäristössään ja heidän ehdoillaan. Tutkijan osallistuminen pitäisi 

vaikuttaa mahdollisimman vähän tapahtumien kulkuun. Osallistuva havainnointi on 

tietoista ja systemaattista osallistumista. Sen tarkoituksena on kerätä aineistoa suoran 

osallistumisen välityksellä. (Grönfors 2011, 52.) Vaikka olinkin vuorovaikutuksessa 

kummankin ryhmän kanssa, en koskaan havainnointikerroillani osallistunut toimintaan 

mukaan. Tällöin menetelmää voi kutsua havainnoinniksi ilman varsinaista osallistumis-

ta. Osallistumattomassa havainnoinnissa tutkijan ja tutkittavien välinen vuorovaikutusti-

lanne ei ole tiedonhankinnalle merkityksellinen. Tutkija on vain ulkopuolinen tarkkailija, 

joka ei osallistu toimintaan, vaan tekee havaintoja kohteesta ja kirjaa ne analysointia 

varten. (Grönfors 2011, 50.) Osallistuvassa havainnoinnissa on monenlaisia työskente-

lytapoja, esimerkiksi tilanteet voidaan videoida tai nauhoittaa. Tutkija voi kirjata havain-

tojaan ylös tutkittavien nähden tai vetäytyä kirjaamaan niitä muualle. Hän voi pitää 

muistiinpanojensa lisäksi myös erillistä kenttäpäiväkirjaa, johon tutkija kirjaa muistiin-

panojaan ja arvioitaan päivittäin. (Grönfors 2011, 78–80.) 

Minä tein muistiinpanoja suoraan koneelleni kirjoittaen, enkä nähnyt tarvetta erilliselle 

kenttäpäiväkirjalle, koska en kokenut aiheen sitä vaativan. Toisin sanoen kirjoitin muis-

tiinpanoni jo valmiiksi arvioivaan ja analyyttiseen tapaan. Kirjoitin myös kaiken aina 

ryhmän nähden. Mielestäni tällainen työskentelytapa toimi hyvin. En käyttänyt nauhuria 

tai videokameraa, koska en nähnyt sille tarvetta ja luulen, että niiden käyttäminen olisi 

saattanut vaikuttaa lasten käyttäytymiseen. Halusin pitää tilanteen pelkkien ”siinä het-

kessä” havaintojeni varassa. Osallistuvassa havainnoinnissa etuna on se, että voidaan 
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tehdä havaintoja todellisesta tilanteesta, todellisuudesta. Havaintoja voidaan tehdä 

eleistä, ilmeistä, liikkeistä sekä tietenkin myös keskustelusta. (Anttila 2006, 192–193.) 

Pyrin jokaisella havainnointikerralla siihen, että kirjoitan ylös kaiken mahdollisen, mitä 

näen ja kuulen. Kirjoitin suoraan myös kokonaisia lauseita. En kokenut tällaista tutki-

musmenetelmää vaikeaksi vaan päinvastoin. Koin, että tällainen tapa oli paljon vapaut-

tavampi kuin jos minulla olisi ollut monta eri nauhoituslaitetta mukana.  

3.1.2 Haastattelut 

Haastattelin teatteri- ja alkeisbalettiryhmää kahtena eri havainnointikertana. Teatteri-

ryhmälle pidin ryhmähaastattelun lisäksi myös pari- ja yksilöhaastatteluja. Teatteriryh-

män kanssa ensimmäiselle haastattelulle tuli mahdollisuus kolmannella harjoituskerral-

la, kun lapset tekivät lavasteita. Silloin oli kuitenkin mahdotonta järjestää vain yhtä isoa 

ryhmähaastattelua, koska lapset eivät tehneet lavasteita samassa tilassa. Päätin, että 

haastattelen joitakin lapsia pareittain ja yksittäin sekä pienryhmissä. Isompi ryhmä-

haastattelu onnistui viimeisellä kerralla harjoitusten päätteeksi.  

Alkeisbalettiryhmää haastattelin kahtena eri kertana. Tunti kesti aina vain 45 minuuttia, 

joten koin, että paras tapa oli järjestää kahden viimeisen kerran lopuksi ryhmähaastat-

telutuokiot. Haastattelu on nopea ja helppo tapa koota isojakin aineistoja sen olematta 

kuitenkaan kovin suuritöistä. Ryhmähaastattelussa luodaan yhteinen tilanne useiden 

henkilöiden kesken ja siinä osanottajien on mahdollista kuunnella toisten keskustelua 

ja samalla saada kimmokkeita omiin ajatuksiin. Samalla myös opitaan muiden ajatuk-

sista. (Anttila 2006, 196–198.) Lapsia haastatellessa keskustelua ei välttämättä kovin 

helposti synny, joten haastattelijan on oltava tarkkana, miten vie tilannetta eteenpäin. 

Hyvän haastattelijan tulee olla hyvä kuuntelija, yhteistyökykyinen, taitava muodosta-

maan kysymyksiä ja johdattamaan keskustelua eteenpäin sekä olla luottamusta herät-

tävä. (Anttila 2006, 200.) Kummankaan ryhmän kanssa minusta ei tuntunut, että haas-

tattelut olisivat olleet vaikea toteuttaa. Kummassakin ryhmässä oli muutamia hyvin pu-

heliaita lapsia, jotka varmasti omalla käytöksellään antoivat rohkeutta vähän ujommille. 

Olin laatinut yhteensä 15 kysymystä (LIITE 2), joiden tarkoitus oli selvittää, miten tär-

keää taiteen harrastaminen oli lapsille. Yritin myös selvittää, miksi lapset olivat tulleet 

ryhmään, mikä siellä oli kivointa ja oliko heillä muita harrastuksia. Halusin myös tietää, 

mikä merkitys esityksellä heille oli ja koettiinko se tärkeäksi. Kysymyksiä oli paljon, 

koska lisäsin niitä siinä vaiheessa, kun huomasin, että tulen pitämään haastattelutuoki-
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ot kahtena eri kertana. Tästä syystä kysymyksiä ei mielestäni ollut liikaa. Olin laatinut 

molemmille ryhmille samat kysymykset. Koska haastattelin lapsia, minun tuli ottaa 

huomioon myös se, että kysymyksiin olisi helppo vastata. Pyrin miettimään kysymykset 

niin, että niihin vastattaisiin muulla tavoin kuin vain ”kyllä” tai ”ei”. 

Haastattelin myös ohjaajia. Olin laatinut heille yhteensä kahdeksan kysymystä (LIITE 

3). Kysymykset olivat täysin samat molemmille. Ohjaajien kysymykset liittyivät ryhmän 

keskinäiseen toimintaan ja lasten tunteisiin sekä muutamiin yleisiin ryhmän toimintaan 

liittyviin seikkoihin. Keskustelin kummankin ohjaajan kanssa ensimmäisellä kerralla 

ennen harjoitusten alkamista tai niiden jälkeen. Lähetin myös molemmille ohjaajille 

sähköpostitse kaikki kysymykset, koska huomasin, että aikaa haastatteluille tulisi jää-

mään hyvin vähän. 

3.2 Teatteriryhmä 

Ryhmässä oli yhteensä 11 lasta, joista kaksi oli poikia. Iältään lapset olivat 5–13-

vuotiaita. Harjoitukset olivat kerran viikossa ja kestivät aina noin kaksi tuntia. Ryhmä oli 

uusi ja se oli aloittanut tammikuussa 2016. Lapset tunsivat toisensa pääosin entuudes-

taan. Ryhmä oli pysynyt samana alusta lähtien, vain yksi lapsi oli tullut ryhmään kesken 

kauden. Ohjaajana toimi Teatteri-ilmaisunohjaaja (AMK) Oskari Ellilä. Jokaisella ha-

vainnointikerrallani joku lapsista oli poissa, joten en tavannut ryhmää koskaan niin, että 

kaikki olisivat olleet yhtä aikaa paikalla. Havainnointikertojen aikana läsnäolostani ei 

juurikaan välitetty, tai sitä ei erityisemmin huomioitu. Ohjaaja oli kertonut tulostani ja 

luonnollisesti esittelin itseni ensimmäisellä kerralla sekä kerroin, miksi olen tullut seu-

raamaan heidän harjoituksiaan. Ryhmän osalta vastaanotto oli hyvä, ja sain rauhassa 

seurata harjoituksia. Ohjaajan käytöksellä oli mielestäni suuri merkitys, koska hän otti 

minut vastaan tuttavallisesti ja ilolla. Uskon sen vaikuttaneen siihen, miten myös ryhmä 

minuun suhtautui.  

Harjoitukset alkoivat aina yhteisellä fyysisellä lämmittelyharjoituksella, jota seurasi kes-

kittymisharjoitus. Ryhmä olikin hyvin vilkas, joten keskittymisharjoitus oli varmasti tar-

peen. Ryhmä toimi hyvin yhteen ja ohjaajasta selvästi tykättiin. Lämmittely- ja keskitty-

misharjoitusten jälkeen alkoi varsinaisen näytelmäkappaleen harjoitteleminen. Näytel-

män tarina oli tutusta Tähkäpää sadusta, mutta muuntautui ohjaajan ja lasten drama-

tisoinnilla Sinikki -näytelmäksi. Näytelmään oli lisätty roolihahmoja ja jokainen lapsi oli 

saanut vaikuttaa siihen, mitä roolia näytelmässä tulisi esittämään. Näytelmää käsikirjoi-
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tettiin sitä mukaa, kun se eteni ja lapset saivat itse kirjoittaa itselleen vuorosanat kohta-

uksiin. Ohjaaja luonnollisesti antoi ohjeet, mihin suuntaan kohtauksen täytyy edetä ja 

muokkasi lopullisen kohtauksen runkoa ja dialogia. Kun osa ryhmästä harjoitteli kohta-

usta lavalla, toinen osa ryhmästä kirjoitti valmiiksi seuraavaa kohtausta. Erään harjoi-

tuskerran aikana lapset tekivät yhdessä myös lavasteita ja suunnittelivat maskeeraus-

ta.  

Ryhmässä oli laaja ikäjakauma. Ryhmän nuorin oli vasta 5-vuotias, mutta hän sopeutui 

ryhmään hyvin. Ryhmän vanhimmat lapset olivat 13-vuotiaita tyttöjä. He ottivatkin välil-

lä enemmän vastuuta ja opastivat muita lapsia tarpeen mukaan. Vaikka ikäjakauma oli 

suurehko, ryhmän keskinäinen vuorovaikutus tuntui toimivan erinomaisesti. Kuten jo 

luvussa 2 mainitsin, teatterissa kaiken ikäisille, kokoisille ja näköisille tekijöille löytyy 

oma paikkansa, ketään ei jätetä yksin. 

3.3 Alkeisbalettiryhmä 

Toinen havainnointikohteeni oli 8-vuotiaiden alkeisbalettiryhmä. Ryhmään kuului kah-

deksan tyttöä, jotka tunsivat toisensa pääosin entuudestaan. Ryhmä kokoontui kerran 

viikossa ja tunti oli kestoltaan aina 45 minuuttia. Kaikki tytöt olivat olleet ryhmässä mu-

kana alusta asti ja kukaan ei ollut lopettanut tanssiharrastusta kesken kauden. Tans-

sinopettajana toimi tanssija-koreografi ja tanssinopettaja (AMK) Marko Virtanen. Ryh-

mä oli toiminut vasta kevätlukukauden ajan. Osa tytöistä oli siirtynyt ryhmään satubale-

tista suoraan tai pienen tauon jälkeen. Ryhmän perustamiselle koettiin tarve, koska 

voimisteluseuralta oli puuttunut ryhmä, johon lapset voisivat siirtyä suoraan satubaletin 

jälkeen. Haluttiin, että luonnollinen jatkumo säilyisi. Tanssinopettaja oli opettanut aikai-

semmin satubalettiryhmässä kaikkia paitsi yhtä tyttöä.  

Ensimmäisellä havainnointikerralla opettaja esitteli minut tytöille ja kerroin myös itse, 

miksi olen tullut seuraamaan heidän tuntiaan. Myös alkeisbalettiryhmässä sain lämpi-

män vastaanoton. Läsnäolostani oltiin erittäin kiinnostuneita, mutta sain seurata tuntia 

pääosin aika rauhassa. Tätäkään ryhmää en tavannut niin, että kaikki olisivat olleet 

yhtä aikaa paikalla, mutta yleensä poissa oli aina vain yksi tyttö. Tapasin kuitenkin ha-

vainnointikertojen aikana kaikki ryhmän tytöt ja ehdin myös haastatella jokaista heistä. 

Tanssitunti alkoi aina lämmittelyharjoituksella, jonka aikana lapset selvästi päästivät 

suurimmat ”höyryt pihalle”. Ennen harjoituksen alkua lapsilla oli aina paljon asiaa opet-
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tajalle, joka vastasi tyttöjen kysymyksiin kärsivällisesti, ja lopulta ohjasi lapset napakasti 

ensimmäiseen harjoitukseen. Lämmittelyharjoitusta seurasi aina pieni leikki, jossa lap-

set saivat hiukan tuoda omaa luovuuttaan esille. Tämän jälkeen alkoi baletin tekniikka-

osio, jossa harjoiteltiin baletin perusasentoja tankoa apuna käyttäen. Tytöt keskittyivät 

harjoitukseen ja kuuntelemaan opettajan neuvoja, vaikka välillä usea unohtui peilaa-

maan itseään tanssisalin isosta peilistä. Muutamalla kerralla tanko-osion jälkeen harjoi-

teltiin myös muun muassa Chassé-hyppyä. Tekniikkaosion jälkeen harjoiteltiin tanssi-

esitystä seuran yhteistä kevätnäytöstä varten. Vaikka esityksen koreografia oli harjoi-

tuskertojen välillä osalla tytöistä osittain unohtunut, ohjaaja oli siitä huolimatta kärsiväl-

linen. Hän näyttikin usein mallia ryhmän edessä samanaikaisesti sitä mukaa, kun tans-

si eteni. Tunnin päätteeksi lapset tekivät vielä venyttelyharjoituksia. 

3.4 Tulokset 

Mielestäni valitsemani tutkimusmenetelmät toimivat hyvin. Koin kummankin ryhmän 

havainnoinnin helpoksi ja mielenkiintoiseksi, mutta ryhmien havainnoinnissa koin joita-

kin eroja. Havainnointikertoja oli mielestäni myös riittävästi. Tietenkin, jos minulla olisi 

ollut mahdollisuus olla mukana koko kevätkausi, olisin luonnollisesti saanut kerättyä 

enemmän aineistoa ja tällä tavoin saanut vielä kattavammin tietoa tutkittavasta ilmiös-

tä.  

Haastattelukysymysten laatiminen ei ollut niin helppoa kuin olin ensin ajatellut. Vaikka 

minulla oli tarkkaan tiedossa, mitä olen havainnoimassa ja miksi, kysymysten laatimi-

nen tuotti välillä haasteita. Kysymyksistä täytyi tehdä sellaisia, jotta jokainen lapsi ym-

märtäisi ne ja niihin olisi helppo vastata. Kaiken lisäksi minun täytyi miettiä sellaiset 

kysymykset, joiden avulla saan riittävästi tietoa tutkittavasta aiheesta. Itse haastattelu-

tuokiot olivat mielestäni onnistuneita ja koin, että jokainen lapsi oikeasti halusi vastata 

kysymyksiini. Haastattelukysymykset keskittyivät pääasiallisesti harrastuksen merkityk-

siin, esityksen tärkeyteen ja yleisiin ajatuksiin teatteri- ja tanssiharrastuksesta. Mieles-

täni kysymykset eivät voineet olla kovin syvällisiä. 

Seuraavaksi erittelen tarkemmin kummastakin ryhmästä tekemiäni havaintoja ja haas-

tattelujen sisältöä.  
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3.4.1 Teatteriryhmän havainnointi ja haastattelut 

Teatteriryhmän havainnointi oli aikalailla helppoa. Ryhmä ja ohjaaja tekivät sen minulle 

helpoksi. Kukaan ei tuntunut häiriintyvän läsnäolostani, eikä jatkuvasta kirjoittamisesta-

ni. Huomasin jo heti alussa, että ryhmällä on hyvä yhteishenki ja keskinäinen vuorovai-

kutus toimii hienosti. Ohjaaja oli mielestäni luonut harjoitustilanteisiin turvallisen ja va-

paan ilmapiiriin ja koin, että lapsilla oli siinä hyvä työskennellä yhdessä. Mitään isompia 

riitatilanteita ei syntynyt, tai jos pientä nahistelua esiintyi, ohjaaja sai sopivalla määrällä 

auktoriteettia tilanteen rauhoitettua nopeasti. Havaitsin, että lapset luottivat ohjaajaan. 

Yhteys heidän välillään tuntui olevan lämmin ja mutkaton. 

Ryhmän laaja ikähaarukka ei tuntunut olevan kenellekään ongelma. Kaikki lapset tun-

tuivat olevan hyviä kavereita keskenään. Ryhmän nuorin oli vasta 5-vuotias ja mieles-

täni sopeutui hienosti itseään vanhempien lasten joukkoon. Havainnoin, että ryhmän 

vanhimmat tytöt halusivat pitää hyvää huolta ryhmän nuorimmista lapsista. Tytöt ker-

toivatkin, että ohjaaja oli tarkoituksella antanut heille aina välillä hiukan vastuuta. Luon-

nollisesti päävastuussa oli ohjaaja, mutta havainnoin, että vanhimpien tyttöjen ”apu” oli 

joissakin tilanteissa ihan hyvä asia. 

Ryhmässä tuntui olevan muitakin ”rooleja”. Eräs tytöistä halusi aina tietää tarkkaan, 

mitä ollaan tekemässä ja miten ollaan tekemässä. Useana kertana havainnoin, että 

hän myös kyseenalaisti ohjaajan neuvoja. Havainnoin, että se oli ehkä hänen tapansa 

saada huomiota. Ohjaaja suhtautui häneen lempeästi ja vastasi kärsivällisesti hänen 

kaikkiin kysymyksiinsä jokaisessa harjoituksessa. Ryhmässä oli myös hiljaisempia lap-

sia, jotka tekivät aina kiltisti ohjeiden mukaan. Vaikka nämä lapset olivat selvästi ujom-

pia kuin moni muu ryhmässä, havainnoin, että samalla tavalla myös he innostuivat kai-

kista harjoituksista ja olivat täysillä mukana. Ylipäänsä koko ryhmä teki ohjeistetut teat-

teriharjoitteet täysillä. Toinen pojista seurasi välillä harjoitusta sivusta, mutta uskon sen 

johtuneen siitä, että häntä hiukan ujostutti. Ohjaaja kävi välillä houkuttelemassa poikaa 

takaisin leikkiin ja taas harjoitus jatkui hänelläkin, ainakin hetken. Havainnoin, että mi-

tään pakottamista ei tapahtunut. Jos joku lapsista ei jaksanut tehdä harjoitusta lop-

puun, se hyväksyttiin niin ohjaajan kuin ennen kaikkea myös koko ryhmän puolesta. 

Ryhmä vaikutti hyvin suvaitsevaiselta. 

Ryhmässä oli eniten 9–10-vuoden ikäisiä lapsia, joista kaksi oli poikaa. Pojat olivat 

hiukan ujompia kuin tytöt ja ehkä välillä jäikin sellainen tunne, että tytöt määräsivät tah-
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din. Se ei kuitenkaan tuntunut poikia itseään häiritsevän. Poikien ja tyttöjen välillä olikin 

sopivalla ja hyvällä tavalla pientä jännitettä, ehkä jopa pientä ihastumista. Näiden muu-

taman saman ikäisten lasten kanssa tilanteet välillä villiintyivät, että jääpalapussillekin 

oli joskus tarvetta ja ohjaajan piti rauhoitella tilannetta. Havainnoin, että lapset tottelivat 

hienosti ohjaajaa. Muutoinkin kaikki käyttäytyivät toisiaan kohtaan hyvin. Kaiken kaikki-

aan oli ilo huomata, miten valtavan innostuneita lapset olivat teatterin tekemisestä ja 

yhdessä olosta. Ketään ei jätetty yksin, enkä huomannut minkäänlaista kiusaamista tai 

syrjintää. Kaikki oikeasti olivat kavereita keskenään ja sain sellaisen vaikutelman, että 

harjoituksiin tultiin erittäin mielellään. 

Ei haittaa, jos tulee virheitä, vaan kaikki hyväksytään ja itselleen saa nauraa. 
(Tyttö 9-vuotta) 

Haastattelin lapsia kahdella eri harjoituskerralla. Useimmat lapset olivat reippaita ja 

vastasivat rohkeasti kysymyksiini. Kaksi tyttöä tuli pyytämään vielä lisäkysymyksiä vii-

meisen haastattelutuokion jälkeen. Pojilta en saanut juuri lainkaan vastauksia tai he 

vain toistivat sen, mitä tytöt sanoivat. Viimeisessä ryhmähaastattelussa äänessä olivat 

pääosin ryhmän puheliaimmat tytöt. 

Haastatteluvastauksissa oli paljon yhtäläisyyksiä. Teatterin tekeminen oli kaikkien mie-

lestä yleisesti kivaa ja näytteleminen parasta. Esiintyminen oli usean mielestä muka-

vaa, eikä tuleva esitys kovin paljon jännittänyt. Ainoastaan yksi tytöistä uskalsi tunnus-

taa, että esitys hiukan jännitti. Kaikki pitivät esitystä tärkeänä ja sitä odotettiin. Usean 

lapsen mielestä oli ihanaa päästä esiintymään kavereille sekä äidille ja isälle.  

Esiintyminen on jännittävää ja ihanaa ja kun saa esiintyä äidille ja isälle. (Tyttö 
10-vuotta) 

Ryhmän nuorin kävi kuiskaamassa minulle, että hänen mielestään leikkiminen on teat-

terissa kaikkein kivointa, eikä esityskään jännitä yhtään. Ryhmän vanhimpien tyttöjen 

mielestä teatterin tekemisessä mukavinta näyttelemisen ja esiintymisen lisäksi oli myös 

puvustuksen ja maskeerauksen suunnittelu.  

Viisi asiaa toistui lähestulkoon jokaisen lapsen vastauksissa: yhdessä tekeminen, sai 

olla kavereiden kanssa, oli saanut uusia kavereita, tuleva esitys ja se, ettei olisi kivaa, 

jos ei olisi teatteria. Tällaisia havaintoja olinkin tehnyt heitä seuratessani. 

Ei tuntuisi hyvältä, jos ei olisi teatteria, se ei olisi kivaa, mutta silloin etsisin jon-
kun toisen harrastuksen tilalle. (Tyttö 9-vuotta)  
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Yksi ryhmän 9-vuotias tyttö totesi minulle, että heillä on aika hyvä yhteishenki ja heillä 

on hauskaa yhdessä. Hän kertoi myös, ettei tuntenut kaikkia lapsia, kun hän aloitti 

ryhmässä, mutta on nyt saanut paljon uusia kavereita. Hyvästä yhteishengestä mainit-

sivat myös ryhmän kaksi 13-vuotiasta tyttöä. Heidän mielestään ryhmässä oli ollut hyvä 

työskennellä ja yhteishenki ollut loistava. ”Huippua” heidän mielestään oli ollut se, että 

he olivat saaneet osallistua moniin esityksen valmistamiseen liittyviin tehtäviin. 

Esityksessä hienointa on, kun saa esiintyä kavereille ja ylipäänsä vaan esiintymi-
nen ja siinä onnistuminen. Pienet mokat ei haittaa. Yhdessä tekeminen on muka-
vaa. (Tyttö 13-vuotta) 

Suurin osa lapsista harrasti teatterin lisäksi myös jotain muuta. Yleisimpiä harrastuksia 

olivat, musiikki, tanssi, ratsastus, voimistelu, yleisurheilu, partio ja kuvataidekoulu. 

Usea lapsi oli tullut ryhmään, koska halusi harrastaa teatteria, tai sinne oli ollut tulossa 

kavereita samasta koulusta. Tämä ryhmä oli aloittanut tammikuussa 2016, mutta muu-

tama lapsi oli harrastanut teatteria jo jossain muussa ryhmässä aikaisemmin. Pääasi-

assa kaikki aikoivat jatkaa teatteriharrastusta, joko tässä tai jossain toisessa ryhmässä. 

Eräs tytöistä totesi, että tanssiharrastus vie niin paljon aikaa, ettei välttämättä ole mah-

dollisuutta jatkaa teatteriharrastusta, vaikka kovasti haluaisi. Ryhmän on tarkoitus jat-

kaa ensi syksynä, mutta kahdella eri ryhmällä ja niitä vetää sama ohjaaja. Kaikkien 

mielestä ohjaaja olikin ”kiva” ja ”hassu” ja vanhimpien tyttöjen mielestä myös jollain 

tavalla jopa isällinen hahmo. Sain sellaisen vaikutelman, että ohjaajan kanssa oli help-

po tulla toimeen ja se oli varmasti yksi tärkeä syy ryhmän hyvään yhteishenkeen 

3.4.2 Alkeisbalettiryhmän havainnointi ja haastattelut 

Ensimmäisellä havainnointikerralla kaikki tytöt huudahtivat minulle yhteen ääneen, että 

tanssiminen on kivaa. Tanssinopettaja oli juuri esitellyt minut ja olin kertonut syyn, mik-

si olen tullut heidän tunnilleen. Tyttöjä kiinnosti minun läsnäoloni paljon, mutta sain 

kuitenkin seurata rauhassa heidän tuntiaan. Kaikki ryhmän tytöt olivat saman ikäisiä. 

Ryhmässä oli vain 8 tyttöä, joita en kuitenkaan tavannut koskaan yhtä aikaa. Ryhmä oli 

toiminut vasta kevätlukukauden ajan ja suurin osa tytöistä tunsi toisensa jo entuudes-

taan. Tämä näkyi ryhmän keskinäisessä toiminnassa ja havaitsin ryhmän kesken vah-

van luottamuksen. 

Ryhmä vaikutti eloisalta ja ryhmähenki tuntui olevan kohdallaan. En havainnut min-

käänlaista kiusaamista, vaan pelkästään hauskaa yhdessä tekemistä. Lapset selvästi 
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nauttivat tanssimisesta ja toistensa seurasta. Välillä villiinnyttiin peilailemaan hassuja 

ilmeitä peilistä ja naurettiin oikein kunnolla. Opettajalla oli iso rooli tunnelman luomises-

sa. Hän toimi napakasti, mutta samalla kertaa hän oli kuitenkin lempeä jokaista lasta 

kohtaan. Opettajaan selvästi luotettiin paljon. Lapset kuuntelivat tarkkaan jokaisen oh-

jeen, eikä ryhmää tarvinnut juurikaan komentaa. Tein huomion, että pelisäännöt ja luot-

tamus olivat varmasti rakennettu jo heti ryhmän perustamisen alkuvaiheissa. Se näkyi 

lasten käyttäytymisessä. Ketään ei jätetty yksin, enkä havainnut ryhmässä minkään-

laista syrjintää. Tanssinopettaja kertoi, että hän oli ohjannut kaikkia paitsi yhtä ryhmän 

tyttöä aikaisemmin, joten suurimmalle osalle tanssitunnin rakenne ja se, miten siellä 

käyttäydytään oli entuudestaan tuttua.  

Koko ryhmällä tuntui olevan tanssiin iso motivaatio. Se näkyi siinä, että tunnille tultiin 

ajoissa ja innoissaan. Lämmittelyharjoitukset, joka usein oli kissa ja hiiri -leikki, tehtiin 

suurella ilolla. Havaitsin, että se oli kaikkien lempiharjoitus. Harjoitus oli todella vauhdi-

kas ja siinä oli mukana erilaisia tanssiin liittyviä askelkuvioita.  

Ryhmässä oli luonnollisesti mukana persoonaltaan erilaisia lapsia, joista osa teki kaikki 

liikkeet, niin lämmittelyssä kuin tekniikkaosiossa, hyvin keskittyneesti, mutta osa taas 

saattoi unohtua peilailemaan omaa tanssipukuaan peilistä. Havaitsin, että lapsille oli 

tärkeää myös se, miten tanssitunnille pukeudutaan. Kaikilla oli kauniit jumppa-asut ja 

osalla pikkuiset röyhelömäiset hameet, tutut. Tanssisalin isot peilit toivat selvästi tyttö-

jen tanssi-intoon jonkun ihanan lisän. Havaitsin myös, että peilistä oli kiinnostavaa ja 

tärkeää seurata, miten hienosti asennon sai tehtyä.  

Voimisteluseuran (alkeisbalettiryhmä on yksi seuran lapsiryhmistä) kevätnäytös tuntui 

olevan erityisen tärkeä ja sitä odotettiin. Sitä varten harjoiteltiin esitystä, jonka nimi oli 

”Keijujen karnevaali”. Havainnointikertani olivat loppukeväästä, joten esitys oli jo hie-

nosti jokaisen muistissa. Välillä keskittyminen saattoi hiukan herpaantua, jolloin opetta-

ja kärsivällisesti ohjasi harjoitusta eteenpäin. Myös esityksen puvustus vaikutti kiinnos-

tavan kaikkia lapsia. Asiasta keskusteltiin tiiviisti jokaisella havainnointikerrallani ja ky-

seltiin mekkojen väristä, joka oli vihreä. Kaiken kaikkiaan havaintojeni aikana koin, että 

tanssiminen oli tärkeää kaikille lapsille ja he selvästi nauttivat tanssitunneista. Ja mikäli 

uuden liikkeen harjoitteleminen ei heti ensimmäisellä kerralla kunnolla onnistunut, se ei 

lapsia lannistanut. Opettaja toimi tällaisissa tilanteissa erittäin kannustavasti. 

Haastattelin lapsia kahdella viimeisellä kerralla. Keskustelin lasten kanssa luonnollises-

ti myös jokaisella kerralla, jolloin kyselin jo hiukan alustavasti heidän mietteitään. Se 
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olikin hyvä menettelytapa, koska tanssitunti kesti aina vain 45 minuuttia ja haastatteluil-

le ei jäänyt viimeisillä kerroilla kovin paljon aikaa. Kaikki muut, paitsi kaksi tyttöä, vas-

tasivat kaikkiin kysymyksiini viimeisen kerran ryhmähaastattelutuokiossa. Tanssinopet-

taja yritti myös kannustaa kaikkia vastaamaan, mutta koska kysymyksiin vastaaminen 

oli täysin vapaaehtoista, tyydyin kuuden muun tytön vastauksiin.  

Tyttöjen vastauksissa toistui usein se, miten hauskaa tanssitunnilla oli ollut ja, miten 

kivaa oli ollut oppia uusia balettiliikkeitä sekä venyttelemään. Yksi tytöistä kertoi myös, 

että jotkut balettiliikkeet olivat olleet aika vaikeita. Kivointa tanssimisessa oli ollut itse 

tanssiminen ja kavereiden kanssa yhdessä oleminen 

Mun mielestä tanssissa vaikeaa on jotkut asennot, mutta tanssiminen on haus-
kaa, koska saa olla kavereiden kanssa yhdessä. (Tyttö 8-vuotta) 

Suurimmalla osalla tytöistä oli paljon sanottavaa ja heidän vastauksissa toistui paljon 

samoja asioita. Kaksi lapsista huudahti melkein yhteen ääneen, että tanssitunnilla oli 

ollut ihanaa tanssia ja leikkiä yhdessä toisten lasten kanssa. Kissa ja hiiri -leikki nostet-

tiin kaikkein mieluisammaksi harjoitukseksi. 

Kivointa tunnilla on, kun saan olla kavereiden kanssa ja kissa-hiiri leikki. (Tyttö 8-
vuotta) 

Suurin osa tytöistä oli harrastanut tanssia jo aikaisemmin, mutta eri ryhmässä. Yksi 

tyttö oli aloittanut tanssin vasta joulun jälkeen, jolloin alkeisbalettiryhmä oli perustettu. 

Kuusi tyttöä aikoi jatkaa tanssiharrastusta vielä syksyllä. Kaksi tytöistä kertoi, ettei aio 

jatkaa ryhmässä, koska harrastuksia on liikaa, eikä heille jää aikaa leikkiä kavereiden 

kanssa. Muita harrastuksia olivat kuoro, musiikki ja partio. Kaikki tytöt eivät kertoneet 

muista harrastuksistaan. Yksi lapsista harrasti ainoastaan tanssia.  

Jokainen koki esityksen tärkeäksi ja sitä odotettiin. Useimmat eivät kuitenkaan jännittä-

neet sitä ollenkaan. Yksi tyttö kertoi, että hänen mielestään esitys on liian helppo ja 

vähän ”lälly”, joten se ei jännitä siitä syystä yhtään. Eräs tytöistä tuumasi, että jännitys-

tä helpottaa tuttu esiintymispaikka. Suurin osa lapsista totesi, että esiintyminen on ki-

vaa, koska saa esiintyä kavereille ja vanhemmille. Usean lapsen mielestä myös yhdes-

sä esiintyminen oli tärkeää.   

Minulle jäi hyvä olo, koska harjoiteltiin esitystä ja onnistuin siinä niin hyvin. (Tyttö 
8-vuotta) 
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Lapset kokivat, että jos tanssia ei olisi, heistä tuntuisi silloin huonolta ja olisi ylipäänsä 

tylsää. Yksi tytöistä sanoikin, että ilman harrastuksia hänellä ei olisi mitään tekemistä. 

Useimmat tytöistä kertoivat myös, että tanssiminen oli kaikkein mukavin harrastus. 

Jos tanssia ei olis, niin musta tuntuis tylsältä, koska sitten mulla ei oo mitään te-
kemistä. (Tyttö 8-vuotta) 

Musta tuntuisi silloin huonolta, jos ei voisi tanssia. (Tyttö 8-vuotta) 

Yleisesti lapset kertoivat, että tanssitunnilta lähdettiin iloisena, vaikkakin väsyneenä, 

mutta aina uutta oppineena. Tanssinopettajasta pidettiin myös paljon. Häntä kuvattiin 

”hauskaksi”, ”kivaksi” ja ”komeaksi”. Ilman haastatteluakin huomasin, että opettaja oli 

todella pidetty ja, että hänen ja tyttöjen välillä oli vahva ja lämmin side. 

Tanssin jälkeen olen aina väsynyt, mutta onnellinen. (Tyttö 8-vuotta) 

3.4.3 Ryhmänohjaajien näkökulmat 

Keskustelin molempien ryhmänohjaajien kanssa ryhmän keskinäisestä vuorovaikutuk-

sesta ja siitä, miten he kokivat harrastuksen vaikuttaneen ryhmässään olleisiin lapsiin. 

Halusin tietää lisää ryhmän taustoista ja toiminnasta myös ohjaajien näkökulmasta. 

Lähetin heille sähköpostitse kaikki laatimani kahdeksan kysymystä (LIITE 3) tukemaan 

keskustelujamme. En ollut suunnitellut pitäväni heille mitään laajaa haastattelua ja 

huomasinkin, että sille ei olisi jäänytkään paljoa aikaa. Kummallakin ohjaajalla oli paljon 

kokemusta lasten ohjaamisesta, joten oli kiinnostavaa kuulla heidän kommentteja ai-

heeseen. 

Kummatkin ohjaajat pitivät ryhmästään ja sen ohjaamisesta. Molemmat ryhmät oli pe-

rustettu vuoden 2016 alussa. Tanssinopettajan mukaan alkeisbalettiryhmä oli vielä 

pieni juuri siitä syystä, että se oli aivan uusi. Heidän seuraltaan oli puuttunut sellainen 

ryhmä, joka olisi ollut sopiva jatkumo satubaletille. Alkeisbalettiryhmä jatkaa syksyllä 

2016 ja odotettavissa on, että ryhmäkoko kasvaa. Teatteriryhmä jatkaa niin ikään syk-

syllä 2016 kahdella ryhmällä. Minulle tämä kertoo siitä, että kysyntää selvästi on.  

Kummankin ohjaajan mielestä ryhmän keskinäinen vuorovaikutus toimi hyvin, eikä syr-

jintää tai kiusaamista ollut esiintynyt. Tietenkin pientä nahistelua oli välillä ollut, mutta 

lapset olivat itse ehtineet sopia riitansa, ennen ohjaajan väliin tuloa. Molemmissa ryh-

missä osa lapsista tunsi toisensa entuudestaan ja osa lapsista tutustui harrastuksen 
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kautta. Ohjaajat olivat tyytyväisiä, että lapset saivat uusia kavereita, eikä ryhmässä 

ollut esiintynyt mitään isoja kriisejä. Teatteriohjaaja kertoi, että joillakin lapsilla oli ollut 

pientä ramppikuumetta, mutta siitä selviämiseen oli riittänyt kahdenkeskinen rohkaise-

va keskustelu. Tanssinopettaja taas kertoi, että alkeisbalettiryhmä oli ollut todella avoin, 

eikä hän ollut huomannut mitään ongelmia lasten kesken. Hänen mukaansa jotkut lap-

set olivat luonnollisesti rohkeampia kuin toiset ja villitsivät joskus vilkkaalla käytöksel-

lään muita. Tämä saattoi välillä häiritä joidenkin lasten keskittymistä. Hän iloitsi siitä, 

että lapset itse sopivat tällaiset nahistelut keskenään. Hän koki, että hänen ei tarvinnut 

edes puuttua tällaisiin tilanteisiin. Myös teatteriohjaaja koki, että ryhmässä vallitsi toisia 

kunnioittava ja demokraattinen ilmapiiri.  

Ohjaajat olivat huomanneet, että leikkien ja tanssi- ja teatteriharjoituksien kautta ryh-

män rohkeimmat lapset olivat kannustaneet ja innostaneet ujompia lapsia toteuttamaan 

itseään rohkeammin. Teatteriryhmässä ujot lapset olivatkin hiukan avautuneet kevään 

aikana sekä itsevarmuus oli selvästi lisääntynyt. Tanssinopettaja oli ollut erityisen iloi-

nen niistä hetkistä, kun ryhmä oli tehnyt luovia harjoituksia. Niissä lapsi oli itse saanut 

määrittää tapaansa liikkua ja tanssia. Hänen mukaansa mielihyväntunne oli paistanut 

suurimman osan kasvoilta. Ryhmässä oli myös lapsia, jotka olivat hiukan pelänneet 

epäonnistuvansa, jos harjoituksen ohjeistus oli heidän mielestään ollut liian vapaa. 

Nämä oppilaat olivat yleensä tottuneet seuraamaan selkeitä ohjeita ja tekemään harjoi-

tuksia suoraan mallista seuraamalla. Tanssinopettajan mukaan pääsääntöisesti oman 

kehon mahdollisuuksien löytäminen luovien harjoitteiden kautta oli ollut lapsista ihanaa 

ja he olivat kokeneet onnistuneensa. 

Kummatkin ohjaajat kokivat, että harrastuksen vaikutus ryhmään oli ollut hyvä ja erityi-

sesti osalle lapsista tämän kaltainen harrastus tarpeellinen. Teatteriryhmässä erään 

lapsen kohdalla muiden huomioon ottaminen oli selvästi parantunut ja itsekriittisyys 

vähentynyt. Osalla hiukan aremmista lapsista itseilmaisu ja rohkeus oli taas kasvanut. 

Tanssiryhmässä opettaja koki, että lasten motivaatio oli korkealla, koska he saivat ker-

ran viikossa ilmaista itseään vapaasti oppien samalla lajikohtaisia taitoja, ja ennen 

kaikkea he saivat rakentaa tärkeitä ystävyyssuhteita. 

3.5 Päätelmät ja yhteenveto 

Mikäli olisin ollut havainnoimassa ryhmiä aivan alusta saakka, olisin varmasti saanut 

kattavamman käsityksen ryhmien toiminnasta sekä luonnollisesti enemmän aineistoa 
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tutkimusaihettani ajatellen kuin nyt sain. Olen kuitenkin tyytyväinen keräämääni aineis-

toon. Neljä havainnointikertaakin antoivat jo aika hyvän käsityksen siitä, miten lapset 

suhtautuivat harrastukseen ja mitkä syyt tekivät siitä heille tärkeän. Koska kyse oli lap-

sista, ei voida odottaa syiden olevan kovin syvällisiä tai he eivät välttämättä osaa mää-

ritellä niitä niin syvällisesti kuin jos olisin haastatellut aikuisia. En kuitenkaan saanut 

yhtäkään ”ihan kiva” vastausta. Kun näin lasten silmissä paistavan innostuksen ja ilon 

heidän vastatessaan kysymyksiini, antoi se minulle huomattavasti enemmän tietoa kuin 

varsinaisen vastauksen muoto.  

Sain hiukan enemmän tietoa havainnoidessani teatteriryhmää. Syy siihen oli varmasti 

se, että teatteriharjoitukset olivat kestoltaan pidemmät kuin alkeisbalettitunti. Teatteri-

ryhmän harjoituksissa tunnin rakenne myös vaihteli, kun taas alkeisbalettitunnin raken-

ne oli pääasiallisesti aina sama. Teatteriryhmä oli myös kooltaan isompi kuin alkeisba-

lettiryhmä. Edellä mainitsemani asiat yhdessä vaikuttivat varmasti siihen, että voisin 

jopa sanoa, että teatteriryhmää oli hiukan helpompi havainnoida ja havaintoja syntyi 

enemmän kuin alkeisbalettitunneilla.  

Oli hienoa huomata, miten lapset saivat kummassakin ryhmässä mahdollisuuden olla 

vapaasti luovia. Vaikka alkeisbaletissa harjoitellaan myös tekniikkaa, jossa on omat 

lainalaisuudet, oli tunnilla muunlaisiakin harjoituksia. Teatteriryhmässä lasten oma luo-

vuus pääsi toisella tavalla esille, esimerkiksi lavastuksen, pukujen ja maskeerauksen 

suunnittelun kautta, mutta ennen kaikkea näytelmän suunnittelussa. Mielestäni tällai-

nen toiminta on lapselle hyvin tärkeä. Lapset saavat kokeilla monenlaisia taitojaan ja 

rajojaan sekä saattavat löytää samalla muitakin kiinnostuksen kohteita taiteen tekemi-

sessä. Uskon myös, että sellainen työskentelytapa, jossa ryhmän jäsenet saavat osal-

listua laaja-alaisemmin koko taideprosessin luomiseen antaa jokaiselle jotain enem-

män. 

Havainnointitavoissani huomasin joitakin eroavaisuuksia. Yksi syy voi olla se, että teat-

terissa ei ole niin tarkkaa lainalaisuutta. Tarkoitan nyt erityisesti tätä harrastajaryhmää. 

Toinen syy voi olla se, että teatteriryhmässä oli isompi ikähaarukka tai, että harjoituksia 

ei ollut tarkkaan suunniteltu. Balettiin kuuluu aina tekniikkaosio ja kuten aikaisemmin 

mainitsin, alkeisbalettitunnin rakenne pysyi lähestulkoon aina samana. Se oli kompak-

timpi ja mielestäni hiukan tarkemmin suunniteltu. Eroavaisuuksia harrastuksien välisis-

sä rakenteissa oli myös siinä, että teatteriryhmässä lapset osallistuivat kaikkiin esityk-

sen valmistamiseen liittyviin osa-alueisiin. Alkeisbaletti tunnilla taas opettaja oli suunni-

tellut koreografian ja miettinyt puvustuksen. Se on kuitenkin ymmärrettävää, koska tun-
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nin kesto oli lyhyempi ja esityksen piti sopia voimisteluseuran isoon esityskokonaisuu-

teen.  

Kaiken kaikkiaan haastattelut antoivat minulle juuri niitä tietoja, joita alun perin lähdin-

kin hakemaan. Jälkeenpäin huomasin, että haastattelukysymyksiä olisi voinut olla muu-

tama enemmän. Vasta myöhemmin mieleeni tuli monia muitakin teemoja, joita olisi 

voinut nostaa esille, kuten esimerkiksi lisää tunteisiin liittyviä kysymyksiä. Ohjaajille 

tarkoitettuja kysymyksiä olisi myös voinut olla enemmän. Laatimillani kysymyksillä sain 

kuitenkin suhteellisen hyvän käsityksen siitä, millainen merkitys teatteri- ja alkeisbalet-

tiharrastuksella lapsille oli ollut. En halunnut tehdä kysymyksistä liian syvällisiä, koska 

niiden täytyi olla ymmärrettäviä. Haastattelutilanteissa huomasin, että toiset lapset poh-

tivat kysymyksiä muita enemmän. Etenkin alkeisbalettiryhmässä oli muutama tällainen 

lapsi. Jäin pohtimaan, olisiko syy siihen, että kaksi tyttöä ei vastannut kysymyksiini ol-

lenkaan, voinut olla se, että innokkaimmat ja rohkeimmat lapset ehtivät vastata ensin. 

Yksilö- tai parihaastattelut olisivat voineet toimia hiljaisempien ja ujompien lasten koh-

dalla parhaiten. 

Mielestäni molemmissa ryhmissä oli motivoituneita, rohkeita ja iloisia taiteen parissa 

työskenteleviä lapsia. En huomannut minkäänlaista kiusaamista tai syrjintää, vaan 

kaikki lapset ponnistelivat innolla kohti yhteistä päämäärää, joka kummassakin ryh-

mässä oli esitys. Alkeisbalettiryhmässä myös muilla harjoituksilla vaikutti olevan suuri 

merkitys esityksen rinnalla. Teatteriryhmässä näytelmän harjoitteleminen vei suurim-

man osan harjoitusten ajasta, joten enimmäkseen keskityttiin siihen. Oli todella hienoa 

huomata, että teatteriryhmässä lapset saivat osallistua kaikkiin esityksen rakentami-

seen liittyviin osa-alueisiin. Tällä tavalla lapsia saatiin innostettua lisää ja jokaiselle löy-

tyi esiintymisen lisäksi paljon muutakin tehtävää. Tällainen toimintapa parantaa var-

masti yhteishenkeä ja vahvistaa koko yhteisöä.  

Kummatkin ohjaajat olivat ammattilaisia omalla alallaan ja kokemusta lasten ohjaami-

sesta oli kertynyt jo runsaasti. Heidän otteensa ryhmänohjaamisessa oli todella kan-

nustava ja sitä oli ilo seurata. Ihailin myös heidän kärsivällisyyttään. Mielestäni ohjaajan 

kuuluu olla tietyiltä osin vaativa ja napakka, mutta ryhmässä täytyy vallita kuitenkin 

rento ilmapiiri, jossa lapsen on helppo ja hyvä työskennellä, sekä saa olla vapaasti luo-

va. Kummatkin ohjaajat loivat ryhmäänsä juuri tuon kaltaista tunnelmaa. Havaitsin, että 

molempien ryhmän ja ohjaajan välillä vallitsi vahva luottamus. Luonnollisesti ryhmän 

vetäjällä on iso vastuu ja rooli myös siinä, millainen yhteishenki ryhmälle muodostuu. 
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Kaiken kaikkiaan mielestäni havainnoinnit ja haastattelut onnistuivat suunnitellusti ja 

sain hyvää tietoa siitä, miten tärkeää taiteen harrastaminen lapsille on. Sille on selvästi 

paljon kysyntää. Näitä kahta ryhmää havainnoidessani voin vain todeta, että jokainen 

lapsi selvästi nautti taiteen tekemisestä ja sitä tehtiin tosissaan. Läsnä oli ilo ja yhdessä 

tekemisen riemu.  
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4 TADAA! TAIDETTA KAIKILLE! -KONSEPTI 

TADAA! Taidetta kaikille! -konsepti sai alkunsa keväällä 2015, jolloin hain opiskele-

maan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Luova tuottaja -koulutukseen Turun am-

mattikorkeakoulun Taideakatemiaan. Pitkäaikaisena haaveenani on ollut perustaa oma 

yritys, joka tarjoaa esittävän taiteen, teatterin, musiikin ja tanssin opetusta sekä tuottaa 

taide-esityksiä kaikenikäisille. Konsepti sai alkunsa yritysideastani, jota luonnollisesti 

täytyi muokata kehittämishankkeen ja opinnäytetyön suuntaan sopivaksi. Alkupe-

räisideassani ei esimerkiksi ollut mukana sirkustaidetta, mutta halusin lisätä sen kon-

septiini, jotta saisin kattavammin esittävän taiteen lajit tarjolle.  

Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä TADAA! Taidetta kaikille! -konseptista pilotti jo ke-

väällä 2016, jolloin toiminta olisi toteutettu turkulaisessa alakoulussa taidetyöpajojen 

muodossa muutamana iltapäivänä viikossa ja lisäksi työpajaperiodin päätteeksi valmis-

tettu kaikkien työpajojen yhteinen päätösesitys. Esityspaikkana olisi ollut Sigyn-sali. 

Tarkoin mietitty suunnitelma kaatui lopulta työvoimaresurssien puutteeseen ja niistä 

johtuviin aikatauluongelmiin. Oma aikatauluni huomioiden päädyin muuttamaan opin-

näytetyön suuntaa alkuperäisestä, jolloin suunnitelmana olisi ollut tehdä ensin pilotti, 

arvioida ja tutkia toimintaa sekä kehittää konseptia saatujen tuloksien avulla. Nyt kui-

tenkin kehitän ensin konseptin ja valmistumisen jälkeen suunnitelmana on toteuttaa 

pilotti, mikäli siihen saadaan riittävä rahoitus.  

Haluan luovana tuottajana kehittää omaa työnkuvaani taiteen ja kulttuurin alalla ja siitä 

syystä olen kehittänyt TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin – kouluja kiertävän taide-

koulun. 

4.1 Tavoitteet 

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin tavoitteena on tarjota monipuolisesti esittävän 

taiteen harrastustoimintaa peruskouluikäisille lapsille ja nuorille, tukea ja kehittää lasten 

ja nuorten kulttuurihyvinvointia taiteen keinoin sekä saada toiminta pysyväksi, jotta lu-

kuvuoden aikana olisi jatkuvaa esittävän taiteen harrastustoimintaa ilman kalliita osal-

listumismaksuja. Konseptini tavoitteena on tehdä suoraan kouluihin laadukasta ja ta-

voitteellista taidetyötä, jonka sisältönä on erityisesti esittävä taide: musiikki, tanssi, teat-

teri ja sirkus. 
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TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin avulla haluan tarjota taide-elämyksiä, uusia koke-

muksia ja onnistumisen tunteita taiteen tekemisen kautta. Tavoitteena on tarjota mah-

dollisuus harrastaa useita esittävän taiteen lajeja ohjatussa ja turvallisessa ilmapiirissä 

taiteen alan ammattilaisen opastuksella yhdessä toisten samanikäisten lasten ja nuor-

ten kanssa sekä valmistaa yhdessä työpajaperiodin päätteeksi päätösesitys. Yhtenä 

tavoitteena on myös pyrkiä ennaltaehkäisemään koulukiusaamista ja nuoruusiän syr-

jäytymistä.  

4.2 Perustelut 

Nykyään taiteen harrastaminen voi olla kallista ja tästä syystä kaikilla lapsilla ja nuorilla 

ei välttämättä ole mahdollisuutta harrastaa mitään. Kuten jo luvussa 1 tuon esille, han-

kalat kotiolot tai asuinpaikkakunta voivat myös vaikuttaa harrastusten puuttumiseen. 

Tällöin koulujen tarjoama harrastustoiminta on hyvin tärkeää, koska se on avointa kai-

kille ja antaa uudenlaisen mahdollisuuden tutustua lajeihin. Erilaiset taideharrastukset 

täydentävät myös koulujen perusopetusta. (Häikiö 2008. 24–26.)  

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin avulla haluan tarjota edullisesti esittävän taiteen 

harrastustoimintaa tutussa kouluympäristössä, jotta tavoitettaisiin yhä useampi taitees-

ta kiinnostunut lapsi ja nuori. Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämät tutkimukset osoit-

tavat, että koululaisille järjestetty harrastustoiminta koulun tiloissa yhteistyössä muun 

muassa kulttuuritoimijoiden, taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten ja lastenkult-

tuurikeskusten kanssa tuottaa hyviä tuloksia. Viihtyminen lisääntyy ja kiusaaminen 

vähenee sekä sosiaalinen ja henkinen pääoma kasvaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2014, 15.) 

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin yhtenä tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymis-

tä ja koulukiusaamista taiteen tekemisen keinoin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on las-

tenkulttuuripoliittisessa ohjelmassaan (2014–2018) nostanut esille, että lapsella tai nuo-

rella, jolta puuttuvat harrastukset tai jolla ei ole kiinnostusta koulun käyntiin, voi taiteen 

ja kulttuurin harrastamisella olla ratkaisevia vaikutuksia itsetuntoon ja elämässä selviy-

tymiseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 12). Taiteen harrastaminen lisää itsetun-

temusta ja aktiivinen suhde omaan elämään lisääntyy. Kun itsetunto vahvistuu, voi sen 

avulla löytää itsestään uusia puolia ja uutta osaamista. Taiteen harrastaminen estää 

yksinäisyyttä, parantaa elämän hallintaa ja edistää yhteisöllisyyden kokemusta. (Koivis-

to & Rautakoski 2013.) 
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TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin avulla haluan kehittää lastenkulttuuritoimintaa. 

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnalla on monia vaikutuksia luovuuden kehittymiseen, 

elämänlaadun- ja hallinnan parantumiseen, yritteliäisyyden lisääntymiseen sekä henki-

seen kasvuun (Opetus- ja Kulttuuriministeriö 2014, 12, 14). Erityisesti yhdessä valmis-

tettavalle päätösesitykselle nousee suuri rooli, joka lisää taideprosessin tavoitteellisuut-

ta ja ryhmässä yhteisöllisyyttä. 

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptillani tarjoan musiikin, tanssin, teatterin ja sirkuksen 

työpajoja, joita ohjaa aina alan ammattilainen. Toiminnan sisältö tulee olemaan laadu-

kasta ja toteutettu niin, että jokainen osallistuja lähtötasostaan riippumatta voi tulla mu-

kaan. Taidetyöpajoissa tarjotaan taiteen tekemisen elämyksiä kokeilemalla omia taitoja 

turvallisessa ja ohjatussa tilanteessa. Kuten luvussa 2 olen jo maininnut, saksalaisen 

tutkija Hans Günther Bastianin mukaan kaikki kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät harras-

tukset tarjoavat lapselle ja nuorelle aitoja onnistumisen tunteita ja itsensä ylittämisen 

elämyksiä. Kun harrastusta ohjataan oikein, siitä jää puuttumaan juuri se epäterve kil-

pailu, joka nykyään vallitsee usein yhteiskunnassamme. (Bastian, Ahon 2013 mukaan.)  

Myös tärkeitä kaveruussuhteita luodaan jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Taiteen har-

rastamisen kautta lapsi tai nuori saattaa löytää harrastuksen, joka jatkuu läpi elämän 

tai se voi ohjata ammatinvalinnassa tulevaisuudessa. Konseptini avulla haluan koros-

taa myös jatkuvuutta ja kannustaa jatkamaan taideharrastusta myös taidetyöpajape-

riodeiden jälkeen. 

Kuten luvussa 2 tuon esille, Turussa ja sen lähikunnissa 1–2-luokan oppilaille on järjes-

tetty aamu- tai iltapäivätoimintaa sekä osalla kouluista (esim. Rusko ja Lieto) on myös 

omia iltapäiväkerhoja kaikille halukkaille. Toiminnan sisältö ei kuitenkaan aina liity tai-

teeseen, etenkään esittävään taiteeseen vaan usein painopiste on liikunnassa. Turun 

kaupunki tarjoaa maksullista Taidekeskus koulussasi -toimintaa reilussa kahdessa-

kymmenessä peruskoulussa 1–6-luokan oppilaille, mutta tarjolla on vain musiikin soi-

tinohjausta, tanssia ja kuvataidetta. (Turkuposti 2016.) Sirkus- ja teatteritaide eivät tällä 

hetkellä sisälly Taidekeskus koulussasi -toimintaan, kun taas TADAA! Taidetta kaikille! 

-konseptissa pyrkimyksenä on tarjota kattavasti useita esittävän taiteen muotoja ja 

konseptiini teatteri- ja sirkustaide sisältyvät. Taide ja taiteen tekeminen on tärkeintä. 

Lisäksi toimintaan osallistumisesta ei peritä kalliita lukukausi- tai osallistumismaksuja, 

jolloin mahdollisimman monella lapsella tai nuorella on mahdollisuus tulla mukaan.  
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4.3 Kohderyhmä ja toteutustapa 

Konseptini kohderyhmänä ovat peruskouluikäiset lapset ja nuoret. Harrastustoiminta 

järjestetään taidetyöpajoina peruskoulujen tiloissa ja ne toteutetaan aina iltapäivisin 

heti koulun oppituntien jälkeen. Taidetyöpajat ovat avoimia kaikille niistä kiinnostuneille 

lapsille ja nuorille. Mikäli tulijoita on paljon, pyritään järjestämään lisäryhmiä. Toimin-

taan otetaan osallistujia ilmoittautumisjärjestyksessä. Taidetyöpajoja vetää kunkin tai-

teen alan, musiikin, teatterin, tanssin ja sirkuksen, ammattiosaaja. Sisältö mietitään 

niin, että kaikki halukkaat voivat osallistua toimintaan mukaan. Pääsykokeita toimintaan 

ei ole.  

Taidetyöpajaperiodin päätteeksi rakennetaan yksi iso päätösesitys, johon kootaan kai-

kista työpajoista harjoiteltuja osia tai vaihtoehtoisesti jokainen työpaja voi valmistaa 

oman päätösesityksen. Esityksen valmistaminen kuuluu isona osana taidetyöpajape-

riodi-prosessiin. Jokaisen ryhmän kanssa sovitaan ja päätetään yhdessä päätösesityk-

sen muodosta ja halutaanko sellaista ylipäänsä ryhmän kanssa valmistaa. Esiintymi-

nen on vapaaehtoista. Esityksen valmistamiseen ja rakentamiseen voi osallistua muu-

toinkin kuin vain esiintymällä (esim. puvustus, lavastus, tekniikka). Tärkeää on, että 

ensin kartoitetaan ryhmien tarpeet ja mahdollisuudet. Osallistujille jaetaan mukanaolos-

ta kirjallinen todistus, diplomi. 

4.4 Saavutettavuus 

TADAA! Taidetta kaikille -konsepti tarjoaa harrastustoimintaa pian koulun oppituntien 

jälkeen tutussa kouluympäristössä, joten taidetyöpajat ovat helposti saavutettavissa. 

Näin saavutetaan myös ne lapset ja nuoret, jotka asuvat pitkien välimatkojen päässä ja 

joilla ei siitä syystä ole ollut mahdollisuutta osallistua harrastustoimintaan. Lasten on 

helppoa jäädä harrastamaan koulun tiloihin koulupäivän päättymisen jälkeen. Koulun 

mahdollisuudet lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia koulupäivän aikana tai sen jälkeen 

ovat ainutlaatuiset johtuen koulun tiloista ja lasten saavuttamisesta. Myös vanhempien 

myönteisellä suhtautumisella koulussa tapahtuvaan toimintaan on asiassa suuri merki-

tys. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 13.) 

Konseptin taidetyöpajoihin osallistumisesta voidaan tietyissä tilanteissa olla perimättä 

osallistumismaksua, joten se mahdollistaa myös vähävaraisten perheiden lasten osal-
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listumisen. Pyrkimyksenä on järjestää mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaa. 

Jokaisella lapsella ja nuorella on erilaiset taustat, joiden takia heillä on erilaisia val-

miuksia ja edellytyksiä päästä osalliseksi kulttuurista. Yhteiskunnan rahoittamien palve-

luiden pitäisi kyetä tasaamaan eroja ja kohdistua kulttuurin saavutettavuuteen. (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 2014, 9.) Kuten jo aikaisemmin tässä luvussa olen maininnut, 

jokainen lapsi ja nuori on lähtökohdistaan tai -tasostaan riippumatta tervetullut mukaan 

toimintaan. TADAA! Taidetta kaikille! -konseptia on tarkoitus tarjota Turun kaupungin 

lisäksi myös lähikuntiin, missä taiteen harrastusmahdollisuuksia on vähemmän. Esi-

merkiksi sirkustaidetta ei ole juuri lainkaan tarjolla lähikunnissa ja muitakin esittävän 

taiteen ryhmiä on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Turussa. 

4.5 Riskit 

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptissa voi esiintyä monenlaisia riskejä. Isoin riski on 

varmasti rahoituksen puute, joka on luonnollisesti kytköksissä kaikkiin projektin toteut-

tamisen osa-alueisiin. Mikäli rahoitusta ei saada, ei voida palkata esimerkiksi ammatti-

taitoista työvoimaa tai työvoimaa ylipäätään. Riskinä voi olla myös se, että vaikka ra-

hoitus järjestyykin, en onnistu saamaan kaikille taidetyöpajoille ohjaajaa. Konseptini 

toteutumisen edellytys on luonnollisesti se, että saadaan jokaisen taidemuodon työpa-

jalle ammattitaitoinen ohjaaja.  

Alkuperäisessä suunnitelmassani toteutui juuri tuo riski, että työpajoille ei löytynyt vetä-

jiä. Tarjosin Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian esittävän taiteen opiskelijoille 

mahdollisuuden kerätä opintopisteitä toimimalla taidetyöpajojen ohjaajina. Vaikka etsin 

ohjaajia lähes kolme kuukautta, sain lopulta vain yhden teatterialan opiskelijan mukaan 

projektiin. Kiinnostusta projektia kohtaan oli runsaasti, mutta kenelläkään opiskelijoista 

ei ollut omien aikataulujensa takia mahdollisuutta lähteä mukaan. Lopulta myös jo mu-

kana olevan teatteriopiskelijan aikataulut ja koulun rehtorin ehdottamat taidetyöpajoille 

suunnitellut ajankohdat eivät sopineetkaan yhteen. Minulla ei ollut vielä maaliskuussa 

2016 ainuttakaan ohjaajaa. Rahoituksen hakemiseen tai saamiseen ei ollut tuossa vai-

heessa enää aikaa, koska projektin työpajojen ja päätösesityksen piti olla valmiina ke-

säkuun alussa. Jouduin päätymään siihen ratkaisuun, että konseptin pilotti tullaan to-

teuttamaan myöhemmin ja sitten, kun sille saadaan rahoitus. 

Riskinä voidaan pitää luonnollisesti myös sitä, että vaikka rahoitus järjestyy, taidetyöpa-

joihin ei saada riittävästi osallistujia. Lapset ja nuoret eivät innostu tarjotuista esittävän 
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taiteen lajeista tai kenelläkään ei ole aikaa ottaa uutta harrastusta ja osallistujamäärä 

jää näistä syistä liian vähäiseksi. Tämän voi pyrkiä välttämään kartoittamalla tarvetta 

kohderyhmän keskuudessa sekä huomioida, että yhteistyö koulun kanssa toimii sau-

mattomasti. Koulu on tärkeä tuki siinä, että tieto saadaan lapsille ja heidän vanhemmil-

leen. Tärkeää on myös tarjota toimintaa sellaisiin kuntiin, joissa taideharrastustarjontaa 

on vähän, jolloin voidaan olettaa, että innostuneita osallistujiakin löytyy riittävästi.  

Iso riski on myös se, löytyykö tällaiselle konseptille paikkaa Turun seudulta. On mah-

dollista, että tarjontaa ajatellaan olevan jo riittävästi, eikä siitä syystä rahoittajia löydy. 

Rahoituksen turvin on luonnollisesti helppo tarjota toimintaa kouluihin. Koulujen kanssa 

yhteistyössä toimimalla konseptia voidaan vielä kehittää, jotta riskit pienenevät ja saa-

taisiin kullekin koululle toimiva kokonaisuus. Tärkeää on tehdä ensin pilotointia, jotta 

nähdään, onko toiminnalle kysyntää ja tarvetta. Tietenkin sekin tarvitsee toteutuakseen 

rahoituksen. Riski on kuitenkin aina se, että pilotoinnin jälkeen rahoituksen saaminen 

hankaloituu, koska samalle toiminnalle ei välttämättä myönnetä avustusta uudestaan. 

Pilotointivaiheessa onkin tärkeää, että samanaikaisesti kerätään aineistoa, tarkastel-

laan ja tutkitaan toiminnan vaikutuksia sekä raportoidaan niistä eteenpäin. Tärkeää on 

myös pyrkiä jatkamaan yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta toiminnalle 

saataisiin varma pohja ja hyvät suosittelijat.  

Mahdolliset riskit on tärkeää tunnistaa jo projektin alkuvaiheissa. Jo heti silloin, kun 

ollaan tekemässä projektisuunnitelmaa. Merkittävimmät riskit tunnistetaan ja eliminoi-

daan riskianalyysin kautta ennen projektin käynnistämistä. Mitään projektia ei luonnolli-

sesti voi saada täysin riskittömäksi, mutta jäljelle jäävien riskien pitäisi olla todennäköi-

syydeltään ja merkitykseltään pieniä. Riskianalyysissä arvioidaan ja listataan mahdolli-

set tulevat riskit, arvioidaan niiden todennäköisyys ja vaikutus projektiin. Lisäksi laadi-

taan toimenpidesuunnitelma riskien ehkäisemiseksi ja pienentämiseksi (Saarela 2008.) 

Laadin edellä luettelemistani riskeistä riskianalyysin. Laatimani analyysi ei noudata vain 

yhtä analyysimallia, vaan olen käyttänyt esimerkkinä useista sähköisistä lähteistä tar-

kastelemiani malleja (esim. Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiede-

kunta, Helsingin yliopisto, wiki-sivut). 
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Taulukko 1. Riskianalyysi soveltaen useita eri mallipohjia. 

 

4.6 Resurssit 

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin toteutus tarvitsee onnistuakseen riittävän rahoi-

tuksen. Sen turvin voidaan palkata ammattitaitoisia taiteen alan moniosaajia – taiteilija-

pedagogeja ohjaamaan taidetyöpajoja. Henkilöresurssit ovat varmasti suurin menoerä 

budjetissa. Kustannusarviossa on myös tärkeää ottaa huomioon, mitä välineitä taide-

työpajat tulevat tarvitsemaan. Lähtökohtana on, että tilat ja välineet saadaan siitä kou-

lusta, jossa toiminta toteutetaan. Musiikkityöpajat pitävät sisällään mahdollisesti myös 

soitinohjausta ja ainakin aluksi sitä tarjotaan sellaisissa soittimissa, joita koululla on 

ennestään. Tämä on tärkeä resurssi, koska soittimet ovat kalliita. Myös päätösesityk-

seen tarvittavan tilan mahdollinen vuokra, tarpeisto (esim. lavastus ja puvustus), tek-

niikka ja mainostaminen täytyy luonnollisesti huomioida kustannusarviossa. Kaiken 

kaikkiaan täytyy kartoittaa, mitä tarvitaan, mihin tarvitaan ja miten paljon tarvitaan.  

Rahoitusta tullaan hakemaan useista lähteistä. Turun kaupunki myöntää vuosittain 

avustusta moniin lastenkulttuurihankkeisiin ja -projekteihin. Avustuksen saajina ovat 

!

Riskin kuvaus Toimenpide Todennä-
köisyys 

Merkitys 

Riittävää 
rahoitusta ei 
saada 

Haen avustusta riittävän monesta 
kohteesta, hyvät hakemukset ja 
yhteistyökumppanit 

Suuri Korkea 

Työvoiman 
palkkaamiseen 
ei ole riittävää 
rahoitusta 

Haen avustusta useasta kohteesta, 
pystyn palkkaamaan taidetyöpajoille 
ohjaajat 

Suuri Korkea 

Ammattitaitoi-
sia ohjaajia ei 
ole saatavilla 

Yhteistyö paikallisten 
taideoppilaitosten ja -
organisaatioiden kanssa, 
valmistautuminen hyvissä ajoin ja 
hyvä aikataulutus  

Matala Korkea 

Osallistujien 
puute 

Lähiseudulle, pilotoinnin aikana 
kartoitan tarvetta kohderyhmän 
keskuudessa 

Matala Korkea 

Konseptille ei 
ole tarvetta 

Lähiseudulle, pilotoinnin aikana 
kartoitan tarvetta alueellisesti ja 
kehitän konseptia lisää 

Matala Korkea 

Pilotoinnin 
jälkeen 
rahoitusta ei 
saada 
uudestaan 

Pilotoinnin aikana aineiston keruu, 
arviointi, raportointi. Hyvät 
suosittelijat, yhteistyö sidosryhmien 
ja yhteistyökumppanei- 
den kanssa 

Keskisuuri Korkea 
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esimerkiksi yhdistykset, yhteisöt ja erilaiset työryhmät. Muita mahdollisia avustuksen 

myöntäjiä ovat monet rahastot (esim. Suomen kulttuurirahasto) ja säätiöt (esim. Alfred 

Kordelinin säätiö). Lisäksi Taiteen edistämiskeskus (TAIKE) myöntää avustusta lapsille 

ja nuorille suunnattuihin ja kulttuurihyvinvointiin liittyviin taidehankkeisiin. 

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin ympärille on tärkeää perustaa yhdistys, jolloin 

apurahaa on helpompi saada. Toisena vaihtoehtona voisi olla se, että löytäisin yhteis-

työkumppanin, esimerkiksi jonkun taideorganisaation tai -oppilaitoksen, joka olisi suun-

nittelemassa hyvinvointiin keskittyvää taidehanketta ja jonka osaksi konseptini olisi 

mahdollista liittää. Yhdistyksen perustamiseksi ja ennen pilotin valmistelemista, minun 

täytyy koota työryhmä, joka koostuu kulttuurialan ja taiteen ammattilaisista. Konseptini 

saisi silloin lisää uskottavuutta ja rahoitusta eri rahastoista sekä säätiöiltä olisi helpompi 

saada. Yhdistyksen perustaminen on ajankohtaista silloin, kun olen valmistelemassa 

pilottia tai pilotin toteuttamisen aikana. Apurahaa säätiöiltä ja rahastoista voivat saada 

myös erilaiset työryhmät. 

Pilotin toteutuksen ja yhdistyksen perustamisen jälkeen toimintaa rahoitettaisiin edel-

leen avustuksilla ja apurahoilla, mutta lisäksi myös taidetyöpajoista saaduilla osallistu-

mismaksuilla ja päätösesitysten lipputuloilla. Tarkoitus olisi, että pilotissa taidetyöpa-

joista ei vielä perittäisi osallistumismaksua ja päätösesitykseen olisi ilmainen sisään-

pääsy. 

4.7 Yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppanit ovat äärimmäisen tärkeitä. Ilman niitä ja niiden tukea konseptiani 

olisi mahdotonta kehittää ja saada näkyväksi. Yhteistyökumppanit mahdollistavat toi-

minnan toteutumisen, esimerkiksi koulut ovat tärkeä kumppani, koska toiminta tapah-

tuu niiden tiloissa ja toiminnassa käytetään koulussa olevia välineitä (esim. soittimet). 

Ne lähikunnat (esim. Rusko), joihin konseptiani voisin tarjota ovat niin ikään tärkeitä 

yhteistyökumppaneita, Turun kaupunkia unohtamatta. Heidän kauttaan voin saada 

apua rahoituksen löytymiseen ja ennen kaikkea konseptini saisi lisää näkyvyyttä. 

Konseptini yhteistyökumppaneina voivat olla myös useat taideorganisaatiot, kuten esi-

merkiksi alueen tanssi- ja sirkuskoulut, joiden kanssa voidaan tehdä kehittämisyhteis-

työtä ja saada edelleen lisää näkyvyyttä. Ammattitaitoisten ohjaajien löytämiseksi eri 

taideyhteisöjen ja -oppilaitosten apu on arvokasta. Muita yhteistyökumppaneita voisivat 
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olla esimerkiksi paikalliset harrastajateatterit ja Turun kaupunginteatteri. Kun ollaan 

valmistelemassa taidetyöpajojen päätteeksi toteutettavaa päätösesitystä, muun muas-

sa esityspaikan, puvustuksen, tekniikan ja muiden tarvittavien välineiden vuokraaminen 

tai lainaaminen kävisi silloin helpommin.  

4.8 Miksi juuri TADAA! 

Kuten olen jo tässä luvussa kertonut, haluan TADAA! Taidetta kaikille! -konseptillani 

tarjota laadukasta esittävän taiteen ohjausta ja opetusta peruskouluikäisille lapsille ja 

nuorille. Taidetyöpajoja ovat vetämässä ammattitaitoiset ohjaajat, joilla on pedagogisen 

pätevyyden lisäksi oman taiteenalan vahva osaaminen ja tuntemus. Konseptini avulla 

teen kouluihin hyvinvointia edistävää taidetyötä, joka pyrkii tarjoamaan erittäin matalan 

kynnyksen toimintaa useassa eri taiteen lajissa. Vaikka taidetyöpajaperiodien päät-

teeksi valmistettavalla päätösesityksellä on myös iso rooli koko prosessissa, esiintymi-

nen on aina osallistujalle vapaaehtoista. TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin taidetyö-

pajoihin pääsevät mukaan ihan kaikki lähtökohdista tai -tasosta riippumatta, eikä osal-

listumisesta peritä korkeita lukukausi- tai osallistumismaksuja.  

Konseptia on tarkoitus viedä useaan kouluun yhtä aikaa, etenkin Turun lähiseuduille, 

joissa taideharrastustarjontaa on vähemmän. Pilottivaiheessa aloitetaan kuitenkin en-

sin yhteistyö vain yhden koulun kanssa. Kaikki taidetoiminta tapahtuu koulun tiloissa, 

jolloin kaikki konseptiin sisältyvät taiteen alat löytyvät samasta paikasta, saman katon 

alta, eikä lapsen ja nuoren tarvitse siirtyä koulutuntien jälkeen eri paikkaan harrasta-

maan. TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin avulla haluan tavoittaa etenkin vetäytyvät, 

yksinäiset ja syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret, ja tietenkin myös he, joilla ei 

taiteen harrastamiseen vielä mahdollisuutta ole ollut. 

Vaikka toiminta on jo itsessään tavoitteellista ja sillä halutaan tarjota lapselle ja nuorelle 

onnistumisen tunteita sekä elämyksiä koko prosessin ajan, konkretisoi päätösesitys 

kuitenkin koko toiminnan ja tekee siitä muiltakin osin tärkeää. Uskon, että esityksen 

tuoma jännitys ja yhteisöllisyys, ”yhteen hiileen puhaltaminen”, tuo taiteen tekemiseen 

oman sysäyksen. Esiintymiskokemuksen kautta onnistumisen tunteet ovat myös toi-

senlaisia. Kahden tapaustutkimuksen, jotka esittelin luvussa 3, havainnointien ja haas-

tattelujen pohjalta huomasin, kuinka tärkeä esitys lapsille oli. Yhdeksi konseptini tavoit-

teeksi voitaneen nostaa myös se, että kannustetaan ja ohjataan lapsia ja nuoria raken-
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tamaan esitys ja esiintymään siinä yhdessä. Lisäksi konseptin avulla haluan kannustaa 

lapsia ja nuoria jatkamaan taiteen harrastamista vielä taidetyöpajaperiodien jälkeenkin.  

TADAA! Taidetta kaikille! -konsepti ei varsinaisesti tarjoa mitään uutta taideopetuksen 

sisältöön, vaan se tarjoaa jotain uutta sen toteutukseen. Kaikki taidetoiminta tapahtuu 

samassa paikassa. Voidaan ajatella, että kyseessä on ikään kuin ”yksityinen taidekou-

lu”, jonka tiloissa tapahtuu iltapäivisin monenlaista taidetoimintaa, mutta nyt tuo toimin-

ta viedäänkin suoraan kouluihin, jolloin lapsi ja nuori voi jäädä tuttuun kouluympäris-

töön harrastamaan. TADAA! Taidetta kaikille! -konsepti on ikään kuin liikuteltava taide-

toimintapaketti – ”kiertävä taidekoulu”, joka jalkautuu kouluihin aina lukuvuoden ajaksi.   

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptissa taide ja taiteen tekeminen on pääosassa. Se ja 

kaikki edellä mainitut asiat tekevät siitä toteuttamiskelpoisen, tärkeän ja ehdottomasti 

erityisen. 
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5 YHTEENVETO 

Kun hain keväällä 2015 opiskelemaan Luova tuottaja -koulutukseen Turun ammattikor-

keakoulun Taideakatemiaan minulle oli selvää, mihin koulutuksella haluan tähdätä ja 

mitä elämässäni muuttaa. Koulutuksen kautta etsin uusia näkökulmia ja uutta perspek-

tiiviä laulunopettajan työhöni sekä lisää työmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin kentäl-

lä. Aloitin jo opiskelun alkuvaiheessa kehittämään TADAA! Taidetta kaikille! -konseptia, 

kouluja kiertävää taidekoulua. Haaveenani on pitkään ollut oman yrityksen, taidekoulun 

perustaminen, joka tarjoaisi opetusta useassa taiteenlajissa sekä tuottaisi monenlaisia 

taide-esityksiä kaikenikäisille. TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin myötä voin jatkaa 

myös oman yritysideani suunnittelemista tulevaisuudessa. 

Laulunopettajan ja musiikkiteatteri-ilmaisunohjaajan työ on ollut ja on edelleen monena 

palasena maailmalla sekä taidealalla työllistyminen yhä vaikeampaa. Kilpailu on kovaa. 

Luova tuottaja -koulutuksessa näin kuitenkin mahdollisuuden siihen, että voin vielä 

kehittää itseäni muullakin tavoin. Minulla olisi mahdollisuus luoda lisää verkostoja useil-

la taiteenaloilla työskentelevien ihmisten kanssa ja pyrkiä heidän kanssaan yhteistyö-

hön. Koulutuksen avulla voin luoda itselleni mahdollisuuksia tehdä muitakin töitä taide- 

ja kulttuurialalla kuin pelkästään toimia laulunopettajana. Uskon, että tänä päivänä 

usea taiteen ammattilainen joutuu miettimään itselleen uusia keinoja töiden löytämi-

seksi. Onneksi mahdollisuuksia siihen on alettu luoda myös ”korkeammalta taholta” 

(esim. koulutaiteilijoiden palkkaaminen). 

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin avulla haluan pyrkiä tarjoamaan monipuolisesti 

esittävän taiteen harrastuksia mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle edullisesti 

ilman kalliita lukukausimaksuja. Pyrkimykseni on myös se, että toiminta olisi aina tavoit-

teellista taiteen tekemistä. Haasteita konseptin kehittämiselle on tuonut jo olemassa 

oleva tarjonta ja kuinka kehittää jotain aivan uutta. Uuden kehittäminen on ollut se vai-

kein tehtävä. Konseptissani ei ehkä ole sisällöllisesti mitään uutta, mutta sen toteutuk-

sessa on. Lisäksi siinä painotetaan vahvasti taiteen tekemistä ja tavoitteellisuutta. Se 

on kuin ”kiertävä taidekoulu”, joka tekee suoraa taidetyötä kouluihin tarjoten taidetyöpa-

joja useassa eri taiteenlajissa.  

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin tarjoamat taidetyöpajat ovat enemmän kuin ilta-

päiväkerhoja. Konseptin vahvuus on juuri toiminnan tavoitteellisuudessa, esimerkiksi 

yksi iso tavoite on esityksen valmistaminen. Esiintyminen on tietenkin osallistujille va-
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paaehtoista. Haluan erityisesti korostaa, että esityksen valmistamisessa ja rakentami-

sessa on monenlaisia elementtejä, joissa jokainen osallistuja voi tuoda omaa luovuut-

taan esille. Aina ei välttämättä tarvitse olla esiintymässä lavalla kuuluakseen ryhmään. 

Tekemieni kahden tapaustutkimuksien kautta sain lisää vahvistusta sille tiedolle, että 

esitystä pidetään tärkeänä osana taideprosessia. 

Tarkasteltuani lastenkulttuuria ja taideharrastustarjontaa Turussa ja sen lähiseudulla, 

tulin siihen johtopäätökseen, että ainakin Turussa sitä on runsaasti. Lähiseudulla tar-

jontaa on luonnollisesti vähemmän. Turun kaupungin taideharrastusryhmissä taidetta ja 

kulttuuria pääsee kokemaan jopa aivan vauvaikäiset. Pääosin taideharrastukset ovat 

sirpaleisesti tarjolla ympäri kaupunkia kuin esimerkiksi saman rakennuksen tiloissa. 

Esittävän taiteen harrastuksia tarjoaa julkinen ja kolmas sektori sekä myös monet yksi-

tyiset taidekoulut. Taideharrastuksia tarjoavien tahojen osallistumismaksuissa on kui-

tenkin isoja eroja. Yksityisten taidekoulujen harrastustoiminta on huomattavasti kalliim-

paa kuin esimerkiksi kaupungin tai erilaisten yhdistysten tarjoama toiminta.  

Sirkustaide on selvästi harvinaisempaa lähiseudulla, kun taas Turussa sen harrastami-

seen on useita vaihtoehtoja (esim. SirkusUnioni ja Turun Sirkus). Lähiseudulla esittä-

vän taiteen harrastustarjontaa on muutoinkin vähemmän, esimerkiksi teatteriryhmiä 

saattaa olla vain yksi. TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin avulla lähikuntiin voidaan 

saada myös teatteriryhmiä enemmän. Tällöin useammalla lapsella ja nuorella olisi 

mahdollisuus päästä tekemään ja kokemaan teatteritaidetta. 

Turun kaupungissa ja sen lähikunnissa (esim. Rusko ja Lieto) tarjotaan koulujen ilta-

päivätoimintaa 1–2-luokan ja erityistuen oppilaille automaattisesti, koska siihen saa-

daan valtion tukea. Toiminta ei kuitenkaan usein liity taiteeseen, eikä etenkään esittä-

vään taiteeseen. Turussa Taidekeskus koulussasi -toiminta on suunnattu kaikille kou-

luikäisille, mutta toiminnassa tarjotaan ohjausta vain musiikissa, tanssissa ja kuvatai-

teessa. Tietenkin myös tämä on tärkeää työtä ja tavoittaa varmasti useita näistä taide-

muodoista innostuneita lapsia. TADAA! Taidetta kaikille! -konseptini avulla tarjoan ope-

tusta myös teatteri- ja sirkustaiteessa, jolloin näistäkin taidemuodoista kiinnostuneet 

lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan. 

”Taidekeskus koulussasi” -kaltaista toimintaa olisi hyvä olla myös lähikunnissa. Ruskon 

ja Liedon useissa kouluissa järjestetään koulujen omia iltapäiväkerhoja, mutta taide-

painotteisten kerhojen sisältö liittyy ainoastaan musiikkiin (esim. bändikerho). Sirkus- 

tai tanssikerhoja ei ole tarjolla yhdessäkään koulussa ja vain yhdessä on tarjolla näy-
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telmäkerho. Usean iltapäiväkerhon sisältö liittyy liikuntaan. Johtopäätökseni siis on, 

että TADAA! Taidetta kaikille! -konseptille vaikuttaisi olevan tarvetta erityisesti lähiseu-

tujen kouluissa. 

Kahden tapaustutkimuksen havainnointikerrat ja haastattelut onnistuivat hyvin. Oli mie-

lenkiintoista seurata ryhmien toimintaa. Yhteishenki oli kummassakin ryhmässä hyvä ja 

ryhmien vetäjät olivat ammattitaitoisia taiteentekijöitä ja pedagogeja. Teatteriohjaajan ja 

tanssinopettajan tapa ohjata ryhmiään oli erilainen. Kummankin tapa oli kuitenkin toi-

miva. Alkeisbaletti tunnilla käytiin läpi enemmän tekniikkaa, kun taas teatteritunnilla 

tekniikkaa ei juurikaan käyty. Näyttämöllä tarvittava ilmaisu etsittiin leikinkautta. Pää-

asia oli, että lapset viihtyivät ja saivat toteuttaa itseään rennossa ja turvallisessa ilma-

piirissä. Havainnoinneista minulle päällimmäisenä jäi mieleen se, että kaikki toiminta 

teatteri- ja tanssitunnilla oli osallistujille vapaaehtoista. Jokainen lapsi sai olla oma it-

sensä, kokeilla taitojaan ja rajojaan omista lähtökohdistaan. 

Havainnointikertojen ja pitämieni haastattelujen avulla sain tietoa siitä, miten tosissaan 

lapset suhtautuivat harrastamaansa taidemuotoon ja mikä siinä oli heidän mielestään 

parasta. Jos olisin ollut mukana lukukauden alusta saakka, olisin luonnollisesti tutustu-

nut lapsiin paremmin ja saanut varmasti enemmän tietoa harrastamisen taustoista ja 

motiiveista. Nyt kuitenkin sain riittävästi tietoa ja lisää vahvistusta sille, että taiteen har-

rastaminen on lapsille tärkeää ja iso motivaatio on tavoitteellisuus. Molemmissa ryh-

missä tavoite oli teatteri- tai tanssiesitys ja sitä varten ponnisteltiin yhdessä hyvällä 

motivaatiolla. Havaitsin, että esityksen valmistaminen oli tärkeää aivan jokaiselle ryh-

mässä mukana olevalle lapselle. Havaintojeni perusteella ja myös omien ohjauskoke-

musteni myötä olen huomannut, että esityksellä on suuri merkitys. Tavoitteellinen työs-

kentely tuntuu olevan lapselle tärkeää ja näistä syistä TADAA! Taidetta kaikille -

konseptin kaikkien taidetyöpajaprosessien yksi iso tavoite on esityksen valmistaminen.  

TADAA! Taidetta kaikille! -konseptin luominen ja kehittäminen on vaatinut monta työ-

tuntia. Kehittämistyö jatkuu edelleen. Kiinnostavaa olisi myöhemmin lisätä mukaan 

myös elokuvataide. Ensin on kuitenkin tärkeää rakentaa konseptista pilotti vain yhteen, 

esimerkiksi johonkin lähikunnan kouluun. Sen avulla varmasti nähdään, miten paljon 

kysyntää on, mihin suuntaan konseptia on järkevää kehittää ja missä tällaiselle taide-

toiminnalle on oikeasti tarvetta. Yksi haaste tulee olemaan se, miten saan riittävän ra-

hoituksen toteutettavalle pilotille. 
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Vaikka konseptin kehittäminen on ollut mielekästä, välillä on tullut monenlaisia umpiku-

jia vastaan. Olen myös matkan varrella huomannut, että oman yrityksen perustaminen 

ei olisi ollenkaan huono idea. Koko konseptin alkuperäisideahan lähti juuri tuosta oman 

taidekoulun perustamisajatuksesta, josta kehittyi lopulta konseptini idea ”kiertävästä 

taidekoulusta”. Seuraava askel on hyvän ja ammattitaitoisen työtiimin löytäminen, pilo-

tin rakentaminen, yhdistyksen perustaminen ja tietenkin riittävän rahoituksen saami-

nen. Uskon, että suunnitelmani pohjalta saan rakennettua vahvan ja monipuolisen esit-

tävän taiteen konseptin, jonka myötä luon itselleni uusia taide- ja kulttuurialan töitä 

myös tulevaisuudessa. 
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Haastattelukysymykset Turun lastenkulttuurin 
suunnittelija Leena Hiltuselle 

 

 

1. Minkälaista lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa Turussa tällä hetkellä on? 

2. Taidekasvatuksellista? 

3. Kulttuurihyvinvointia edistävää? 

4. Onko kaikki toiminta käyttäjälle maksullista? 

5. Millaisia lastenkulttuurihankkeita on tällä hetkellä meneillään?  

6. Onko suunnitteilla uusia lastenkulttuurihankkeita? 

7. Kuka rahoittaa toimintaa?  

8. Miltä näyttää lastenkulttuurin tulevaisuus? 

9. Mikä olisi tarve?  

10. Minkälainen toiminta kokonaan puuttuu, vai puuttuuko? 
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Haastattelukysymykset teatteri- ja alkeisbalettiryhmän 
lapsille 

 

 

 

 

 

1. Kuinka pitkään olet ollut mukana ryhmässä?  

2. Oletko harrastanut teatteria / tanssia aikaisemmin? 

3. Mikä on tanssimisessa / teatterin tekemisessä hienointa? 

4. Minkä takia olet tullut tähän ryhmään? 

5. Mikä harjoituksissa / tunnilla on ollut kivointa?  

6. Oletko saanut uusia kavereita?  

7. Onko esitys tärkeä? Mikä esiintymisessä on kivointa? Jännittääkö esitys? 

8. Aiotko jatkaa vielä tätä harrastusta? Miksi, jos aiot ja miksi, jos et aio? 

9. Onko tanssiminen / teatterin tekeminen vaikeaa?  

10. Mitä olet oppinut näillä tunneilla? 

11. Harrastatko jotain muuta? 

12. Mikä teatterissa / tanssissa on parasta? 

13. Miltä sinusta tuntuisi, jos et voisi harrastaa tanssia / teatteria? 

14. Kuvatkaa yhdellä sanalla opettajaanne? 

15. Minkälainen olo sinulla on kun lähdet teatteri- / tanssitunnilta?  
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Haastattelukysymykset teatteriohjaajalle ja 
tanssinopettajalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kuinka pitkään ryhmä on toiminut?  

2. Tiedätkö, tunsivatko lapset toisensa entuudestaan? 

3. Onko ryhmässä ollut vaihtuvuutta? 

4. Miten mukanaolo on vaikuttanut ujoihin ja toisaalta taas rohkeisiin lapsiin? 

5. Oletko havainnut muutoksia (tunteet) erityisesti joissakin lapsissa? 

6. Onko ollut kriisejä ryhmä kesken? Jos, niin millaisia? 

7. Millaisena koet ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen? 

8. Miten itse koet tanssin / teatterin vaikutuksen ryhmääsi?  


