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Tämä opinnäytetyö käsittelee lapsia
osallistavan monikulttuurisen näyttelyn
palvelupolun toimivuuden suunnittelua
yhteistyössä Vantaan kaupungin, Sanna Pellicionin ja Katri Tapolan kanssa.
Aihe on todella ajankohtainen entistä
monikulttuurisemmassa ja muuttuvassa
maailmassa, mikä on osittain seurausta
vuoden 2015 pakolaiskriisistä. Näyttelyn
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erilaisuuden hienoutta ja huomioimista.
Työn tarkoitus on innostaa lapsia oppimaan uusia asioita erilaisista kulttuureista ja omasta äidinkielestään sekä oppia
arvostamaan muiden äidinkieliä.

Projektissa käsiteltiin näyttelysuunnittelua ja rakentamista niin palvelumuotoilun, kuvataidekasvatuksen kuin käytettävyydenkin osalta. Näyttelystä oli
tarkoitus saada mahdollisimman toimiva,
helposti rakennettava ja lähestyttävä
kokonaisuus, joka houkuttelee kuntia ja
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onnistuimme erittäin hyvin näyttelyn
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ABSTRACT
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The service path of an actively participatory
multicultural exhibition

This thesis is about the designing of a
service path for an actively participatory multicultural exhibition. It has been
conducted in collaboration with the city
of Vantaa, illustrator Sanna Pellicioni and
writer Katri Tapola. The theme of this
thesis is very current in the changing
and more and more multicultural world.
The fokus in this exhibition is to teach
children through positivity the greatness and consideration of differences
in people and cultures. The aim is to
get children to be inspired to learn new
things about different cultures, their
own mother tongue and also learn to
appreciate other peoples mother tongues.

ce toured all around Finland in different
cities.
In this project the exhibition design was
formed through service design, visual
arts pedagogy, and usability. The aim
was to form an exhibition which is as
functional, easily accessible and easily
built as possible, so that the cities would
want to order the exhibition to their
culture houses and program. In this we
succeeded since the exhibition is continuously touring all around Finland.

The service path of this exhibition consist of the different parts and themes of
the exhibition itself forming an inspiring
and educational ensemble. The exhibition was opened in September 2016 in
the arthouse Pessi in Vantaa and has sin-
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Johdanto

5
2.

Valitsin tämän opinnäytetyö aiheen sen
takia, että minua kiinnostavat yhteiskunnalliset, palvelulliset sekä pedagogiset aiheet. Aihe on sinänsä hyvinkin
ajankohtainen monikulttuurisuutensa
puolesta, nykytilanteen huomioon
ottaen. Pakolaisia on yhä enemmän ja
enemmän, eikä pakolaiskriisikään näytä
laantuvan. Näyttelyn idea on korostaa
yhteisöllisyyttä ja toisten ymmärtämistä
ja hyväksymistä omaa äidinkieltä unohtamatta. Näyttely haluaa yhdistää arabilapset suomalaisiin lapsiin ja korostaa
yhteisöllisyyttä.

Yksi näyttelyn perusajatuksista onkin
sekä oman, että vieraan äidinkielen
arvostuksen lisääminen nuorissa. Näyttelyssä halutaan tutustuttaa lapset elämyksiin ja erilaisiin hajuihin ja heidän
toivotaan uppoutuvan vieraan kulttuurin
syövereihin.
Katri Tapola ja Sanna Pellicioni lähtivät
suunnittelemaan tulevaa näyttelyä jo
2015, kun monikulttuurisuuskysymykset
meinasivat räjähtää käsiin mediassa. Pakolaiskysymykset ja huoli suuren pakolaistulvan myötä synnyttivät halun tuoda
6

positiivista näkemystä monikulttuurisuuteen ja sen tuomaan rikkauteen.

YHTEISTYÖKUMPPANIN
ESITTELY

3.

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Vantaan taidetalo Pessi. Tikkurilassa sijaitseva kulttuurikeskus tarjoaa kulttuuripalveluita lapsille, nuorille, lapsiperheille,
kouluille ja päiväkodeille (vantaa.fi).
Näyttelyn suunnittelun toimellepanevat
henkilöt ovat kuvittaja Sanna Pellicioni
(1976) sekä lastenkirjailija Katri Tapola
(1961), jotka ovat tehneet yhteistyötä
lasten kirjallisuusmaailmassa jo vuosien
ajan.

4.

Sanna Pellicioni on toiminut freelance-kuvittajana vuodesta 2003 asti. Hän
on erityisesti painottunut työssään lastenkirjallisuuden kuvittamiseen, mutta
on myös kuvittanut kirjojen kansia, kangaskuoseja sekä luontokuvituksia, jotka
juontavat juurensa hänen aikaisempaan
tutkintoonsa biologiasta. Hänet tunnetaan erityisesti suuren suosion saaneesta Onni-poika-kirjasarjastaan sekä
tapahtumista sen ympärillä.
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5.

Katri Tapola on suomalainen kirjailija,
joka kirjoittaa niin aikuisille, lapsille kuin
nuorillekin. Hänen tuotantoonsa kuuluu
romaaneja, lyhytproosaa, laulutekstejä,
lastenromaaneja sekä lasten kuvakirjoja
useiden kuvittajien kanssa.
Projektin ohjaaja, Sanna Pellicioni tulee
Bombotista, joka on vuonna 2012 Sanna
perustama graafisten tuotteiden muotoiluyritys. Bombotti tuottaa kuvituksellisia kodin käyttöesineitä. Lastennäyttelyt
ja työpajat kuuluvat aktiivisesti Pellicionin työnkuvaan ja hän onkin aktiivinen
vaikuttaja lasten kulttuurin ja kirjallisuuden saralla. (bombotti.com).

TEHTÄVÄNANTO

Tehtävänanto tuli Sanna Pellicionilta,
sillä hän toivoi saavansa apua näyttelyn
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehtävänannoksi muodostui näyttelyn toimivuuden suunnittelu ja työpajan tehtävien kehittäminen. Tarkoitus on tuoda
muotoilijan käyttäjälähtöinen näkökulma
näyttelyn suunnitteluun. Oma kokonaisuuksien ja tilan hahmottamiskyky toivat
monipuolisuutta näyttelyn suunnittelutiimiin kuvittajan ja kirjailijan tueksi.

8

TAUSTAA

9
6.

Lähdin projektiin mukaan, koska sekä
taidepedagogiset, että yhteiskunnalliset
seikat ja niihin vaikuttaminen muotoilun
keinoin kiinnostavat minua. Olen jatkanut opiskelua yleisen ja aikuiskasvatustieteen parissa, sillä haluan ymmärtää
ihmismieltä ja käyttäytymistä sekä niihin
vaikuttamisen keinoja syvemmin. Ihmistuntemus ja empatiakyvyt ovat minulle
vahvoja osaamisalueita ja koen niistä
olleen hyötyä tässä projektissa. Mielestäni tämä opinnäytetyö on hyvin yhteiskuntapainotteinen ja ihmislähtöinen.

myötä monikulttuurisemman ja moninaisemmman yhteiskunnan luomiseen.
Haluan käyttää palvelumuotoilua tämän
projektin ratkaisemiseksi. Kiinnostukseni
on ihmisten käyttäytymisessä ja siihen
vaikuttamisessa sekä kulttuurissa. Haluaisinkin tutustua lapsiin ja observoida
heitä, heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan kulttuurista ja olemisesta. Toivommekin, että tämän näyttelyn avulla lapset voivat positiivisuuden kautta loistaa
oman kulttuuri-identiteettinsä kanssa.
Koen, että tämän opinnäytetyön aiheen
valinta oli askel kohti palvelumuotoilun
harjoittelemista sekä käyttäytymistieteen ja muotoilun yhdistämistä omalta
osaltani.

Tällä projektilla haluan ottaa kantaa
niin pakolaistilanteeseen, kuin maahanmuuttoon ylipäätänsäkin sekä niiden
10

PEREHTYMINEN
PAKOLAISUUTEEN JA
MAAHANMUUTTOON
SUOMESSA
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7.

2000-luvulla yleensä
turvapaikanhakijoita

1500-6000hlö

n.

Vuonna 2015 ennätysmäärä
TURVAPAIKANHAKIJOITA

32 576hlö

1/5

maahanmuuttajasta kokee kielikoulutuksen heikoksi

Sisäministeriö 2017

UTH 2014

Perehdyin pakolaisuuteen muun muassa Sisäministeriön nettisivujen kautta
sekä Ylen ja Helsingin Sanomien uutisia
lukemalla. Sisäministeriön nettisivuilla
onkin hyvin laajat ja kattavat tietopankit pakolaisiin liittyvistä kysymyksistä ja
huolenaiheista.
Sisäministeriön mukaan Suomeen on
tullut 2000-luvulla vuosittain 1500-6000
ihmistä turvapaikanhakijoina. Vuonna
2015, jolloin opinnäytetyöni sai alkunsa,
oli ennätysvuosi siihen mennessä. Silloin
Suomeen tuli 32 576 turvapaikanhakijaa. (Sisäministeriö)

Sisäministeriö 2017

Syitä, miksi ihmiset lähtevät kotimaistaan, on monia, kuten sota, vaino ja
turvattomuus (Sisäministeriö).
Ulkomaista syntyperää olevien työ ja
hyvinvointi-tutkimuksen (UTH) mukaan
melkein viidennes maahanmuuttajista
kokee kielikoulutuksen heikoksi ja siksi
siihen olisikin panostettava. Toiveenamme tässä lastennäyttelyssä onkin, että
lapset voivat vertailla arabiankieltä sekä
suomenkieltä ja kehittää ymmärrystään
ja kielitaitoaan molempiin suuntiin.
12

Sisäministeriön mukaan suurin osa
Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista
ovat Syyriasta, Irakista sekä Afganistanista.

5,5%
Suomen väestöstä
ulkomaalaistaustaisia

60-70%

UTH, 2014

Suomen väestönkasvusta perustunut maahanmuuttoon viime
vuosina.

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja
hyvinvointi -tutkimuksen (UTH, 11) mukaan Suomen väestöstä 5,5 prosentti on
ulkomaalaistaustaisia ja Suomen väestönkasvusta 60-70 prosenttia on perustunut nimenomaan maahanmuuttoon
viime vuosina. Heidän huomioiminen
koulutuksessa, hyvinvointiin liittyvissä
asioissa sekä turvallisuuden tuntemisessa ovatkin siis todella tärkeitä enenevässä määrin. ”Ulkomaalaistaustaisten
turvallisuuskokemusten osalta kyse on
myös onnistuneesta kotoutumisprosessista, yhteiskuntarauhasta ja toimivista
suhteista eri väestöryhmien välillä.” (UTH,
11). Tämä osoittaa mielestäni sen, kuinka
toisten kulttuurien tunteminen ja 		

UTH, 2014

kunnioittaminen ovat avainasemassa
toimivan monikulttuurisen yhteiskunnan
kehittämisessä ja kehittymisessä.
”Erilaiset kulttuuriset käsitykset, saatu
koulutus sekä lukutaito, tulkkauksen saatavuus ja Internetin käyttömahdollisuudet vaikuttavat kykyyn ja tapaan käyttää
ja hyödyntää palveluja ja viranomaisapua sekä rakentaa sosiaalisia suhteita
uudessa kotimaassa” (UTH, 11). Tämä
opinnäytetyö keskittyy juurikin kulttuurin
ja lukutaidon merkitykseen maahanmuuttajanuorten kehittymisessä oman
kielen hallinnan kanssa ja sen kautta
auttaa heitä kotoutumaan suomalaiseen
yhteiskuntaan.
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SUOMALAISESTA KULTTUURISTA
Näyttelyssä yhdistyvät sekä suomalainen- että arabikulttuuri, joten siksi tuon
esille hieman tietoa molemmista kulttuureista. Suomen infopaketti-nettisivut
ovat Helsingin Kaupungin ylläpitämä
monikielinen sivusto mihin on kirjattu
tärkeää tietoa Suomesta niin maahanmuuttajille kuin kantasuomalaisillekin.
Sivuston mukaan suomalaiselle kulttuurille ominaista on tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus kaikkien sukupuolien välillä.
Rehellisyyttä, työntekoa ja ahkeruutta
arvostetaan. Vaatimattomuus koetaan
hyveeksi ja itsensä nostaminen esille ei
ole ominaista suomalaisille. Infopankki.
fi sivuston mukaan molemmat, mies ja
nainen, ovat vastuussa lasten ja kodin
hoitamisesta ja mahdollisuudet ovat
verrattain tasapuoliset. (infopankki.fi)
PERINTEISESTÄ ARABIKULTTUURISTA
Arabikulttuuria tutkiessani löysin hyvän
Moped -sivuston, joka on monikulttuurisen pedagogiikan sivusto. Se on
ollut Opetushallituksen tukeman Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulun
julkaisukanavana vuodesta 2002 lähtien.
Nykyään sivustoa pidetään yllä Turun
kaupungin tuella. Mohammad Badawieh ja Faleha Ubeis ovat julkaisseet

tietouttaan arabialaisesta kulttuuripiiristä. Heidän mukaan arabikulttuurissa
lasten kasvatus on useimmiten hyvin
vanhanaikaista pohjoismaiseen elämäntyyliin ja kulttuuriin nähden. Tytöillä ja
pojilla on erilaiset roolit perheissä ja
heiltä odotetaan hyvin erilaisia asioita.
Tytöiltä odotetaan kodin hoitoa ja maaseudulla kouluttamattomuutta, pojilta
taas edellytetään kouluun menemistä ja
heillä on enemmän vapauksia toimia ihmisinä ilman suurta valvontaa. Arabikulttuurissa koskettaminen on normaalia,
mikä suomalaiseen kulttuuriin verrattuna
on hyvin erilaista. (Moped.fi). Tuntuu, että
Suomessa perinteisesti ihmiset pitävät
oman henkilökohtaisen tilan itsellään ja
antavat tilaa muille. Poikkeuksiakin toki
on. Samankaltaisuuksia näiden kahden
kulttuurin välillä kuitenkin löytyy paljon,
kuten rehellisyyden, koulutuksen ja vanhempien kunnioituksen tärkeys.
Moped-sivuston mukaan äidinkieli on
lapsen ajattelun ja tunteen kieli ja sitä
hyvin osaavan lapsen on helpompi oppia vieraita kieliä, kuten Suomeen muuttaneiden maahanmuuttajien suomenkieltä. Kaksikielisen lapsen puheessa
kielet menevät helposti sekaisin ja sanamuodot voivat ottaa vivahteita toisesta
kielestä, mikä saattaakin sekoittaa ja
hämmentää oppilaita. Sen takia kielten14

Suurimmat Arabimaat kartalla:

Marokko
LänsiSahara

Syyria

Tunisia
Algeria

Libya

Irak

Egypti

Mauritania
Sudan

SaudiArabia
Djibouti

Oman

Jemen

Somalia

vertailu on tärkeässä roolissa asioiden ja
erojen hahmottamiseksi.
Mielestäni suunnittelemassamme lastennäyttelyssä kielten hahmottaminen
toteutuu todella hyvin esittelytekstien
ollessa vierekkäin tai vaihtoehtoisesti allekkain presentoituina. Olemme
puhuneet työryhmän kanssa siitä, miten
tärkeää lasten on arvostaa omaa äidinkieltään ja osata sitä, toisen äidinkielen
kunnioittamisen tärkeyttä unohtamatta.

SUUNNITTELUONGELMA JA
NÄKÖKULMA

Opinnäytetyöni aiheena toimii
lapsia osallistavan monikulttuurisen
näyttelyn palvelupolun ja toimivuuden
suunnittelu Vantaan taidetalo Pessiin.
Tämän lastennäyttelyn tavoitteena on
huomioida eri ikäiset ja kulttuuriset
kävijät mahdollisimman hyvin. Työssä
keskityn näyttelyn suunnittelemiseen
sujuvaksi kokonaisuudeksi, joka ottaa
huomioon kaikki aistit ja tuottaa
kokonaisvaltaisen kokemuksen. Pohdin,
tuon esille ja sovellan haastattelujen
perusteella tulleita aspekteja lasten
huomioimisessa näyttelyssä. Tärkeää
on huomioida kävijöiden erilaiset
tarpeet ja lähtökohdat muun muassa
lukutaidon, kielen ja kulttuurin suhteen.
Projektissa perehdyn elämyksellisten
15

tilojen luomiseen ja niiden vaikutuksiin
ihmisissä.
Haasteen suunnitteluun tuo se, että
kyseessä on kiertävä lastennäyttely, eli
tilat, joissa näyttelyn tulisi toimia voivat
olla hyvinkin eri kokoisia ja mallisia.
Tärkeää onkin miettiä, mitkä osat
näyttelystä ovat olennaisia ja mitkä taas
ovat poistettavissa ilman, että näyttelyn
perimmäisajatus ja teema katoavat.
Pohjatietona käytän opinnäytetyössäni
kuvittaja Sanna Pellicionin kanssa
piirrettyjä pohjapiirrosehdotuksia
sekä hänen ja Katri Tapolan keräämiä
näyttelyesineitä ja rekvisiittaa näyttelyyn
tulevaksi.

MUOTOILUHAASTEET

MITEN HUOMIOIDA ERI IKÄISET LAPSET NÄYTTELYSUUNNITTELUSSA?
MITEN HUOMIOIDA ERI KULTTUURISET LAPSET?

16

TAVOITTEET
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8.

Työssäni on tarkoitus nostaa esille erilaiset ratkaisut toteutukseen ideatasolla
ja palvelun toimivuuden kuvaaminen
visuaalisin keinoin. Palvelu, jonka kehitin
yhdessä tiimin kanssa, on tarkoitus olla
käyttäjän kannalta ehjä kokonaisuus,
johon haluaa uppoutua. Tarkoitus on
tuoda esiin kulttuurikasvatuksen tärkeyttä ja suvaitsevaisuuden ja yhteiselon
merkitykstä. Tämän näyttelyn tarkoitus
on korostaa tutkivaa otetta ja ilmiöpohjaista oppimista lasten ja nuorten
keskuudessa. Nämä kuuluvatkin uuteen
opetussuunnitelmaan, joten ne ovat erittäin ajankohtaisia (edu.fi).

Tavoitteena on tuottaa nuorille positiivinen kokemus niin omasta kuin vieraasta
kulttuuristakin sekä houkutella ihmiset
tutustumaan vielä lisää erilaisiin kulttuureihin. Ymmärryksen lisääminen on
tämän lastennäyttelyn ytimessä. Valitsin
opinnäytetyökseni lastennäyttelyn palvelupolun suunnittelun, koska halusin
vahvistaa omaa palvelumuotoilun näkökulmien osaamista sekä halusin ymmärtää näyttelyn suunnittelun, konseptoinnin sekä tuottamisen kompleksisuuden.
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Haasteet
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9.

Tämän opinnäytetyön haasteisiin kuuluu
oman roolin epäselvyys ja muuttuminen,
mikä hankaloitti projektiin sisälle pääsemistä. Tehtäväni sekä opinnäytetyön
fokus vaihtelivatkin melkoisesti.
Itse suunnitteluun haasteen muodosti eri ikäisten ihmisten huomioiminen
mitoituksessa ja toteutuksen hengessä,
myös suurien ryhmien huomioiminen
tuotti omat mutkansa.
Toinen haaste tässä projektissa oli monikulttuurisuuden huomioiminen ja kunnioittaminen ilman ennakko-oletuksia tai
-ajatuksia. Ihmisten on kuitenkin melko

haastavaa muodostaa neutraalia lähestymistä mihinkään suunnitteluprosessiin. Oma arabikulttuurin tuntemus oli
projektin alussa melko olematon, joten
siihen tutustuminen vei oman aikansa.
Oman haasteensa loi myös työryhmään
sisään pääseminen, kun kaikki periaatteessa suunniteltiin yhdessä, mutta silti
melko harvakseltaan. Uskon myös, että
Sannalla ja Katrilla oli selkeä näkemys
tulevasta näyttelystä, ja minulla kesti
hetki päästä sisään projektiin. Kirjallista
työtä tehdessäni huomasin fokuksen
helposti kääntyvän enemmän yhteiskunnallisiin ajatuksiin ja tasa-arvoon, ja pois
muotoilun piiristä. Toisaalta muotoilu ja
20

muotoilijat liittyvät vahvasti näihin aiheisiin, joten se ei ehkä olekaan niin huono
ajatus, kuin jossain vaiheessa tuntui.

SUUNNITTELUPROSESSI

21
10.

Briiffaus

Tiedonhankinta

Käytän opinnäytetyössäni Designer’s Research
Manual -kirjassa (2006) esiteltyä muotoiluprosessia.
Olen vapaasti suomentanut suunnitteluprosessin
eri kohdat. Suunnittelu koostuu briiffauksesta,
tiedonhankinnasta, ideoinnista ja suunnittelusta sekä
toteutuksesta. Tarkoitus oli tuottaa mahdollisimman
onnistunut näyttelykokonaisuus Suomea kiertämään
tuleviksi vuosiksi.

Ideointi

Suunnittelu

Toteutus
Kaava oma näkemys Designer’s Research Manual-kirjan (2006) suunnitteluprosessista. s.76
22

VIITEKEHYS
Muotoilijan toimenkuvaan kuuluu usein
uuteen aiheeseen sukeltaminen ja
siihen tutustuminen, siksi onkin tärkeää
kerätä laaja tietopohja aiheesta. Teoreettisen viitekehyksen on tarkoitus esittää suunniteluun vaikuttavien tekijöiden
suhteita (Anttila, 2014).

Näyttely
Palvelumuotoilu

Opinnäytetyössäni käytän palvelumuotoilun keinoja lastennäyttelyn suunnittelemiseksi. Työhön kuuluu olemassa
olevien näyttelyiden toimintojen kartoittaminen sekä tutustuminen arabikulttuuriin ja tapoihin. Menetelmällisenä
pohjana toimivat palvelumuotoilun
menetelmät sekä ambient design.

Kävijöiden
observointi
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Taidekasvatus

OMA ROOLINI TIIMISSÄ
Projektin alussa lähdin miettimään rooliani prosessissa. Aluksi näytti siltä, että
roolini olisi hyvin perinteinen teollisen
muotoilijan rooli, missä suunnittelisin
modulaarisia tuotteita osaksi näyttelyä.
Suunnitteluprosessin edetessä huomasin pian kuitenkin, että tehtäväni olisikin
hyvin erilainen, enemmän näyttelyn
palvelupolun ja toimivuuden suunnittelussa. Näin siis aluksi yhtenä suunnittelun
alueena toiminut modulaarisuus putosi
pois ja toiminnallisuus ja monikulttuurisuustietoisuuden lisääminen korostuivat.

Monikulttuurisuustietoisuuden lisääminen
Toiminnallisuus

Modulaarisuus

24

TIEDONHANKINTA
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11.

Tiedonhankinta on kaikkien muotoiluprosessien ytimessä, ja kaikki tuotokset
perustuvat näihin tietoihin. Se viekin
ison osan suunnitteluprosessin ajasta ja
tuo syvyyttä ja relevanssia valintoihin ja
päätöksiin. Projekti lähti käyntiin omalta
osaltani, kun tapasin Sanna Pellicionin
ja Katri Tapolan aiheeseen liittyen marraskuun lopussa 2015. He tutustuttivat
minut lastenkirjamaailmaan, arabikulttuuriin sekä heidän kokemuksiin ja tuntemuksiin pakolaiskriisistä ja muukalaisvihasta. Heti alussa tuli tunne, että tämä
on tärkeää työtä lasten puolesta niin
kulttuurikasvatuksen kuin Suomessa elämisenkin puolesta. Näissä tapaamisissa

samaani tietoa olen käyttänyt opinnäytetyössäni suullisena lähteenä.
Tiedonhankintaan kuuluu myös tieteellisen kirjallisuuden lukeminen ja tutkiminen niin kuvataidepedagogiikan osalta
kuin palvelumuotoilun, palvelupolun
sekä arabikulttuurin osalta. Tutustuin
Marjo Räsäsen Visuaalisen kulttuurin
monilukukirjaan vuodelta 2015, missä
käsitellään paljon kuvataidepedagogiikkaa monikulttuurisuuden näkökulmasta. Palvelumuotoilun osalta tutustuin
Juha Tuulaniemen Palvelumuotoilu-kirjaan vuodelta 2011 ja arabikulttuuriin
Moped-sivustolta.
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HAASTATTELUT

AINEISTON HANKINTA

Mahdollinen ratkaisu
Haastattelut

Haastatteluni ovat kvalitatiivisia
eli laadullisia kysymyksiä
jotka lähetän sähköpostitse
haastateltaville aikataulusyistä.
Haastateltavat pysyvät
anonyymeinä tätä opinnäytetyötä
varten ja tutkimusmateriaalit ovat
luottamuksellisia.
OBSERVOINTI

Observointi

Tutustuminen palveluiden
käyttäjien toimintaan,
kyseenalaistamatta tai olematta
mukana toiminnassa. Suhteellisen
neutraalisti tilanteen analysoimista.
Havainnoimalla nähdään käyttäjän
suhde toimintaan ja todelliset
kompastuskohdat sanattomasti.

Taustatutkimus
kirjallisuudesta

Kaavion malli: A Designer’s Research Manual, 2009, 28

Käytän opinnäytetyössäni kirjallisten lähteiden lisäksi havainnointia ja haastatteluita. Päädyin observointiin sen
takia, että näkemällä lapset toimimassa näyttelytilassa omin
silmin auttaa hahmottamaan ja huomioimaan mahdollisia
ongelmatilanteita. Haastatteluilla tavoite oli saada tietoa
kokeneilta alan ammattilaisilta, sillä omalla observoinnilla voi joitain asioita jäädä huomiotta. Kokoamalla yhteen
A Designer’s Research Manualin (2009) mallin löydetään
todennäköinen ja sopivin ratkaisu suunnittelutyölle.

TAUSTATUTKIMUS
KIRJALLISUUDESTA
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Tustustumista aiheeseen liittyvään
kirjallisuuteen, artikkeleihin ja
julkaisuihin. Palvelumuotoilu
(Tuulaniemi 2011), Visuaalisen
kulttuurin monilukukirja (Räsänen,
2015), Design Probes (Mattelmäki,
2008)

KUVATAIDEPEDAGOGIIKASTA

12.
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Marjo Räsäsen mukaan kognitiivinen taideoppiminen sisältää kaikki
mielen toiminnot, joiden avulla
informaatiota vastaanotetaan ja
prosessoidaan ja näihin kuuluvat
muun muassa havaitseminen, muisti
ja ajattelu. Hänen mukaansa tällainen oppimiskäsityksen mukaan tieto
muodostuu juurikin tässä meidän
näyttelyssä korostettujen aistien,
tunteiden ja käsitteiden vuorovaikutuksessa. Räsäsen mukaan lapsille
ja nuorille suunnatun opetuksen
lähtökohta on oppilaiden aiemmista
kokemuksista ja tiedoista liikkeelle
lähteminen (Räsänen, 2015, 24). Koen,
että tässä näyttelyssä haluttiinkin
lähteä liikkeelle lasten perustiedoista kulttuureista ja sitä kautta tutustuttaa lisää uuteen tai mahdollisesti
jo tuttuun kulttuuriin. ”Kyky vedota
ihmisen aisteihin ja tunteisiin tekee
taiteista vaikuttavia kommunikaation
muotoja ja kulttuuristen arvojen välittäjiä” (Räsänen, 2015, 27). Tässä Räsäsen toteamuksessa kiteytyy tämän
moniaistisen ja monikulttuurisen
näyttelyn yksi ydin ajatuksista. Moni-

kulttuurisen maailman vaatimuksiin
vastaa kokonaisvaltaisen taideoppimisen sisältävä integroiva tiedonkäsitys, mihin kytkeytyy kulttuuri-identiteetin moninaisuus (Räsänen, 2015, 44).
Tuottamassamme lastennäyttelyssä
moninainen kulttuuri-identiteetti
onkin yksi pääfokuksista.
Taidekasvatusta halutaan vahvistaa
Räsäsen mukaan Unescon vuoden
2006 taidekasvatuksen vahvistamisohjelmalla, missä korostuu
taiteiden merkitys kulttuurisessa
osallistumisessa sekä monimuotoisuuden ilmaisemisessa. Tämä perustuu Räsäsen mukaan Euroopan
julkilausumaan 2005, missä painottuvat kulttuuriperinnön merkitys,
kulttuurilaitosten hyödyntäminen,
kulttuuri-identiteetin edistäminen,
monimuotoisuuden kunnioittaminen
sekä interkulttuurinen dialogi (Räsänen, 2015, 44). Osallistava lastennäyttelymme paneutuukin juuri näihin
aspekteihin ja arvoihin lasten keskuudessa.
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Monikulttuurisuudella kasvatuksessa tarkoitetaan näkemystä, missä
arvostus maailman kulttuurien
erilaisuuteen korostuu ja pyritään
irrottautumaan etnosentrisyydestä
(Räsänen, 2015, 55). Etnisyys tarkoittaa
sitä, että ihminen kuuluu tiettyyn
etniseen ryhmään, joka on ihmisjoukko, joilla ymmärretään olevan
toisista, usein valtakulttuurista
erottuva kulttuuriperintö, uskonto
tai äidinkieli (Työ- ja elinkeinoministeriö,
TEM).
Räsäsen (2015, 55) mukaan interkulttuurisuudella tarkoitetaan sitä, että
esimerkiksi maahanmuuttajat haluavat säilyttää omat kulttuuri-identiteettinsä sopeutuessaan uuteen
maahan. Hän toteaa monikulttuurisuuden olevan nyky-yhteiskunnassa fakta ja interkulttuurisuus sen
tavoite. Tässä näyttelyssä halutaan
nimenomaan korostaa sitä, että
omasta alkuperäisestä kulttuuristaan voi ja kannattaakin pitää kiinni
yhdistäen se kuitenkin vallitsevaan
kulttuuriin.

HAVAINNOINTI
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Käytän opinnäytetyössäni havainnointia, missä tutkin luonnollisia tilanteita
ulkopuolisena havainnoitsijana olematta
itse mukana prosessissa tai projektissa.
Halusin saada kuvan siitä, miten lapset
toimivat ja käyttäytyvät ohjatuissa tilanteissa ja näyttelyvierailuilla.
Ymmärtääkseni käyttäjäkokemusta
lapsien näkökulmasta havainnoin muutamia erilaisia lasten kulttuurityöpajoja,
tapahtumia ja näyttelyitä. Tein kirjallisia
muistiinpanoja huomioiden perusteella.
Analysoin näitä kirjoituksia tämän suunnitteluprosessin aikana. En nosta tässä
opinnäytetyössä esille tiettyjä näyttelyitä, vaan analysoin ja kommentoin

nimettöminä pysyviä näyttelyitä. Nämä
näyttelyt olivat suunnattu esikouluiästä
ala-asteen alkuvuosiin asti.
Havaintojen perusteella lapset ovat
todella itseohjautuvia ala-aste ikäisinä.
Sitä nuoremmat leikki- ja esikouluikäiset tarvitsevat enemmän ohjausta, ihan
kädestä pitäenkin. Selkeästi lasten aktiivisuustaso on korkea ja huomio kiinnittyy moniin asioihin samaan aikaan eikä
keskittymiskyky ole kovinkaan korkea
yleensä. Lapset ovat todella innokkaita
tullessaan koulupäivän aikana toisenlaiseen aktivitettiin. Uusi asia koetaan
usein avoimin mielin ja kokeiluhalua
löytyy.
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Havainnoidessa huomasin miten erilaisia lapset ovat ja kuinka eri tavalla
he kokevat asioita. Jotkut vetäytyvät
helposti itseensä kun taas toiset ottavat
tilanteen haltuun ja jopa dominoivat
tapahtumia. Yksi ilmennyt seikka liittyykin siihen, miten näyttelypolku olisi niin
monipuolinen ja lapsia kiinnostava, että
kaikentyyliset lapset saisivat mahdollisimman paljon irti kokemuksesta ja, että
se olisi positiivinen kokemus. Varsinkin
meidän näyttelyn kannalta on todella
tärkeää, että kokemuksesta jää positiivinen mieli, koska se voi vaikuttaa lasten
mielipiteisiin arabikulttuurista ja monikulttuurisuudesta.

HAASTATTELU
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Opinnäytetyötäni varten päädyin haastatteluun yhtenä tutkimusmenetelmänä,
sillä koin, että haastattelulla saan lasten
kanssa työskenneiltä alan ammattilaisilta hyvän kuvan tämän tyyppisistä projekteista. Mietin mitä ja keneltä minun
kannattaisi kysyä lapsiin ja opetukseen
liittyviä asioita, ja nimenomaan kuvataide- ja kulttuuriopetukseen liittyen.
Päädyin haastattelemaan 2 kulttuurialan
työntekijää, toinen on kuvataidekoulun
rehtori ja toinen taidetalon tuottaja.
Suoritin haastattelut asynkronisesti eli
eriaikaisesti, jotta vastaajat pystyivät
kirjoittamaan ajatuksensa silloin kun
siihen on sopiva aika (Aaltonen, Ruusuvuori
& Tiittula, 2005, 265). Tämä sähköpostivälitteinen työskentelytapa sopi tähän
projektiin omien sekä haastateltavien

aikataulujen myötä. Koen, että haastatteluista tuli tarvittava määrä tietoa suunnitteluprosessia varten, sillä monien tutkijoiden mielestä sähköpostin välityksellä
tehdyissä haastatteluissa kieli voi olla
harkitumpaa, selvempää ja suorempaa
kuin suullisessa haastattelussa (Aaltonen
ym. 2005, 266). Aaltonen ym. (2005,268)
nostaa luottamuksen rakentamisen
ongelmalliseksi sähköpostin välityksellä
tehdyssä haastattelussa, sillä hyvät suhteen koetaan tärkeäksi. Tiedän haastateltavat jo etukäteen muista projekteista,
joten minulla on käsitys heistä ihmisinä
ja heidän osaamisestaan. Heidän ammattitaitoon voi luottaa pitkän työuran
ansioista lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden suunnittelijoina ja johtajina.
He myös tuntevat minut ja ovat tehneet
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kanssani projekteja aikaisemmin luoden
yhteisymmärryksen ja luottamuksen
välillemme.
Päädyin haastattelemaan alan ammattilaisia avoimin laadullisin kysymyksin
kertoen heille, että vastaukset kerrotaan anonyymisti lopputuloksissa.
Näin haastateltava sai itse muodostaa
vastauksensa ja kertoa oman kokemuksensa ja näkemyksensä asioista.
Näistä haastatteluista kokosin ja analysoin päähuomioita tätä opinnäytetyötä
varten. 2 haastattelusta ilmeni monia
yhteneväisyyksiä lasten kulttuuritapahtumien järjestämisen osalta. Tämä helpotti
omaa analysointia, koska ristiriitoja ei
juurikaan ollut.

HAASTATTELU 1

Kokemusta lasten kuvataidekasvatuksesta n. 25 vuotta.

Haastattelin sähköisesti kuvataidekoulun
rehtoria ja entistä kuvataideopettajaa
saadakseni näkemystä pedagogisesta
puolesta sekä lasten kanssa toimimisesta. Monipuolisesti lasten kanssa työskenneeltä ja jo vuosikymmeniä alalla
toimineena kyseinen rehtori tuntui luontevalta kontaktilta ja haastateltavalta.
Hänen vastauksissaan korostui se, että
lasten ollessa täynnä iloa ja intoa sille
tulisi antaa tilaa. ”Kuunnella ja rohkaista lapsia.” Hän kertoi, että lapsia tulisi
rohkaista, kannustaa, opastaa, ja ennen
kaikkea luoda toiveikkuutta ja tulevaisuuden uskoa. Lisäksi lasten vilpittö-

myyden ansiosta he lähtevät avoimin ja
innostunein mielin mukaan ja opettaja
voi olla rennosti oma itsensä.
Hänen haastattelustaan ilmeni myös
materiaalivalinnat sekä turvallisuus ja
lapsiystävällisyys. Myös jo suunnitteluvaiheeseen olisi hänen mukaansa hyvä
ottaa mukaan lapsia, koska heiltä saa
mahtavia ideoita. Kuvataidekasvattajan
näkökulma näkyi selvästi tämän haastateltavan vastauksista, sillä hän kokee,
että taidekasvatuksella on tärkeä rooli
tulevaisuuden muotoilijoiden, arkkitehtien ja esimerkiksi palvelumuotoilijoiden
kehityksessä. Hän kokee, että ”Lasten
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laadukas taidekasvatus on kaikkein tärkeintä”.

HAASTATTELU 2

Kokemusta tapahtumajärjestämisestä n. 20 vuotta.

Tarkoituksenani oli haastatella kulttuuritalon tuottajaa kasvotusten ja äänittämällä keskustelun, mutta valitettavasti
aikatulusyistä jouduimme suorittamaan
haastattelun sähköpostin välityksellä.
Hän on erikoistunut lasten ja nuorten
näyttelyiden sekä työpajojen kuratointiin ja suunnitteluun.
Hän korosti lastennäyttelyitä suunnitellessä ensisijaisesti pedagogisia näkökulmia, millä tarkoitetaan laadullista
ohjausta sekä opetusta.
Näyttelyn toiminnallisuudessa hän kehotti käyttämään monipuolisesti erilaisia

metodeja siitä riippuen olisiko näyttelyssä kokoaikainen opastus vai olisiko se itsenäistä ja omatoimista lasten puolelta.
Mukaansatempaavuus ja selkeys olivat
hänen mielestään yksiä tärkeimmistä
huomioista suunnittelussa.
Kysyin myös mahdollisista ongelmatilanteista lasten kanssa työskentelystä ja hän
kertoikin erinäisiä aspekteja, jotka saattavat aiheuttaa hankaluuksia. Hän nosti
esille erityisesti lasten levottomuuden ja
sen, että tärkeää onkin saada koko lapsiryhmä keskittymään ja kiinnostumaan.
Hän koki, että taidesisältöiset näyttelyt
usein vievät lapset mukanaan, jolloin
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ongelmia ei niinkään ilmene, mutta
kertoi ohjaajan täydellisen keskittymisen
olevan avainasemassa tässä.
Suunnittelussa pitää hänen mukaansa
kiinnittää huomiota erityisesti mittakaavaan sekä lähestyttävyyteen. ”Asioiden
ja teosten täytyy olla esillä lapsen tai
nuoren kokoisesti eli esim. näyttelyripustusten korkeus on mietittävä tarkkaan.”
Hän myös mainitsi, että näyttelyn ohjeistuksen ja opastusten suhteen pitää miettiä niiden sopivuus kohderyhmälle.

HAASTATTELUJEN
JA HAVAINNOINNIN
KOONTI
JA YHTENEVÄISYYDET

Molemmista haastatteluista ilmeni, että
materiaalien monipuolisuus ja metodien monipuolisuus on avain asemassa
lasten kanssa työskenteltäessä. Molemmat korostivat pedagogisia aspekteja
näyttelyn ytimessä ja sisällön tulee olla
kiinnostavaa sekä puhuttelevaa.

voinnin perusteella tekemiini johtopäätöksiin toimivasta lastennäyttelyn ja
tapahtuman suunnittelusta. Observoinnissani näkyi samoja huomioita, mitä
haastateltavat kertoivat minulle, joten
näiden osalta oli suhteellisen helppoa
fokusoida tiettyihin asioihin, kuten jo
aikaisemmin mainitsemani pedagogisuus, kiinnostavuus ja rauhattomuuden
hallinta.

Ongelmatilanteista puhuttaessa molemmat nostivat esiin rauhattomuuden,
joka saattaa johtua esimerkiksi pitkästä
päivästä, väsymyksestä tai vaikka kotona ilmenevistä murheista. Lapset onkin
tärkeää saada innostumaan itse aiheesta
ja tekemisestä. Haastattelut selkeyttivät
ja vahvistivat omaa kokemusta obser36

PROSESSISTA
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15.

PALVELUPOLUN
SUUNNITTELU
Asiakkaan kulkemisen ja kokemisen
aika-akselin kuvaa palvelupolku (Tuulaniemi, 2011, 78). Tässä opinnäytetyössä
suunnittelen asiakkaidemme, eli lasten
ja ohjaajien kulun näyttelyssä ja siihen
liittyvissä oheistoiminnoissa. Palvelupolku koostuu palvelutuokioista, jotka
sisältävät useita kontaktipisteitä muodostaen toivottavasti ehjän kokonaisuuden (Tuulaniemi, 2011, 79).

neet Sanna ja Katri ja minä taitoin sen
valmiiksi käytettäväksi ja jaettavaksi.
Pedagogisessa oppaassa käydään koko
näyttelykokonaisuus läpi eri osioineen
ja tehtävineen. Sen avulla ryhmät voivat
tutustua näyttelyyn ja mielikuvaharjoituksiin ja pohdintoihin. Jälkipalveluun
kuuluu asiakaspalaute, johon jo aikaisemmin mainitsemani Facebook -sivusto toimii kanavana. (Tuulaniemi, 2011, 79).

Ydinpalvelun aikana asiakas saa varsinaisen arvon palvelusta, tässä työssä se on
itse näyttely ja siihen liittyvät työpajat.
Esipalveluun kuuluu opettajien saama
pedagoginen opas, näyttelyn Facebook-sivut sekä taustatieto näyttelystä,
jolla opettajat ja lapset voivat tutustua
näyttelyyn ja sen teemoihin etukäteen.
Pedagogisen oppaan ovat kirjoitta-

Suunnittelemamme näyttelyn ytimessä
on ambient design, jota palvelumuotoilu parhaimmillaan on Tuulaniemen (2011,
80) mukaan. Siinä ydinajatuksena on
hyödyntää kaikkia aisteja kuten ääntä,
valoja, värejä, tuoksuja, makuja ja materiaaleja erilaisia tunnelmia luodessa.
näyttelyn on myös tarkoitus olla elämyksellinen tila, missä sekä lapset että
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aikuiset viihtyvät sekä kokevat ja oppivat uutta. Suunnittelutyössä käytämme
käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteita saadaksemme käyttäjän tarpeiden
ja halujen ymmärrys suunnittelutyöhön
integroitua. Tähän suunnittelumetodiin
kuuluvat muun muassa haastattelut ja
havainnointi (Mattelmäki, 2008, 30-31).
Alusta asti oli selvää, että näyttely perustuu Katri Tapolan sekä Sanna Pellicionin
Toiveretki-kirjaan sekä osittain heidän
aikaisempiin kirjoihinsa Pieni Prinsessasatu sekä Pieni Prinssisatu. Koko näyttelyn teemat ja komponentit tulevat siis
näistä tarinoista ja opetuksista. Näyttely
alkaa kirjan kuvitusnäyttelyllä sekä muutamilla tehtävillä liittyen sen tekniikoihin
ja kieleen.

ARABIALAIS-SUOMALAISEN
LASTENNÄYTTELYN
KOHDERYHMÄ

Näyttelyn suunnittelussa määrittelimme
työryhmän kesken sille kolme potentiaalista ja toteutuvaakin pääkohderyhmää, jotka tässä näyttelyssä ovat
yksityisryhmät, sekä maahanmuuttaja- ja
pakolaisryhmät, koululuokat (sekä monikulttuuriset, että homogeeniset ryhmät)
ja päiväkotiryhmät. Perusajatuksena on,
etteivät nämä kohderyhmät tiedä paljoakaan ainakaan jommasta kummasta
kulttuurista, arabialaisesta tai suomalaisesta. Projektin päätyttyä sekä näyttelystä saadun palautteen perusteella pohdimme vielä, että vanhuksetkin ovat yksi
potentiaalinen kohderyhmä näyttelyn
kiertäessä monitoimitaloissa ja kulttuuri-

keskuksissa pitkin Suomea.
Laajan kohderyhmän myötä pohdimme
paljon työryhmän kanssa eri ikäisten
ihmisten huomioimisen ja mielenkiinnon ylläpidon keinojen mahdollisuuksia.
Näyttelyssä kun tulee vierailemaan ihmisiä niin taaperoikäisistä jopa eläkeikäisiin. Näyttelyn olisi myös huomioitava
se, että osa ihmisistä tuntevat jo molemmat kulttuurit hyvin ja toisaalta toiset
saattavat olla hyvinkin tietämättömiä
kyseisistä kulttuureista. Näyttelyn osien
ja kokemusten pitäisi siis olla mahdollisimman mielenkiintoisia, jotta lasten
mielenkiinto pysyy yllä. Lisähaasteen tuo
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vielä erityislasten huomioiminen näyttelynrakentamisessa. Kaikki nämä aspektit
tuovat lisävaatimuksia ja huomioitavaa
jotta näyttely olisi mahdollisimman toimiva potentiaalisille kävijöille. Näyttelyn
yksi ehdoton edellytys on, että se on
lähestyttävä ja mielenkiintoa herättävä.

Kirjahylly
Kangasta kattoon?/Seinälle

Sammalmatto
Koivupöllejä
Istuimia

Flyygeli naamioidaan
Beduiiniteltta

Pyöreä tarjotin keskelle mattoa
Kauniiden sanojen sanakirja
Itämainen matto
Kirja-arkku
Itämaiset lamput (kiinnitys?)
Messumatosta kivipolku

Beduiiniteltta

Messumatosta kivipolku

Kurkistus Arkku

Tuoksupurkit
5 hattulaatikkoon

Kurkistus Arkku
Lähde

Lähde

Kangasta kattoon?/Seinälle

pahviset puut
Kangasta puukepeissä
(eri kankaita)

Kangasta puukepeissä
(eri kankaita)

Koivupöllejä
neulottuja istuimia

Roikkuvia ruusuja

Roikkuvia ruusuja

Peilien seinä

Peilien seinä

Aita + Ruusuja

Kattoon viuhkat ja kalamobilet

Kurkistusseinä

Sammalmatto

Aita + Ruusuja
Tuoksupurkit
5 hattulaatikkoon

Kuvitustaulut

Flyygeli naamioidaan
Pyöreä tarjotin keskelle
mattoa
Kauniiden sanojen sanakirja
Itämainen matto
Itämaiset lamput
Kuvitustaulut
Kirjahylly

Lopullinen pohjapiirrustus näyttelyn rakentamista varten

Alustava pohjapiirrustus

Näyttelyä pohtiessamme piirsimme
Sannan kanssa alustavia pohjapiirustuksia, joita muokkasin ja kehitin eteenpäin.
Näytin ehdotuksiani työryhmälle ja lähdimme niiden perusteella kasaamaan ja
rakentamaan näyttelyä Vantaan taidetalo
Pessiin. Loppujen lopuksi vasta näyttelyä
rakentaessa näimme kokonaisuden ja
näyttelyn osaset loksahtivat paikoilleen.
Päätimme, että muokkaamme suunnitelmia tarvittaessa katsoen, että kokonaisuudesta tulee eheä ja näyttelyn etenemisestä looginen ja käyttäjälähtöinen.
Toin muotoilullista osaamista juurikin
käyttäjälähtöisyyden kannalta ja toimi-

vuuden osalta. Katsoin, että näyttelyä rakentaessa otetaan huomioon esimerkiksi
käytettävyyteen liittyen peilien korkeus
ja siirtymät aiheesta toiseen. Näyttelyn
suunnittelu lähti Toiveretki-kirjan tarinan
pohjalta elämään ja mietimme, mitkä
osuudet kirjasta otetaan mukaan. Suunnittelunprosessin melko alkuvaiheessa
saimme tietää, että näyttely saa lainaan
aidon beduiiniteltan, mikä vaikutti paljon
varsinkin tämän ensimmäisen näyttelyn
suunnitteluun suuruutensa ja dominoivuutensa takia. Teltta tuo mielenkiintoisen aidon palan arabikulttuuria osaksi
näyttelyä hajupussien lisäksi. Totesimme,
että beduiiniteltta on näyttelyn osa, joka
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voidaan tarvittaessa jättää pois tulevissa,
pienempiin tiloihin muokattavissa versioissa.

SIDOSRYHMÄKARTTA:

Suomi
epäsuora vaikutusaslue
Maahanmuuttajat

Pakolaisuus

Pakolaiset
Ohjaaja
Media

Perheet

Kunnat

ydinosallistujat

Kirjastot

Lapset yksilöinä

Opettajat

Koulut

Päiväkodit
Kulttuurikeskukset

Kotouttaminen

osallistujat

Vastaanottokeskukset

Koulutus

Antirasismi

Teimme sidosryhmäkartan sen takia, että halusimme
saada kuvan siitä, keihin kaikkiin suunnittelemamme
näyttely vaikuttaa. Sen ytimessä näkyvät itse palveluun,
eli näyttelyyn fyysisesti kontaktissa oleva pääkohderyhmä, lapset. Näyttely on lapsille suunniteltu Toiveretki-kirjaan perustuva kokonaisuus, missä kirjan sivut
ikään kuin heräävät henkiin.
Seuraavaksi ovat ydinosallistujien sidosryhmät ja tahot,
kuten päiväkodit, kulttuurikeskukset ja opettajat sekä
perheet. Esimerkiksi kulttuurikeskukset mahdollistavat
päiväkodeille ja kouluille mahdollisuuden tutustua
näyttelyyn ja sitten toisaalta opettajat ja perheet ovat
viime käden päätösvallassa siitä, osallistuuko lapset
näyttelyyn vai ei.

Yhteisöt

Yhteiskunta

Epäsuoraan vaikutusalueeseen taas kuuluvat isommassa mittakaavassa koko Suomi, kunnat sekä media,
sillä käyttäjiensä ja vierailijoidensa kautta tämä näyttely
vaikuttaa kaikkiin näihinkin tekijöihin.
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PERSOONAT:
Olen rakentanut kuvitteelliset persoonat näyttelyn käyttäjistä helpottamaan palvelun
suunnittelemista ja havainnollistamista. Muodostin nämä laatimamme kohderyhmän
sekä haastatteluista ja observoinnista ilmenneiden huomioiden perusteella.

Maahanmuuttajalapsi 3-10-v.

Kantasuomalainen lapsi 3-10-v.

Suomeen muuttanut maahanmuuttajalapsi, mahdollisesti toisen polven maahanmuuttaja, joka haluaa
kosketusta omaan kulttuuriin. Todennäköisesti tulee kouluryhmän
mukana.

Kantasuomalainen lapsi, joka tulee
kouluryhmän mukana tutustumaan
arabi- ja suomalaiskulttuureihin.
Häntä ei välttämättä kiinnosta juuri
kulttuuriin liittyvät asiat vaan elämykset, hajut ja kokemukset.

Opettaja

Ohjaaja

Opettaja on kiinnostunut monikulttuurisuudesta, muttei välttämättä
tiedä kaikkia käytäntöjä sen tiimoilla. Haluaa tuoda erilaiset kulttuurit
lähemmäs oppilaiden tietoisuutta
lisääntyvien maahanmuuttajaoppilaiden seurauksesta.

Ohjaaja on kulttuurikeskuksen työntekijä, joka on työskennellyt lasten
kanssa jo aikaisemmin. Hän on hakeutunut kyseisiin työtehtäviin js on
siten kiinnostunut näyttelystä ja sen
onnistumisesta.
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Näyttelyn palaute ja
työpajan saannokset
voidaan esitellä Toiveretki - arabialaissuomalaisen lastennäyttelyn Facebook-sivulla
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Tämän näyttelyn palvelupolku alkaa sillä, että kunnan kulttuurikeskus on yhteydessä paikalliseen kouluun tulevasta näyttelystä. Opettaja tai rehtori lukee arabialais-suomalaisesta lastennäyttelystä ja tilaa näyttelyopastuksen koululleen.
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Näyttelyopastuksen tilattuaan opettaja lataa itselleen näyttelyyn kuuluvan pedagogisen oppaan, missä näyttely
esitellään ja siihen liittyvät pedagogiset ajatukset ja huomiot nostetaan esille. Pedagogisen oppaan ohjeistuksella ryhmät tekevät näyttelykierroksen aikana muun muassa mielikuvaharjoituksia. Opettaja voi tutustua etukäteen ja kertoa oppilaille tulevasta vierailusta tämän avulla. Pedagoginen opas kuuluu näyttely palvelupolun
esipalveluun. Pedagoginen opas liitteenä tässä opinnäytetyössä.

Luokka saapuu kulttuurikeskukseen missä heitä odottaa näyttelyohjaaja, joka työskentelee keskuksessa ja on
perehtynyt kyseiseen näyttelyyn. Tässä vaiheessa on tärkeää, että oppilaat pysyvät hallinnassa, mutta innostuneina tulevasta kierroksesta ja työpajasta. Tässä vaiheessa isommat ryhmät jaetaan kahteen osaan. Toinen
aloittaa näyttelykierroksella ja toinen työpajalla.

Itse näyttelyohjaus alkaa Sanna Pellicionin kuvitusnäyttelyllä minkä aikana lapsia kehotetaan tutkimaan erilaisia
tekniikoita mitä teosten tekemiseen on käytetty. Tässä lapset näkevät ensimmäisen kerran kunnolla Toiveretki-kirjan tarinan ja kuvitukset, joihin näyttelykokonaisuus perustuu.

Seuraavaksi siirrytään ruusupuutarhaan, jossa näyttelyrakentajien on pitänyt varmistaa se, että peilit ovat sellaisella korkeudella mistä kaiken ikäiset lapset ne näkevät. Puutarhassa lapset voivat uppoutua tunteiden maailmaan tunnepeilien lomassa ja tutustua erilaisiin eksoottisiin hajuihin ja tuoksuihin, jotka ovat tuoksupurkeissa.
Lapsille on tärkeää innostavuus ja oivallus, joten kysymykset liittyen hajujen tunnettuuteen ja tunteiden tunnistamiseen herättelevät lapsia pohtimaan kenties omaa olemistaan. Tässä tärkeää on ottaa huomioon se, että
kaikki lapset ehtivät tutkia tunnesanoja sekä arabiaksi että suomeksi ja miettiä mitä ne tarkoittavat.
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Metsälammella lapset voivat istua neulotuilla sammalmättäillä ja koivupölleillä kuunnellen veden solinaa. He
voivat tunnustella metsään liittyä asioita puuarkun sisällä ja uittaa kaloja lammella.

Aito kosketus arabialaiseen kulttuuriin saadaan kun ryhmä pääsee tutustutaan aitoon beduiinitelttaan ja siihen
kuuluviin osiin. Siellä ryhmä voi tunnustella aitoja villamattoja, beduiinien astioita ja aavikon eläimistöä.

Näyttelykokemus huipentuu Toivepaikka työpajaan sekä Elävä sanakirja -yhteisötaideteoksen tekemiseen,
jonka suunnittelimme osaksi näyttelyä. Tässä työpajassa jokainen lapsi saa askarrella oman toivepaikkansa ja
viedä kotiinsa. Yhteisötaideteoksen on tarkoitus olla koko näyttelyn ajan seinällä täyttyen pikkuhiljaa vierailijoiden kirjoituksista ja piirustuksista. Sekä itse näyttelykierros että työpaja kuuluvat tämän näyttelyn palvelupolun
ydinpalveluun.

Näyttelyvierailun jälkeen lapset palaavat kouluun ja käyvät kokemaansa ja oppimaansa läpi opettajan johdatuksella. Kaikki saavat esitellä omat toivepaikkansa ja kertoa niistä. Näyttelyn sanoman kannalta on tärkeää, että
opettaja käy kokoavasti läpi näyttelyä, siitä heränneitä ajatuksia monikulttuurisuudesta, äidinkielestä, kunnioituksesta ja ystävyydestä.

Lopuksi toivomme kävijöitä lataamaan Toiveretki - arabialaissuomalaisen lastennäyttelyn Facebook-sivuille
kuvia ja ajatuksia näyttelystä. Siitä onkin muodostunut toimiva ja aktiivinen ympäristö. Tiimimme jakaa myös
lehtiartikkeleita näyttelystä sinne luettavaksi. Facebook-sivusto on tämän opinnäytetyön palvelupolun jälkipalvelu, missä kuulemme palautetta ja kävijät saavat jakaa kokemuksiaan ja oivalluksiaan. Linkki Facebook-sivulle:
<https://www.facebook.com/toiveretkinayttely/>
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Kuvia toteutuneista näyttelyistä Vantaan Taidetalo Pessissä (syksyllä 2016) ja Espoon Karatalossa (keväällä 2017).
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POHDINTA

17.
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Opinnäytetyöprojektista muodostui
Suomea kiertävä lastennäyttely, jossa
ryhmät pääsevät tutustumaan arabikulttuuriin. Näyttelykokonaisuudesta
tuli onnistunut elämys ja se onkin ilahduttanut ja herätellyt ympäri Suomen
koululais- ja päiväkotiryhmiä. Koen, että
nuorten mielipiteisiin ja ajatusmaailmoihin vaikuttaminen positiivisesti on tärkeä
monikulttuurisessa nyky-yhteiskunnassa,
johon tämä näyttely onnistuneesti vaikuttaa. Näyttelyssä otettiin huomioon
eri-ikäiset lapset niin asettelunsa, kuin
työpajatehtävienkin suhteen. Esimerkiksi yhteisölliseen sanataideteokseen pystyy osallistumaan kaiken ikäiset lapset,
joilla vain kynä pysyy kädessä. Toisaalta
Toivepaikka- tehtävässä vanhemmatkin
lapset pystyvät näyttämään sorminäppäryytensä ja taitonsa. Erilaiset kulttuurit
otettiin kunnioittavasti huomioon näyttelyn kokonaisuudessa ja se korostaakin

mielestäni hienosti kielten ja kulttuurien
kauneutta.
Alusta asti lopullinen aikataulu oli tiedossa, mutta sen siintäessä kaukana
projektin lähtölaukauksista, oli töihin
fokusoituminen hieman hankalaa omalta osaltani. Omissa projektinhallintataidoissa tämän prosessin aikana olisi ollut
hiottavaa, mutta loppujen lopuksi saimme suunniteltua eheän kokonaisuuden
esiteltäväksi. Koen, että toin muotoilijana käyttäjälähtöisen tulokulman näyttelyn suunnitteluun, missä kävijöiden
erilaiset tarpeet otetaan huomioon.
Näyttelysuunnittelu on melko monimutkaista työtä, missä pitää ottaa yllättävän
monia asioita huomioon. Mielestäni tässä näyttelyssä onnistuttiin elämyksellisen tilan luomisessa, missä lapset voivat
uppoutua tarinan maailmaan. Uskon,
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että muotoilijan lähestymistavallani toin
lisäarvoa näyttelyn toimivuuden suunnitteluun kokonaisuutena. Opinnäytetyö
prosessi oli todella pitkä, mutta antoisa
projekti, jonka haikein mielin luovutan
eteenpäin.
Opinnäytetyön suunnitteluprosessin aikana ajatukset opinnäytetyön fokuksesta
vaihtuivat suhteellisen usein. Tämä osaltaan hankaloitti opinnäytetyön yhteenvetämistä. Kokonaisuutena tämä projekti oli todella laaja ja monipuolinen, joten
opinnäytetyön olisi voinut kirjoittaa monestakin aiheesta. Näyttelyn palvelupolkua suunnitellessa yritin ottaa huomioon
niin observoimani huomiot että haastatteluista ilmenneet asiat. Toiminnallisuus,
elämyksellisyys ja kiinnostavuus olivat
tämän projektin ja näyttelyn ytimessä ja
mielestäni se onnistui todella hyvin.

PALAUTE
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19.

Toiveretki-näyttelyn suojelija reissukissa Katti Matikainen:
Hienot on systeemit, Toiveretki-systeemit!
Täällä tervehtii Katti Matikainen, reissukissa ja suojelija.
Minä suojelen kaikilla kissanvilloillani ruusutarhan tuoksuja, kalalammen solinoita, aavikon ripsahduksia ja beduiiniteltan hämmästyksiä. Käpälilläni minä suojelen äidinkieliä,
lukunurkkia ja tarinamattoja. Hännälläni suojelen hymypeilejä ja haisevia hatturasioita.
Erityisesti - ja koko raidallisen reissukissan mitalla - minä
suojelen jokaista toiveretkeilijää, joka tässä näyttelyssä
pääsee pyörähtämään tarinan sisään!
Kun minä näin ahkerasti suojelen, sinä voit keskittyä
NAU-tiskelemaan, mau-ahtavaa!

18.

Näyttelyä kommentoi Iines, 4 v.:

”Pääsin ihan oikeaan satumaailmaan!
Siellä oli niin romanttista!”

”Näyttelyn moniaistillisuus on meidän kolmosluokkalaisillemme
jo tuttu työskentelytapa. Beduiinien elämää olimme juuri käsitelleet uskonnontunnilla, joten aito beduiiniteltta oli ajankohtainen
ja vaikuttava elämys. Luokallani oleva äidinkielenään arabiaa
puhuva oppilas pääsi elittelemään näyttelyn kautta omaa kulttuuriaan ja juuriaan.”

”Näyttely oli kakkosluokkalaisille rikastuttava kokemus. Monet
asiat ovat herättäneet keskustelua vielä viikkojenkin jälkeen. Kuulen usein lasten suusta ’sukran’, joka tarkoittaa arabiaksi kiitos. On
tärkeää, että ohjaamme lapsia lähestymään uusia asioita hyvän ja
kauniin kautta. Siten lapset kin oppivat suhtautumaan erilaisuuteen avoimin mielin.”
- Jenni Mikkonen, Luokanopettaja, Helsingin Rudolf Steiner -koulu (Opettaja-lehti)

- Ritva Ronkainen, Luokanopettaja, Ilolan koulu, Vantaa
(Opettaja-lehti)
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LIITTEET:
Liite 1: Haastattelukysymykset, Järvinen, Jenny
Liite 2: Näyttelyjuliste, Pellicioni, Sanna
Liite 3: Näyttelyesite, Pellicioni, Sanna
Liite 4: Pedagoginen opas ja kirjalista, Pellicioni, Sanna, Tapola, Katri
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Haastattelukysymykset:
1.Mitä tulee huomioida lasten kulttuuri/taidekasvatusta miettiessä?
2.Mitkä asiat korostuvat lapsien kanssa työskennellessä?
3.Mitä tulisi ottaa huomioon pedagogisesta näkökulmasta lapsia
osallistavaa näyttelyä suunniteltaessa?
4.Millaisiin ongelmatilanteisiin olet mahdollisesti joutunut lasten
kanssa työskennellessä ja mitä olet oppinut niistä?
5.Onko lastennäyttelysuunnittelussa mielestäsi jotain erityistä huomioitavaa?
6. Muuta mieleen tulevaa:
Liittee 1.
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Toiveretki (sama arabiaksi)
– MONIKuLTTuuRINEN NäYTTELY
Sanna Pelliccioni ja Katri Tapola

Suomalais-arabialainen näyttely lapsille
26.9.–27.10.2016
Taidetalo Pessi, Kielotie 14, Vantaa
Avoinna yleisölle maanantaisin klo 9–14 sekä la 1.10. ja
la 15.10. klo 13–16. Ryhmille tilauksesta: p. 040 525 2166,
mirva.aalto@vantaa.fi
Tee retki hyvää tekevien tarinoiden maailmaan! Näyttelyssä
kirja astuu ulos kansistaan ja sinä saat astua kirjan sisään.
Näyttely perustuu kirjailija Katri Tapolan ja kuvittaja Sanna
Pelliccionin Toiveretki -kuvakirjaan.
Sanataiteellisia opastuksia suomeksi ja arabiaksi, taidetyöpajoja.Tyttöjen päivän tapahtuma 11.10., Perhelauantai 15.10. ja
Satupäivä 18.10.! Ohjelma kokonaisuudessaan:
www.vantaa.fi/lastenkulttuuri/nayttelyt

Toiveretki-lastenkulttuurikokonaisuudessa kirja astuu ulos kansistaan! Monikulttuuriseen, moniaistiseen kiertonäyttelyyn voi yhdistää siihen suunniteltuja sanataidetyöpajoja ja esityksiä. Näyttely koostuu noin 15:stä taulusta (kirjankuvituksia ja
tekstejä suomeksi ja arabiaksi), kirjoista, esineistöstä sekä erilaisista tiloista, joita ovat
mm. metsälampihuone, linnan ruusupuutarha, peilisali ja arabialainen yö.
Näyttelyn lähtökohtana on Pieni prinsessatu- ja Pieni prinssisatu -kirjoista
(Tammi 2011 ja 2013) tuttu maailma. Kirjat on käännetty arabiaksi (Dar Al Muna,
Tukholma 2014). Suomenkielisistä kirjoista on otettu uusintapainokset pehmeäkantisina pokkareina (Mirri Creative 2015). Paraikaa työn alla on kolmas osa suosittuihin kirjoihin. Toiveretki-kirjan ilmestymisaika on syksy 2016, jolloin myös näyttely
avautuu. Kolmannessa kirjassa tuttujen ystävysten Kaisan ja Paulin kaveriksi saadaan
arabiprinssi Salama, joka tulee toisesta kulttuurista. Lapset opettavat toisilleen asioita omista kulttuureistaan. Apuna uudessa tekstissä on ollut aiempien kirjojemme
kääntäjä, marokkolaislähtöinen Maria Pakkala. Kirjojen teemana on tavallisten lasten
arkkityyppiset prinsessa- ja ritarileikit, jotka nähdään uudella tavalla sukupuolistereotypioista vapaina. Muita teemoja ovat ystävyyden, kauniisti puhumisen ja kauniiden sanojen merkitys. Olemme järjestäneet useita moniaistisia työpajoja aiempien
kirjojemme pohjalta ja saaneet niistä Suomen Sanataideseuran tunnustuksen. Ideoimamme monikulttuurinen näyttely on nyt ajankohtainen.
Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat säveltäjä-musiikkiteatteritoimija Veera Railio (äänimaisema ja musiikkiesitykset), kääntäjä Maria Pakkala (arabiankieliset satuhetket, tulkkaus, käännökset) ja Vantaan sanataidekoulu (sanataidetyöpajat). Myös
tekijät pitävät työpajoja ja satuhetkiä. Esityksissä, näyttelyssä ja sanataidetyöpajoissa
tulee eri tavoin ilmi monikulttuurisuus ja oman äidinkielen merkitys sekä etenkin
suomen ja arabian kielet, kulttuurit ja materiaalit. Yhteistyöhön ja koordinointiin ovat
tällä hetkellä lupautuneet Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut (Taidetalo Pessi)
sekä Vantaan sanataidekoulu. Neuvottelut Helsingin kulttuurikeskuksen STOA:n
kanssa ovat käynnissä.
Näyttelyn visuaalisesta ja moniaistisesta ilmeestä vastaa kuvittaja Sanna Pelliccioni.
Näyttely perustuu lapsilähtöiseen kohtaamiseen ja toiminnallisuuteen. Tahdomme
tarjota rauhaa ja hyvää tekeviä tarinoita yhdessä rikkaan ja kiehtovan visuaalisen maailman kanssa!
Näyttelyyn liittyvät tiedustelut ja ennakkovaraukset:
Vantaan kaupunki, lastenkulttuuriyksikkö / Taidetalo Pessi
kulttuurituottaja Mirva Aalto mirva.aalto@vantaa.fi puh. 040 525 2166

Liite 2, Näyttelyjuliste, (1/2), Pellicioni, Sanna.

Liite 2, Näyttelyjuliste, (2/2), Pellicioni, Sanna.
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Toiveretki
– suomalais-arabialainen
näyttely lapsille

Tässä näyttelyssä kirja astuu ulos kansistaan ja sinä saat astua kirjan sisään!
Näyttely koostuu Toiveretki-kirjan kuvituksista ja neljästä eri tilasta, joita ovat ruusutarha,
metsälampi, beduiiniteltta ja lukunurkka.
Kuuntele, katso, tunnustele, tarinoi, hyppele ja huilaa... tervetuloa toiveretkelle!

Näyttelyn kuvaus
Kuvittaja Sanna Pelliccioni ja kirjailija Katri Tapola tuottavat yhteistyössä Vantaan lastenkulttuurikeskuksen/Taidetalo Pessin sekä Vantaan Sanataidekoulun kanssa syksyllä 2016
avautuvan Toiveretki-nimisen suomalais-arabialaisen näyttelyn lapsille. Näyttely perustuu
Pieni prinsessasatu- ja Pieni prinssisatu -kirjoista tuttuun maailmaan. Kirjat on käännetty
myös arabiaksi. Sarjan kolmas osa, Toiveretki, ilmestyy syksyllä 2016. Kolmannessa kirjassa
Kaisa pääsee oikealle toiveiden metsäretkelle! Mukaan kutsutaan myös ystävät Pauli ja Salama.
Toiveretki-kirjan sankarit opettavat toisilleen asioita omista kulttuureistaan. Myös näyttelyssä tulee esiin kulttuurien toisiaan rikastuttava vaikutus sekä oman äidinkielen merkitys
ja etenkin suomen ja arabian kielet, kulttuurit ja materiaalit. Muita teemoja ovat mm. ystävyyden, kauniisti puhumisen ja kauniiden sanojen merkitys.

Vuokrahinta

Monikulttuurisen, moniaistisen näyttelyn yksittäisiä elementtejä ovat esimerkiksi vesilähde ja metsän aarrearkku, jonka koloista voi tunnustella luonnonmateriaaleja. Kivipolkua
pitkin hypellessä voi harjoitella tasapainoa. Arabialaista tunnelmaa aistitaan aidossa beduiiniteltassa ja itämaisella matolla tähtivalojen alla voi tutustua suomen- ja arabiankielisiin
kirjoihin. Näyttelyssä on sitä varten suunnitteltu äänimaailma. Näyttely tarjoaa rauhaa ja
hyvää tekeviä tarinoita yhdessä kiehtovan visuaalisen maailman kanssa.

Vuokra sisältää näyttelyn rakentamisohjeineen, rakentamiskonsultoinnin (4 h), valmiit
markkinointimateriaalipohjat, näyttelyopastusohjeen suomeksi ja arabiaksi, työpajaehdotuksia sekä Vantaan Sanataidekoulun sanataidetehtäviä. Hinta ei sisällä kuljetuksia eikä
rakentamis- ja purkamispalveluja.

Näyttelyn vuokra on 800 €/1 kk, 1200 €/2 kk. Näyttely aukeaa Vantaan Taidetalo Pessissä
syyskuussa 2016 ja on varattavissa muualle marraskuusta 2016 alkaen.

Mahdolliset tekijöiltä tilattavat satuhetket/työpajat: Lukukeskuksen kirjailijavierailujen
palkkioiden mukaan tai sovitusti (www.lukukeskus.fi/palkkiot).

Näyttelyyn kuuluu näyttelyopastusohje- ja työpajaehdotukset sekä suomeksi että arabiaksi.
Myös pienet opastaulut näyttelyn eri tiloissa ohjaavat näyttelyvierasta.

Kääntäjä Maria Pakkalan arabiankieliset satuhetket: Lukukeskuksen kirjailijavierailujen
palkkioiden mukaan (www.lukukeskus.fi/palkkiot).

Tila, rakentaminen ja kuljetus

Muualla kuin pääkaupunkiseudulla tilaaja korvaa rakentamiskonsultointiin, satuhetkiin ja
työpajoihin liittyvät matkat ja tarvittaessa majoituksen.

Näyttely sopii noin 60–80 m2 kokoiseen tilaan. Pienempään tilaan on mahdollista tilata
vain osa näyttelystä.

Näyttelyn vakuutusarvo: 8000 e. Tilaaja vastaa näyttelyn vakuuttamisesta.

Näyttelymateriaalien purkamisaika on noin 1/2 päivää ja rakennusaika yhden päivän.
Näyttelystä on laaditty selkeä rakennus-, purku- ja pakkausopas. Näyttely mahtuu pakettiautoon.

Varaukset ja tiedustelut
Mirva Aalto, kulttuurituottaja, Lasten Taidetalo Pessi
Puh. 040 525 21 66, mirva.aalto@vantaa.fi
Vantaan kaupunki/Kulttuuripalvelut

Liite 3, Näyttelyesite, Pellicioni, Sanna.
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Pedagoginen opas

Näyttely koostuu kuvitusnäyttelystä ja neljästä
tilasta, jotka ovat ruusutarha tuoksurasioineen,
metsälampi, beduiiniteltta ja lukunurkka.
Jokainen tila liittyy Toiveretki-kirjaan (tai Katri
Tapolan ja Sanna Pelliccionin aiempiin kirjoihin
Pieni prinsessasatu ja Pieni prinssisatu).
Ideana on, että kirja astuu ulos kansistaan ja
näyttelyvieras pääsee kirjan sisään. Kussakin
tilassa on opastaulu (suomeksi ja arabiaksi).
Opastaulut auttavat sekä näyttelyopasta
ryhmineen että satunnaista näyttelykävijää
pääsemään näyttelyyn sisään. Pedagogiseen
oppaaseen sisältyy sanataidetehtäviä ja
työpajaehdotuksia. Tehtävissä on pyritty
huomioimaan eri ikäryhmät/luokka-asteet.
Tarkoituksena on, että näyttelyoppaalla on
opastuksen aikana mukana Toiveretki-kirja,
josta voidaan välillä lukea otteita. Näyttelyyn
sisältyy pieniä esineitä kuten tammenterhoja,
joten olethan tarkka pikkulasten kanssa. Aito
beduiiniteltta on vuohenvillaa. Se saattaa
aiheuttaa allergiaoireita herkimmille.

1. KUVITUSNÄYTTELY

© Sanna Pelliccioni, Katri Tapola, Maria Pakkala, Jenny Järvinen

Toiveretki-näyttely alkaa kuvitusnäyttelyllä.
Kehyksissä on esillä Toiveretki-kirjan
kuvituksia ja tekstejä suomeksi ja arabiaksi.
Kuvitusnäyttelyssä voi tutustua myös itse
kirjaan.

Tehtävää/mietittävää:
Olipa kerran toiveretki! Tässä näet Sanna
Pelliccionin kuvituksia Katri Tapolan
kirjoittamaan kirjaan nimeltä Toiveretki. Kirjan
sankarit ovat Kaisa, Pauli ja Salama.
Katso kuvia tarkkaan. Millä eri tekniikoilla
kuvitukset on tehty? (Vastaus: mustalla tussilla
ja kollaasilla, eli yhdistelemällä ja liimaamalla
valokuvaa, karkkipapereita, lahjapapereita,
lehteä...).

4. BEDUIINITELTTA

syö niitä. Arkut ovat yleensä pieniä koska
beduiinien pitää pystyä kuljettamaan arkkuja
kamelin selässä. Arabimaissa elävät kamelit
ovat dromedaareja eli yksikyttyräisiä kameleita.
Kameli on erämaan laiva!

Nyt voit jakaa aavikon ihmisten kotihetken
(juoda vaikka kahvia ja miettiä viisauksia ja
runoja!) ennen kuin jatkat vaellusta tähtikuviot
tienviittanasi. Tähtikuviot opastavat kulkijoita
myös Salaman iltasadussa.

Tehtävää/mietittävää:

Luetaan Toiveretki-kirjan lopusta Salaman
sadun alku: ’Kauan kauan sitten, muinaisessa
menneisyydessä, kolme ystävystä lähti matkaan
aavikon yötaivaan alla…’ Juuri tämä sama teksti
kuuluu äänipolulla arabiaksi Maria Pakkalan
lukemana!

Nyt astut beduiinitelttaan. Varo skorpionia
ja muita ötököitä. Miltä tuntuu viettää yö
autiomaassa tuhansien tähtien alla? Sulje
silmäsi. Kuuletko arabian kieltä? Millaisia ovat
aavikon äänet? Vietä lepohetki jossain hyvin
kaukana...
Aito beduiiniteltta on vuohenvillaa. Se saattaa
aiheuttaa allergiaoireita herkimmille. Teltasta
löytyvät tulipesä ja palkeet sekä tarjotin, jolla
on kahvinkeittotarpeet. Teltasta löytyvät myös
kamelin satulatuolit. (Niiden päällä ei saa istua,
mutta niihin ja tyynyihin nojataan loikoillessa).
Aavikolla ihmisen harmina on skorpioni. Tästä
teltasta löydät sen sijaan muoviskorpionin
oikeaa erämaan hiekkaa sisältävästä lasipurkista
sekä muita muoviötököitä (koppakuoriainen,
hämähäkki, mato). Lattialla on pohjakangas
patjoineen, tyynyineen ja mattoineen. Näetkö
jossain metsästyshaukan?

Lisätietoa:
Sana beduiini tulee arabian badauii-sanasta.
Beduiini on ihminen, joka asuu erämaassa
ja vaeltelee paikasta toiseen perheineen
ja eläimineen. Beduiinit tunnetaan
vieraanvaraisuudesta. Heidän teltassaan ei ole
ovea – tämä on merkki siitä, että vieraat ovat
tervetulleita milloin vain. Koska beduiinit
asuvat erämaassa, heidän ruokavalionsa on
rajoitettu. Mikäli he eivät saa erämaalta saalista,
syövät he pelkkää leivän ja kamelinmaidon
sekoitusta – eräänlaista maitoleipäpuuroa.
Beduiinit eivät kerää turhaa tavaraa, koska he
joutuvat muuttamaan pois aina kun eläimillä ei
ole enää ruokaa tai vettä.
Beduiinit tarjoavat ruokaa isolta tarjottimelta,
jolta kaikki perheenjäsenet syövät yhtä aikaa.
Lautasia ja aterimia ei käytetä ja ruoka syödään
aidossa beduiiniympäristössä käsin. Maito ja
vesi säilytetään nahkaleilissä. Tavarat säilytetään
pienissä arkuissa, etteivät ne lennä tuulen
mukana ja etteivät omat eläimet (vuohet)

Näyttelyn äänipolun suunnittelijat Anna
Kuoppamäki ja Hans Andersson tarjoavat
sinulle tehtävän: sulje silmäsi ja kulje
kuunnellen äänipolku alusta loppuun! Mitä
polkusi varrelta löytyy ja mitä siellä tapahtuu?
Voit kirjoittaa kuulemastasi tarinan tai piirtää/
maalata kuvan!
Löydätkö metsästyshaukan? Toiveretki-kirjassa
Salama kertoo metsästäneensä haukalla (arab.
’saqr’). Vielä nykyäänkin Arabian niemimaalla
harrastetaan haukalla metsästämistä – ei
kuitenkaan enää ruoan hankkimiseksi, vaan
arvostettuna urheilulajina. Metsästäminen
tapahtuu niin, että haukan silmille laitetaan
peite, joka otetaan pois heti kun saalis
tulee näköpiiriin. Saalis on yleensä jänis tai
jokin lintu. Haukka lentää ja hakee saaliin
mestarilleen.

Millaisia tunnelmia kuvista löytyy? Mitä tuttua
tai sinulle vielä uutta löydät kuvista ja teksteistä?

Arabimaissa suullinen tarinankerronta
yhdistää eri sukupolviin kuuluvia ihmisiä. Sen
kautta opitaan muiden viisaudesta ja virheistä
sekä opitaan kaunopuheisuutta, jota arabit
arvostavat suuresti. Vanhemmat ihmiset ovat
korkeassa arvossa ja heitä kuunnellaan. Ulkoa
muistaminen on hyvin tärkeää ja mieleen
pyritään painamaan loppusoinnullisia tarinoita
sekä runoja.

Mihin kuvaan tahtoisit astua sisään ja miksi
juuri tuo kuva on sinulle mieluisa? Oletko
joskus itse kuvittanut tarinaa?
Millä kielillä tekstit on kirjoitettu? Tiedätkö
mitä nimi ’Salama’ tarkoittaa suomeksi ja kuinka
se äännetään? (Vastaus: ’Säläämä’, ja se tarkoittaa
’turvallisuus’.) (Sama sana esiintyy esim.
ilmauksessa ’Mä’äs-säläämä’, joka kirjaimellisesti
tarkoittaa: ’Mene turvallisuuden kanssa’ ja
käännetään: ’Olkoon matkasi turvallinen’.)

Toiveretki-kirjan tekijät toivottavat sinut
nyt kielten, kuvien ja kulttuurien rikkaaseen
maailmaan! Haluamme, että kirjamme herää
eloon ja että kirjaan voi astua sisään. Astutaan
siis ruusutarhan kautta näyttelyyn!

Mikä on sinun äidinkielesi? Pidätkö tarinoiden
kirjoittamisesta? Millä tavalla sinä ilmaiset mitä
sisälläsi liikkuu? Tahdotko tarinoida, piirtää,
maalata, kirjoittaa, lorutella, laulaa, soittaa tai
liikkua?

2. RUUSUTARHA TUOKSURASIOINEEN

Tutki miten kuvat ja teksti asettuvat kirjan
sivuille. Millainen on kuvan ja tekstin
vuoropuhelu? (Kuvassa ei yleensä kerrota
juuri samaa asiaa kuin tekstissä. Kuvassa voi
kulkea omia tarinoita. Eri kuvakulmat yllättävät
lukijan.) Millaista mahtaa olla kuvittajan
ja kirjailijan työ? Entä kääntäjän? Nämä
käännökset on tehnyt Maria Pakkala, joka on
kääntänyt yhteensä 30 kirjaa suomesta arabiaksi
(mm. näitä kirjoja löytyy lukunurkasta).
Kaikissa noissa töissä luonnostellaan, tehdään
monia eri versioita, muokataan, ideoidaan, kohti
valmista lopputulosta, joka ei synny yhdellä
istumalla! Työt vaativat keskittymistä ja aikaan
sitoutumista.

Näyttelyyn kuljetaan ruusutarhan
kautta. Ruusutarhan kattoa koristavat
silkkipaperiruusut. (Myös Pieni prinsessasatukirjasta löytyy ruusutarha). Ruusutarhan
seinällä on useita erilaisia koristeltuja peilejä,
sekä suomeksi ja arabiaksi sanoja herättämään
eri tunnetiloja. Näiden ”tunnepeilien” kohdalla
tunnistetaan ja nimetään eri tunteita sekä
eläydytään siihen, miltä toisesta ihmisestä
tuntuu kun tälle vaikkapa sanotaan jotain
kaunista.

Arabian puhekielet poikkeavat toisistaan niin
paljon, että eri maiden arabiaa puhuvat eivät
välttämättä ymmärrä toisiaan.
Mitä tiedät Suomen kirjakielestä ja murteista?
Entä mitä muita kieliä kuin suomea Suomessa
puhutaan? (Tässä näyttelyssä on mukana
joitain ruotsinkielisiä kirjoja lukunurkassa, ks.
kirjaluettelo).

Tehtävää/mietittävää:
Mene peilin luo ja katso itseäsi syvälle silmiin.
Tutki sanoja. Mitä tunteita löydät kasvoiltasi
sanojen ja peilin avulla? Löydätkö silmistäsi
ilon? Entä surun?

Lukutaito on tärkeä asia. Arabimaissa myös
suullinen tarinankerronta on arvossaan.
Aiemmin Suomessakin oli rikas suullinen
tarinankerronnan perinne ja yhä jotkut vanhat
ihmiset muistavat ulkoa erilaisia värssyjä,
runoja, sananlaskuja ja viisauksia, joiden avulla
he jakavat elämänkokemustaan.

Mitä muita tunteita osaat nimetä? Miten ne
näkyvät kasvoilla? Entä missä kohtaa kehoa ne
tuntuvat? Mitä tapahtuu kun hymyilet?

Lukunurkkaa rajaa seinäkangas (Toiveretkikirjasta: Salaman iltasadun alku suomeksi ja
arabiaksi). Kirjahyllystä löytyy lastenkirjoja
suomeksi, ruotsiksi ja arabiaksi (myös joitain
muita kieliä on edustettuna) sekä karttakirja
ja sanakirja (kirjaluettelo sekä oppaan lopussa
että lukunurkassa). Lukunurkasta löytyy myös
ajantasainen karttapallo. Löydätkö taatelirasian
ja sieltä Salaman toivomuksen, jota edustaa
pieni kivi?

Suomen ja arabian kielet eroavat monella tapaa,
mutta suomen kielessä on useita arabiankielisiä
lainasanoja. Lähes kaikki al-alkuiset sanat
tulevat arabian kielestä, kuten almanakka eli
kalenteri. Almanakka-sanalla on tarjolla monta
etymologiaa. Yksi niistä on arabian sanasta
al-manākh, joka tarkoittaa säätä nykyarabiassa.
Sen alkuperäinen merkitys on ’paikka, jossa
kameli laskeutuu polvilleen’. Erämaassa
matkustettaessa karavaanin kuljettaja laittaa
nimittäin kamelin valitsemaan mieluisan
paikan, sillä se osaa valita parhaan paikan sään
ja ilmanlaadun suhteen! Keksitkö muita alalkuisia lainasanoja? (algebra, algoritmi…)

Sadun mukana saat matkata omiin mielikuviisi.
Sadut opettavat usein rohkeutta, aivan kuin
erämaan elämäkin… Miten satu ja seikkailu
jatkuvat? (Tässä on sinulle tehtävä mukaan
viemisiksi: Kirjoita ja kuvita oma satusi! Käytä
sadussa näyttelystä ja kirjoista löytämiäsi
kauniita sanoja ja hyviä toiveita, kiehtovia ja
jännittäviä yksityiskohtia, kaikkia aisteja sekä
ystävyyden ja yhdessä tekemisen voimaa!).

Arabialainen kerronta on satumainen. Se
aloitetaan lauseilla: Kään jää mää kään
(Olipa kerran, ja paljon on tapahtunut),
fii qadiimizzämään (Kauan kauan sitten),
wä säälifil’asr wäl’äwään (Muinaisessa
menneisyydessä), kään hättää kään (Oi mitä
kaikkea tapahtui). Kuuletko jonkun näistä
aloituksista äänipolun arabiankielisessä
luennassa?

5. LUKUNURKKA
Tehtävää/mietittävää:

Suomalainen sadunkerronta aloitetaan sanoilla:
Olipa kerran. Löydätkö tällaisen sadunalun
jostakin lukunurkan satukirjasta? Sitten
ollaan molemmissa kulttuureissa hiirenhiljaa
ja kuunnellaan itse tarinaa. Millaista on olla
hiirenhiljaa? Hiljaisuudessa saa keskittyä ja
kuulla omat ajatuksensa sekä nähdä omat
mielikuvansa!

Tervetuloa tarinoiden ääreen itämaiselle
matolle! Tarjottimella on kirja – mitä se pitää
sisällään? Opettele ainakin yksi uusi sana
arabiaksi/suomeksi, uuden oppiminen on
hauskaa!

Kuka on beduiini? Onko Suomessa beduiineja?
Vrt. saamelainen kulttuuri, jossa on vaellettu
poron kanssa.

Mihin sanoihin sadut päättyvät? Löydätkö
lukunurkan kirjoista vastauksen?

Elämä erämaalla on ankaraa, se vaatii rohkeutta
ja kärsivällisyyttä. Erämaan ihmiset kertovat
tarinoita rakastumisesta, urheudesta ja
selviytymisestä. Illat ovat kauniit ja pitkät.
Silloin sytytetään tuli ja istutaan kuuntelemaan
viisaiden kertomuksia tai runoilijoiden runoja.
Lapset opettelevat runoja ulkoa ja ennen pitkää
he sepittävät itsekin kauniita runoja.
Lukunurkan lattiaa peittää itämainen matto.
Siellä on myös tuoli satuhetken pitäjälle.
Itämaisella jättitarjottimella on ’Kauniiden
sanojen suomi–arabia -sanakirja’, jossa kullakin
aukeamalla on yksi sana suomeksi ja arabiaksi
ääntämisohjeineen. Lukunurkan katossa on
kangas, johon on painettu sanakirjan sanoja.

Tutki ja lue kirjoja: etsi hyllystä sama kirja
suomeksi/ruotsiksi, suomeksi/arabiaksi,
ruotsiksi/arabiaksi. Mitä eroa kirjoissa on?
Miten sadunkerronta aloitetaan ruotsiksi?
(Det var en gång.) Kirjaluettelossa ei ole
mainittu kääntäjien nimiä, mutta voit etsiä
käännöskirjoista kääntäjätiedot ja pohtia
kääntäjän työn tärkeyttä!
Beduiinit kuljettavat kaiken arkuissa, myös
kirjat. Pienessä arkussa on Salaman toive.
Mitähän Salama on toivonut?

(Käsittelethän kirjoja varoen ja järjestät ne
luettuasi takaisin hyllyyn!)
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Tunnetko sanonnan ’silmät ovat sielun peili’?
Sama sanonta löytyy sekä suomen että arabian
kielistä. Arabiaksi se on ’äl-ajunu mir’ääturruuh’. Miltä tuntuu katsoa toista ihmistä syvälle
silmiin? Entä miltä tuntuu sulkea silmät ja
katsoa rauhassa omaan sisimpään?
Isommille: Millainen voisi olla sielun selfie?
Tahtoisitko kirjoittaa aiheesta ja kuvailla
oman sielusi selfien? Ihmisen sisäinen
maailma on rikas ja kiehtova… Taide on tie
ihmisen sisimpään. Siellä asuvat myös ikuiset
inhimilliset arvot: mitä ne mahtavat olla?

Mitä muistoja tuoksuihin liittyy? Mikä on
lempituoksusi ja mitä se tuo mieleen? Mihin
kaikkeen kasveja ja villiyrttejä voi käyttää?
Mitä aisteja osaat nimetä?

3. METSÄLAMPI

kirjan ankkakeinulle. Keinu on tarkoitettu vain
pienille näyttelyvieraille ja varoen!

Tehtävää / mietittävää:
Ollaan aivan hiljaa – lähteellä on väkeä!
Mitä eläimiä lähteellä on? Kuuntele metsän
hiljaisuutta ja lähteen solinaa. Rauha on tärkeä
asia ja luonnosta sitä löytyy.

Toiveretki-kirjassa ystävykset ilahduttavat

Lähteet ovat ihmiselle kautta aikain olleet
tärkeitä ja pyhiäkin paikkoja. Erämaassa lähde
on voinut pelastaa hengenkin. Lähteeseen
saatetaan heittää kolikko ja samalla toivoa,
kuten Kaisa tekee Toiveretki-kirjassa. Mitä sinä
haluaisit toivoa ja kenelle? Kuiskaa oma toiveesi
lähteelle tai siellä istuvalle sammakolle.

TUOKSURASIAT

Oletko sinä joskus kohdannut ison tai pienen
eläimen luonnossa?

toisiaan kauniilla sanoilla ja toiveilla. Mitkä
sanat saavat sinut iloiseksi? Miten ilahdutat
jotakuta toista?

Lattialla on hatturasioiden sisällä lasipurkeissa
eri tuoksuja: vanilja, kardemumma, suopursu,
kaneli, santelipuu (suitsuke), laventeli,
appelsiininkukka, tamarindi, terva. (Olethan
varovainen lasipurkkien kanssa. Säilytä tuoksut
omissa purkeissaan). Yhdestä hatturasiasta
löytyy myös Pieni prinsessasatu -kirja, josta
voit etsiä ruusutarhasivun! Pikkuisesta kaapista
löydät tuoksujen nimet. Osa tuoksuista on
voimakkaita, haista varovasti jos olet herkkä!

Tehtävää/mietittävää:
Kun avaat tuoksurasian, sulje silmät ja hengitä
syvään. Tunnistatko tuoksut? Onko joku
tuoksuista uusi?

Toiveretki-kirjassa kokkaillaan. Salama tuntee
Seitsemän mausteen reseptin. Mitä nuo
mausteet ovat ja löytyykö joku mausteista
lasipurkista? Mitä mausteita sinä käytät kun
kokkailet?

Kaisa-prinsessa hoitaa haavaansa Pieni
prinsessasatu-kirjassa tietyllä Suomen kasvilla.
Mikä se on? (Vastaus: ratamo). Mikä mahtaa
olla sen arabiankielinen käännös? (Vastaus:
’lisään älhämäl’ eli kirjaimellisesti ’karitsan
kieli’.)
Suitsuketta käytetään arabialaisessa kulttuurissa
vieraan saapuessa kotiin ja se voi olla hyvinkin
arvokasta.

Nyt voidaan istahtaa ja tutkia Toiveretki-kirjan
lähde-aukeamaa.
Mitä metsän eläimiä ja antimia sinä tunnet?
Oletko marjastanut tai sienestänyt?

Tila koostuu sammalmatosta (paksu vihreä
matto) sekä istuimiksi käyvistä koivupölleistä
ja sammalmättäistä (virkatut vihreät tyynyt).
Lähteessä, perinteisessä toivomuspaikassa,
solisee vesi ja sen reunalla istuu pieni
sammakko. Lammessa voi uittaa kaloja. Seinällä
on seinäkangas (Toiveretki-kirjan kuva hirvestä
ja vasasta lähteellä). Lammen päällä roikkuu
myrskyn pieksämiä verkkomerkkejä. Lammen
luona on arkku, jonka aukoista voi tunnustella
metsään liittyviä asioita. (Pidä huolta etteivät
lapset ota tavaroita arkusta pois.) Yhdestä
arkun reiästä kuuluu vedenalaisia ääniä.
Pauli-prinssin keppihevonen on lammella.
Arkun päällä on iso kuparipannu ja pikku
kuppeja eväshetken viettoa varten. Arkun
takana seinällä on seinäkangas teksteineen
(Toiveretki-kirjan kuva, jossa Pauli ja Salama
makoilevat laiturilla). Koreissa on huovutettuja
marjoja. (Ennen opastusta marjat voi ripotella
sammalikkoon ja mättäikköön jotta lapset
voivat ”marjastaa”.) Lammella on myös keinu,
joka on toiminut esikuvana Pieni prinsessasatu-

Tiesitkö tämän:

TOIVEPAIKKA-TYÖPAJA

Arabian kieli kirjoitetaan oikealta vasemmalle.

Työpajan voi toteuttaa hyvin yksinkertaisesti
pienten kanssa tai tehdä koristeellisia
toteutuksia isompien kanssa. Työpajassa
rakennetaan oma ’toivepaikka’, jonka sisällä
palaa valo.

(Isommille: Arabian kielessä ei ole isoja ja
pieniä kirjaimia, joten erisnimet on joskus
pakko kääntää/vaihtaa. Arabian kielessä voi
kirjoittaa vain kolme lyhyttä ja kolme pitkää
vokaalia. Lyhyet vokaalit eivät ole kirjaimia vaan
pieniä merkkejä, joita voi laittaa konsonanttien
päälle. Aikuisten teksteissä ei ole yleensä
vokaalimerkkejä. Silloin täytyy arvata!).
Suomalaiset puhuvat ja kirjoittavat samaa
kieltä. Arabit eivät. Kirjakieli eroaa niin paljon
puhutuista arabian kielistä, että välillä kääntäjää
harmittaa. Kirjakieli on jäykempi ja virallisempi
eivätkä pienet lapset vielä osaa sitä. On
harmi kääntää kielelle, jota lapsi ei vielä osaa.
Puhutuille arabian kielille ei ainakaan vielä
käännetä.
Mitä tarkoittaa äidinkieli? Mitkä ovat Suomen
viralliset kielet? (Isommille: Äidinkielen
merkitys tunteen kielenä?). Saamen kielen
asema?
Missä päin maailmaa puhutaan arabiaa? Tutki
karttakirjaa ja karttapalloa. Suomeen on tullut
viime aikoina paljon arabiaa puhuvia. Missä he
voivat puhua arabiaa? Miten he voivat oppia
suomea/ruotsia? Voisiko lastenkirjaa käyttää
oppimisen apuna?
Katsele karttapalloa ja pidä sitä sylissä varoen!
Tiesitkö, että kaikkialla maapallolla kerrotaan
samanlaisia satuja? Sadut kertovat ihmisenä
olemisesta haasteineen ja ne yhdistävät meitä
kaikkia. (Ryhmässä voidaan karttapalloon
liittää muitakin tehtäviä samalla kun sitä esim.
kierrätetään kauniisti sylistä toiseen. Planeetta
Maa on yhteinen omaisuutemme!). Mitä satuja
sinä tunnet? Mistähän ne ovat peräisin?
Nauti hyvää tekevistä tarinoista ja omasta
äidinkielestäsi, ne ovat sinun aarteesi, aivan
kuin kauniit sanatkin! Sen pituinen se!

Esimerkkiohjeet työpajan ohjaajalle:
Kaikilla meillä on joku mielipaikka, jossa on
erityisen ihana olla.
Mikä SINUN mielipaikkasi on (mummola,
maja, meri, mökkisauna, mikä vain).
Miltä siellä tuntuu (onko se jännittävä,
turvallinen, iloinen, aurinkoinen...)? Miksi se
on kaikista ihanin paikka?
Nyt kaikki saavat rakentaa oman
mielipaikkansa, oikean toivepaikan. Lopputulos
voi olla monenlainen, ja esimerkkejä on
pöydällä. Hienojen toivepaikkojen sisälle
sytytetään lopuksi valo.
Valmistusohje:
Piirrä paperille oma toivepaikkasi. Kerro
mikä siinä on parasta. Jos haluat ja osaat,
kirjoita paperille toivepaikkasi nimi ja mikä
siinä on ihanaa. (Vaikkapa PAPAN LAIVA ja
SEIKKAILU tai mielikuvitusnimi ILOINEN
HIUTULA).
Piirrä, koristele (liimaa paperia, kangasta,
puumosaiikkia...) ja rei’itä paperi molemmin
puolin. Voit koristella kuvaa myös mallien
mukaan arabialaisin sanoin.
Niittaa koristellun paperin reunat yhteen ja
sytytä sisään led-tuikku.
Valmiit toivepaikat voi koota yhteiseksi
tilataideteokseksi, ”toiveiden kyläksi” pöydälle.
Tarvikkeet: erivärisiä kartonkeja, puuvärejä,
tusseja tai väriliituja, saksia, niittareita, LEDtuikkuja. Jos askartelujen tekoon on riittävästi
aikaa, voi niihin myös liimata paljetteja tai
koristepaperi- ja kankaanpaloja.

ELÄVÄ SANAKIRJA -YHTEISÖTAIDETEOS
Työpajassa osallistutaan myös
yhteisötaideteokseen nimeltä ’Elävä sanakirja’.
Se on käytännössä seinälle teipattu suuri
voimapaperin pala (esim. koko 1 m x 4 m).
Kaikki näyttelykävijät saavat kirjoittaa ja
piirtää siihen omalla äidinkielellään (ja muilla

Kerää marjat ja sienet koriin, keitä pannukahvit
ja vietä eväshetki! Toiveretki-kirjassa Kaisa,
Pauli ja Salama syövät eväitä ja hörppivät
lähdevettä pikku pikareista. Millainen on sinun
päiväsi paras hetki?
Mitä kummaa metsän aarrearkku pitää
sisällään – tunnustele ja kuuntele! (sisällä
arkussa: sembramännyn käpyjä, männyn
käpyjä, tammenterhoja ja hevoskastanjoita).
Myös sammakko kurkkaa yhdestä aukosta.
Kuuletko sammakon kurnutuksen? Mitä
muuta vedenalaista kuulet? Vedenalaisen
äänimaailman ovat iloksemme loihtineet
muusikot Anna Kuoppamäki ja Hans
Andersson.

Uita kaloja. Myös Pauli ja Salama onkivat
kirjassa. Onko ahven tai Al-Buuri sinulle
tuttu? Tutki laituri-seinäkankaan aukeamaa
Toiveretki-kirjasta.

osaamillaan kielillä) itselle merkityksellisiä
asioita. Toisten sanoja saa myös kääntää.
Paperi täydentyy kussakin näyttelypaikassa
koko kuukauden ajan. Paperia saa myös
koristella. Tarkoitus on, että paperi olisi
lopussa täynnä sanoja, lauseita, käännöksiä,
pikku tarinoita ja koristelua. Pyydämme,
että jokainen näyttelypaikka jakaisi tästä
yhteisötaideteoksesta kuvia Toiveretkifacebook-sivulle (https://www.facebook.com/
toiveretkinayttely/?fref=ts). Vastaavan tehtävän
voi toteuttaa myös näyttelyn jälkeen koulussa.

Ideoita lisätehtäviin:
Pienemmät lapset voivat ideoida ja toteuttaa
sormiväreillä oman voimaeläimen tai vaikka
kaupungin.

Isommat lapset keräävät lehtiä ulkoa (tai
sisältä mitä tahansa röpypintaista) ja lehtikuvio
hierretään paperiin. Sen jälkeen lapset
kuvittelevat esim. jonkun satumaisen kaupungin
ja jatkavat piirtäen yksityiskohtia.
Näyttelyn teemoista voi jatkaa ja yksi vaihtoehto
on koristella oma itämainen peili. Tässä
esimerkki.

Kirjaluettelo Toiveretki-näyttelyyn:
Katri Tapola:

Onni-poika saa uuden ystävän (Minerva Kustannus 2012).
Onni-poika menee päiväkotiin (Minerva Kustannus 2011).
Onni-pojan puuhakas päivä (Minerva Kustannus 2011) (myös

Risto Räppääjä ja nuudelipää (Sinikka Nopola; Tiina Nopola, Beirut,

Hipsuvarvas ja muita kertomuksia, Suomen lapsille kertonut Helmi

Rubiinisydän (Kaarina Helakisa, Abu Dhabi, 2013).

Humpatti etsii kotia, Harri Manner, Hieromymus – Arktinen Banaani

2014) (myös suomeksi).

Krohn, WSOY 1995.
2016.

Matti ja krokotiili, Hannu Taina, Otava 1992.
Matti ja salakallio, Hannu Taina, Otava 2002.
Mennään onkimaan! Lapsen oma kalakirja, Latostenmaa, Rytisalo,

Toiveretki (teksti Katri Tapola, kuvitus Sanna Pelliccioni) (Myllylahti

kiinaksi).

Pelätin ja rastas (teksti Katri Tapola, kuvitus Alessandro Pelliccioni)
(Mirri Creative 2015).

Basam Books 2016).

2013) (myös suomeksi).

Hämärinkäinen, Mila Teräs, kuv. Karoliina Pertamo, Karisto 2015.

Merenvaltias käy kylvyssä & Yksisilmäisten onkimiesten arvoitus, Harri Manner, Hieronymus 2016.

Nähdään majalla, pörriäisagentit (teksti Reetta Niemelä ja Mia

Tompan parempi päivä (Kristiina Louhi, Beirut, 2014)(myös suo-

Ihmelapsi Eino tutustuu kuninkaalliseen perheeseen, Hari Man-

Metsäpapukaija, Maria Vuorio, Tammi 1998.

Tomppa ja Taatelin maito (Kristiina Louhi, Beirut, 2014) (myös

Itä-Borneo, Lauri Ahtinen & Anna Sofia Vuorinen, S & S 2016.

2016).

Mahdottomuuksien rajoissa – Matkakirja (teksti Katri Tapola,
kuvitus Virpi Talvitie) (Teos 2013).

Toivon talvi (teksti Katri Tapola, kuvitus Karoliina Pertamo) (Tammi
2013).

Pieni prinssisatu (teksti Katri Tapola, kuvitus Sanna Pelliccioni) (Tammi 2012). Ilmestynyt arabiaksi 2014.
Väinämö sisäkentillä (teksti Katri Tapola, kuvitus Marika Maijala)
(Tammi 2012).

Keikalla katoaa Gibson nimimerkillä M.E. Kuusi (teksti Katri

Pikkurillin käsikirja (teksti Vuokko Hurme, kuvitus Sanna Pelliccioni,

Rönkä, kuvitus Sanna Pelliccioni, Sammakko 2016).

Maami Mustikka (teksti Eppu Nuotio ja Maami Snellman, kuvitus

Siiri tekee maalin (Tiina Nopola, Beirut, 2014) (myös suomeksi).
Sylvi Kepposen hukkaretki (Marika Maijala; Juha Virta, Abu Dhabi,

meksi).

Sanna Pelliccioni, Bazar Kustannus 2015).

suomeksi).

Kiitos! sanoi leijona (teksti Pia Perkiö, kuvitus Sanna Pelliccioni,

Tomppa tahtoo (Kristiina Louhi, Beirut, 2014) (myös suomeksi).

Lasten Keskus 2014).

Sokerileipuri Mata-Mii seikkailee (Tammi 2013).
Huuhkajan hotelli (teksti Pia Perkiö, kuvitus Sanna Pelliccioni, Tammi
2012).

Tuhat ja yksi yötä lapsille, Jaakko Hämeen-Anttila, Otava, 2011.
Trollkarlens hatt (Tove Jansson, Muumikirja ruotsi-arabia käännös,
Tukholma, 2008)(myös ruotsiksi ja suomeksi).
Parvekejumalat (Anja Snellman, Abu Dhabi, 2013).

Höyhenketju, Hannele Huovi, Tammi 2002.

ner, Artemisia 2002.

Ja se kissa!, Ritva Kokkola, kuvittanut Eija Jansson, Nordbooks.

Suomi), WSOY 2013.

WSOY 2010.

Mörön unisukat, Nina Haiko, Lasten Keskus 2007.

Tuhat sanaa arabiaksi, Heather Amery, kuv. Stephen Cartwright,

Mare Nostrum (Jaakko Hämeen-Anttila, Abu Dhabi, 2011).

Kalevalan tarinat (suorasanaisesti kertonut Martti Haavio, kuvittanut
A. Lindeberg), WSOY 1966.

Aavikon vaeltaja (Öhrnberg Kaj toim., Abu Dhabi, 2012).

Kanteletar, SKS 2005.

mi 2012). Ilmestynyt arabiaksi 2014.

Pieni prinsessasatu (teksti Katri Tapola, kuvitus Sanna Pelliccioni)
(Tammi 2011). Ilmestynyt arabiaksi 2014.

Villikukka (teksti Pieretta Diamantopoulou, kuvitus Sanna Pelliccioni,

Wallinin elämäkerta (Öhrnberg Kaj, Saudi Arabia, 2008).

Kauneimmat sadut, H.C. Andersen, (kuv. Svend Otto S.) Tammi 2002.

WSOY 2010)

Tummien perhosten koti (Leena Lander, Syyria, 2007).

Koira nimeltään Kissa, Tomi Kontio, kuv. Elina Warsta, Toes 2015.

Unilintu ja Uljas Sankari (teksti Katri Tapola, kuvitus Virpi Talvitie)

Sanni ja taikakivi, (teksti Tuula Pere, kuvitus Sanna Pelliccioni,

Muut (teoksen mukaan aakkosjärjestyksessä):

Kukkuluuruu, Kuckeliku, Elina Pulli, kuv. Karoliina Pertamo, Lasten

Väinämö. Vain ulkokäyttöön. (teksti Katri Tapola, kuvitus Marika

tus Sanna Pelliccioni), Multikustannus 2009.

Kärpäslätkää, Kaija Pispa, WSOY 2006.

Arabiankieliset teokset (kääntäjä Maria Pakkala):

Adalmiinan helmi, Zacharias Topelius, kuv. Lena Frölander-Ulf, Teos

Käsikäpälässä, Eija Timonen, kuv. Pirkko-Liisa Surojegin, Tammi

2012.

2004.

Ahaa, sanoi Pikku Ruu, Hannele Huovi, kuv. Kristiina Louhi, Tammi

Kävellen ympäri maailman, Lotta Nieminen, WSOY 2013.

Anselmin numerot (Ilja Karsikas, Beirut, 2013)(myös suomeksi).

Maijala) (Tammi 2009).

Anselmin eläimet (Ilja Karsikas, Beirut, 2013)(myös suomeksi).

Maunon kaupunki (teksti Katri Tapola, kuvitus Kristiina Louhi)

Diktatorn (Ulf Stark, Beirut, 2014)(myös ruotsiksi).

(Tammi, 2008).

Jääpuikkoja ja jälkiä lumessa (teksti Katri Tapola, kuvitus Virpi

Gondwanan lapset (Alexis Kouros, Abu Dhabi, 2015).

Talvitie) (Tammi, 2005).

Isä, rakennetaan maja! (Markus Majaluoma, Beirut, 2011).

Satu joka oli totta (teksti Katri Tapola, kuvitus Virpi Talvitie) (Tammi,

Isä, lähdetään saareen! (Markus Majaluoma, Beirut, 2011).

2004).

Konnanmontulle hyvä kyyti (teksti Katri Tapola, kuvitus Virpi
Talvitie) (Tammi, 2003).

Kivikauppaa ja ketunleipiä (teksti Katri Tapola, kuvitus Virpi Talvitie) (Tammi, 2002).

Sanna Pelliccioni:
Onni-poika menee eskariin (Minerva Kustannus 2016).
Onni-pojan seikkailut (Minerva Kustannus 2015).
Jännittäviä aikoja, Onni-poika (Minerva Kustannus 2015).
Onni-poika tykkää pelata (Minerva Kustannus 2015).
Onni-poika menee mummolaan (Minerva Kustannus 2014).
Onni-poika tahtoo kaiken (Minerva Kustannus 2013).
Onni-pojasta tulee isoveli (Minerva Kustannus 2012).

Keskus 2016.

A Children’s Chorus, Celebrating the 30th anniversary of the
Universal Declaration of the Rights of the Child, E.P. Dutton 1989.

Mausteiden matkassa, (teksti Kirsi-Marja Häyrinen-Beschloss. kuvi-

Jättityttö ja Pirhonen (Hannele Huovi, Kairo, 2013)(myös suomeksi).
Memmuli karkaa sirkukseen (Mervi Lindman, Beirut, 2014)(myös
suomeksi).

Metsähiiren tanssi (Pirkko-Liisa Surojegin, Abu Dhabi, 2013)(myös
suomeksi).

Peikonhäntä (Sari Vento; Mika Launis, Beirut, 2012).
Pieni prinsessasatu (Katri Tapola; Sanna Pelliccioni, Tukholma, 2014)

(myös suomeksi).

Pieni prinssisatu (Katri Tapola; Sanna Pelliccioni, Tukholma, 2014)

2009.

L niin kuin leopardi, Sari Airola, WSOY 2015.

Ansku ja Armas Piin pauloissa, Ritva Kokkola, Nordbooks.

Näkymätön lapsi, Tove Jansson, WSOY 1992.

Ollin hiihtoretki, Elsa Beskow, Gummerus 2003.
Onerva kokkaa, Riina Katajavuori, kuv. Erika Kallasmaa ja Anne
Vasko, Tammi 2012.

Onnen kuplia, runoja aloittelijoille, Hanna Lundström & Maija
Hurme, S & S 2016

Lapsen oma talvikirja, Suvi Vehmanen, kuv. Laila Nevakivi, Minerva

Perhosen varjo, Mila Teräs, Otava 2012.

2012.

Le Favole di La Fontaine, Elsa Mora & Julia Fröhlich, Edizioni White

Barnas rettigheter, Forlag Carlsen Oslo1989.
Dröm om drakar, Sanna Tahvanainen & Jenny Lucander, S & S 2015.
Emman ja Eetun yllätyslöytö, (suomi-arabia), Marita Hauhia, kuv.
Anne Randén, Avain 2016.

2004.

Grimmin satuaarteita, (kuv. Svend Otto S.) WSOY.

Taina, Grimm Press 1998.

Potatisens dröm, Annika Sandelin & Karoliina Pertamo, S & S 2016.

Lentävät syntymäpäivät minareettimaassa, Sari Airola, WSOY
Leonardo oikealta vasemmalle, Marjatta Levanto, kuv. Julia Vuori,

Herra Kuningas, Utelias Fauni & Tyttö, puu ja peili, kurdinkieli-
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Rassel, Prassel, Puss, poesi för nybörjare, Hanna Lundström &
Selityspakki, Kreetta Onkeli, Otava 2013.

Little Tomte’s Christmas Wish, Inkeri Karvonen & Hannu Taina,

Sininen huone, Mila Teräs, Otava 2006.

Lohikäärmeunia, Sanna Tahvanainen & Jenny Lucander, S & S 2015.

Lumottu saari, Jarkko ja Laura Antikainen, Minerva 2013.
Maailman ympäri, puuhaa ja askartelua, Leena Hietamies, kuv.
Karoliina Pertamo, Kirjapaja 2012.

Liittee 4. (1/2), Pellicioni Sanna, Tapola Katri, Järvinen Jenny

Päin Porkkalaa, Ansu Kivekäs, Tammi, 2008.
Maija Hurme, S & S 2015.

Teos 2014.

Lucy, Olivier Douzou, Editions MeMo 2005.

nen kertomuskokoelma, Raija Siekkinen, käännöstyö kurdinkielinen
tarinaryhmä, Vantaan kaupunginkirjasto 2005.

Pikku jääkarhu pelastaa valaat, Hans de Beer, Lasten Keskus 2013.
Pikku-Tommin kalaretki, Elsa Beskow, Gummerus 2002.

Floris Books 2013.

Herra Kuningas, kiinankielinen laitos, Raija Siekkinen, kuv. Hannu

Karisto 2011.

Lennokas - satuja, jotka saivat siivet, useita kirjoittajia, kuv. Karolii-

2012.

Gepardi katsoo peiliin, Hannele Huovi, kuv. Kirsi Neuvonen, Tammi

Mäntykustannus 2011.

Star 2012.

na Pertamo, Lasten Keskus 2015.

Tyttö, puu ja peili, Raija Siekkinen, kuv. Hannu Taina, Otava 1987.
Täyttä laukkaa maailman ympäri, Carlos da Cruz ja Anniina Mikama, Tammi 2014.

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat, Anneli Kanto, kuv. Noora Katto,

WSOY 1997.

Nemo 2015.

Tuli perheen alla, Ansu Kivekäs, Tammi 2012

WSOY 1992.

Lapsen oma petokirja, Suvi Vehmanen, kuv. Laila Nevakivi, Minerva

Auringonkukasta viiniköynnökseen, ravintokasvit, Arne Rousi,

Tuhannen ja yhden yön tarinoita, kuv. ja kert. Riikka Juvonen,

Olen nähnyt sellaisen, Maria Vuorio, Tammi 1999.

Milena Parland & Alexander Reichstein, S & S 2014.

Antiikin taruja lapsille 3 Merenkulkijat, Arto Kivimäki, Teos 2014.

2010.

Topeliuksen lukemisia lapsille (kertoja Kirsti Mäkinen, kuvat Risto

När månen skrattade och andra sagor berättade i vårt land,

Otso ja soiton salaisuus, Pirjo Suvilehto, kuv. Karoliina Pertamo,

Pompom ja iloinen vuosi (Nina Pirhonen, Abu Dhabi, 2013).

Pompom ja avaruusmatka (Nina Pirhonen, Abu Dhabi, 2013).

Noitapeili, Mila Teräs, Otava 2016.

2016.

Harvapäinen hirvi, Hannu Hirvonen, Tammi 2010.

Pompom lähtee merille (Nina Pirhonen, Abu Dhabi, 2013)

Nalle vaarallisilla vesillä, Maria Vuorio, Tammi 2008.

Lapsen oma lintukirja, Titta Kuisma, kuv. Laila Nevakivi, Minerva

(myös suomeksi).

Pompom löytää ystävän (Nina Pirhonen, Abu Dhabi, 2013).

metty, Tammi 2008.

Ansku ja Armas ynnä matikkatäti, Ritva Kokkola, Nordbooks.

Auringon lapsia, Leena Krohn, Teos 2011.

Sanoma 2005.

Muuttolintulapsi, Päivi Franzon, kuv. Sari Airola, Lasten Keskus 2007.

Keskus 2012.

Maijala) (Tammi 2011).

Maunon maja (teksti Katri Tapola, kuvitus Kristiina Louhi) (Tammi

Todellinen prinsessa & Keisarin uudet vaatteet, H.C.Andersen,

Kaikkien juhla, Miikka Pörsti, Tammi 2016.

(Tammi 2011). Ilmestynyt arabiaksi 2014.

Tapola, Hannu Hirvonen, Tuula Kallioniemi, Raili Mikkanen, Katariina
Romppainen, Aira Savisaari) (WSOY 2010).

Tenho ja Ryske. Satuja soitosta, Silja Sillanpää, kuv. Kati Vuorento, S

& S 2016.

Miinalan Veikon nyrkkeilykoulu, Hannele Huovi, kuv. Jukka Lem-

Pieni prinssisatu (teksti Katri Tapola, kuvitus Sanna Pelliccioni) (Tam-

2010).

2004.

Cambourakis 2016.

Tammen suuri satukirja, toim. Ismo Loivamaa, kuv. Leena Lumme,

Jokin sauruksen tapainen, Tony Mitton, kuv. Russell Ayto, Lasten

Pieni prinsessasatu (teksti Katri Tapola, kuvitus Sanna Pelliccioni)

Haudasta nousee hemmo nimimerkillä M.E. Kuusi (teksti Katri

Mimmi Moun ilotaika, Maria Peura, kuv. Katja Tukiainen, Tammi

Sylvia Lespiègle Une longue journée, Marika Maijala & Juha Virta,

Tammi 2002.

Minä, Muru ja metsä, Lena Frölander-Ulf, S & S 2016.

Tapola, Hannu Hirvonen, Tuula Kallioniemi, Raili Mikkanen, Katariina
Romppainen, Aira Savisaari) (WSOY 2011).

Wickwick 2010) (myös englanniksi).

Mia Tiu ja sata sanaa, Sari Airola, WSOY 2006.

Kärkkäinen) Nemo 2014.

Sylvia Lespiègle Le Correspondant, Marika Maijala & Juha Virta,

Jag, Fidel och skogen, Lena Frölander-Ulf, S & S 2016.

Väinämö ja näkymätön naapuri (teksti Katri Tapola, kuvitus Marika

(Teos 2010).

Thynell, Minerva 2016.

Suuri karttakirja, Aleksandra ja Daniel Mizielinski, (suom. Tapani

Cambourakis 2014.

Sitä ei kukaan tiedä, Maria Vuorio, Tammi 2005.
Suomen lasten eläinsadut, Otava 1997.
Suomi-arabia –sanakirja
Suon aarteita, Suvi Vehmanen, Valosat 2016.

Uppo-Nalle ja Pikkuponi, Elina Karjalainen, kuv. Hannu Taina,
Urpon ja Turpon seikkailut, Hannele Huovi, kuv. Jukka Lemmetty,
Tammi 2015.

Utelias Fauni, Raija Siekkinen, kuv. Hannu Taina, Otava 1988.
Vauvan vaaka, Hannele Huovi, kuv. Kristiina Louhi, Tammi 2014.
Vesiemme pikkueläimiä värikuvina, Ernst Palmén, WSOY 1996.
Ystävyys on ykkönen, Raisa Cacciatore ja Helena Häkkinen, kuv.
Osmo Penna, Minerva 2011.
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