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Tutkimuskohteena ovat lasten ja heidän vanhempiensa tarinat ja kuvalliset taideteokset, jotka
muodostavat toiminnallisen taideprojektin, perhekulttuurikurssin Oulun alueen pienellä
paikkakunnalla. Tutkimuksessa selvitän Vanhempien Akatemia -hankkeen perhekulttuurikurssin
merkitystä lapsen ja vanhemman osallistuvalle vuorovaikutussuhteelle. Perhekulttuurikurssiin
osallistui kuusi perhettä. Lapset olivat 3 – 6-vuotiaita. Perhekulttuurikurssin sisältö oli sana- ja
kuvataiteen yhdistämistä. Perheet kertoivat tarinoita, ja tarinoista he kuvittivat maalauksia ja
savieläimiä. Tutkimukseni tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä ja tietoa lapsen ja vanhemman
emotionaalisesta ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta sana- ja kuvataideprosessissa.

Tutkimuksessa kysyn: Miten taideprosessityöskentely mahdollistaa lapsen ja vanhempien
osallistumisen? Tarkastelun kohteena ei ole se, mitä lapsi ja vanhempi kertovat tarinoillaan,
vaan enemmän kiinnitän huomiota siihen, miten heidän tarinansa muodostavat
vuorovaikutussuhteen osallistuvalle kokemukselle. Pohdin myös, miten lapsi ja vanhempi
osallistuvat taidekulttuurin ilmaisuprosessiin, jossa lopputulokselle ei aseteta päätavoitetta, vaan
pääpaino on prosessin kokonaisvaltaisessa yhdessä olemisessa ja tekemisen riemussa.

Tutkimukseni teoreettis-metodologisissa valinnoissa tukeudun kerronnallisiin ja taidelähtöisiin
lähestymistapoihin. Kerronnallisuus on tutkimuksessani tiedon välittäjä ja rakentaja.
Tutkimukseni aineistona ovat perhekulttuurikurssin aikana kuvatut videot ja valokuvat,
haastattelut ja oma tutkimuspäiväkirjani.

Tutkimukseni vahvisti näkemystäni, miten valmiit taideteokset eivät pysty välittämään sitä
kaikkea, mitä niiden tekemiseen liittyy. Lasten ja vanhempien tarinat, kuvat, savieläimet, ilmeet,
eleet ja rupattelu ovat kuljettaneet osallisuuden maailmaan, jossa jokainen on omalla
persoonallisuudellaan ja kokemuksellaan tärkeä. Perheiden yhteiset
taideprosessityöskentelykerrat mahdollistivat lapsen osallistumisen ja antoivat vanhemmille
eväitä, joilla he voivat tukea lapsen kasvua ja taidollisia vahvuuksia.
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1 JOHDANTO

Perheen sanotaan olevan yhteiskunnan perussolu, jossa on kaikki inhimillinen elämä

pienoiskoossa. Suomalaisille perhe on hyvin tärkeä asia elämässä. Julkisuudessa puhutaan

perhearvoista, perheen merkityksestä ja vanhemmuudesta. Perhe-käsite on muuttunut

vuosikymmenten aikana, ja sen määrittely on haastavaa. Tutkimuksessani en lähde

pohtimaan perhe-käsitettä, vaan puhun lapsiperheistä perheinä, joissa on yksi tai useampi

vanhempi ja lapsi tai lapsia. Lapsiperheet ovat tutkimuksessani perheitä, jotka tarinan

kerronnan ja maalaamisen aikana tulevat kertoneeksi ja kokeneeksi yhdessä jotain sellaista,

joka yksin koettuna olisi jäänyt saavuttamatta.  (Kts. luku 5.3 ja 5.4).

Rotkirichin (2007, 24) Väestöliitolle tekemä perhebarometri tutki perheen merkitystä

vuosina 1997 ja 2007. Kyselyn vastaajille perheen merkitys oli muuttunut kymmenen

vuoden aikana. Perheen merkitys oli jonkin verran vahvistunut esimerkiksi kuulun johonkin

-kategoriassa. Vuonna 1997 kolmekymmentäviisi prosenttia vastaajista piti

merkityksellisenä sitä, että he kuuluivat johonkin.  Vuonna 2007 vastaava luku oli 55

prosenttia. Kyselyyn osallistuneet perheet pitivät myös tärkeänä asioita, jotka tapahtuivat

seuraavien teemojen alla: yhdessä tekeminen, järjestys elämässä, perinteet ja suoja. Nämä

asiat olivat kasvaneet perheen merkityksinä Väestöliiton tutkimuksessa vuosina 1997 ja

2007. Vastaavasti pienituloiset lapsiperheet kokivat, että perhe voi merkitä velvollisuutta ja

murhetta, ja se voi olla rankka elämänvaihe. Kun vertaa, mitä perhe merkitsee miehille ja

naisille, tutkimuksessa miehet nostivat esille velvollisuuden naisia useammin. Naiset näkivät

miehiä useammin perheeseen kuulumista jonkin seuraavien teemojen alla: perinteet, suojaa

ulkopuolisia vastaan ja taloudellinen turva.

Vaikka suomalaiset arvostavat perhettä ja se on yksi tärkein asia suomalaisten elämässä,

perheen arvostus ei aina näy ihmisten käyttäytymisessä. Perheiden yhteinen aika on viime

vuosikymmenien aikana vähentynyt. Työ vie liikaa aikaa ydinperheeltä. Rotkirch kirjoittaa

väestöliiton tutkimuksessaan, kuinka isät tekivät pitkää työpäivää tai usein ylitöitä. Perheelle

jäi hyvin vähän aikaa. (Rotkirch, 2007, 24.)

Perheiden arjessa rinnalla kulkemiseen on kehitetty erilaisia toimintamuotoja, jotka toimivat

matalan kynnyksen periaatteella ja projektiluontoisesti. Yksi tällaisista on Oulun seudulla

toimiva Nuorten Ystävät ry:n Vanhempien Akatemia -hanke, jonka yhtenä

toimintaperiaatteena on tukea vanhemmuutta ja lapsiperheitä eri toimintakeinoin. Hanke
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järjestää muun muassa erilaisia luentotilaisuuksia, retkiä ja tapahtumia. Tutkimusprosessini,

perhekulttuurikurssi, kuuluu tällaiseen hankkeeseen, joka on perheen pienimuotoista

harrastetoimintaa. Samalla kurssi on ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia tukevaa toimintaa,

jossa perheille tarjotaan tilaisuus tutustua toisiin perheisiin ja jossa perheet voivat muodostaa

vertaisryhmiä. Muun muassa Nuorten Ystävät ry:n Vanhempien Akatemian järjestämät

hankkeet ja useat tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvinvointiin panostaminen on paras

sijoitus yhteiskunnassa, sillä syrjäytyminen ja kansalaisten pahoinvointi on yhteiskunnalle

kallista. (Sarjosalo, 2012, 24–25; Wikström & Salminen, 2005, 8–9.)

Nuorten Ystävien kehittämishanke, Vanhempien Akatemia, on aloitteestani suunnitellut

perhekulttuurikurssin, jonka tavoitteena on toteuttaa toiminnallista taideprojektia.

Perhekulttuurikurssilla yhdessä tarinointi ja taiteen tekeminen sekä vanhemmuuden että

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen on huomioitu kattavasti. Hankkeen aiemmat

tutkimukset perheliikuntakurssilta osoittavat, että lapset kaipaavat lisää yhteistä aikaa ja

yhteistä tekemistä vanhempiensa kanssa (Ollikainen, 2013, 8; Sarjosalo, 2012, 24–25).

Perheliikunta- ja perhekulttuurikurssi on ottanut Vanhempien Akatemia -hankkeessa tämän

huomioon. Perhekulttuurikurssin pilotointi myös osoitti, kuinka lasten ja vanhempien

taiteelliselle toiminnalle on tarvetta Oulun alueella.

Tutkimuksessani selvitän Vanhempien akatemia -hankkeen pilotoiman

perhekulttuurikurssin merkitystä lapsen ja vanhemman osallistuvalle

vuorovaikutussuhteelle. Perhekulttuurikurssi pitää sisällään sana- ja kuvataiteen

yhdistämistä, jossa tarinat saavat visuaalisen muodon. Tutkimuskysymyksen kohteena on

lapsen ja vanhemman osallistuva vuorovaikutussuhde perhekulttuurikurssilla.

Tutkimusaineistonani ovat perhekulttuurikurssin videotallenteet, valokuvat, omat

päiväkirjamerkinnät ja runot sekä vanhempien ja kuvataiteen opettaja, taiteilija ja kurssin

ohjaaja Niina Kelan haastattelut. Kurssin suunnittelun päävastuu oli Niina Kelalla ja minulla.

Kelalla oli myös ammatillinen ja pedagoginen ohjaajan vastuu perhekulttuurikurssin aikana.

Perhekulttuurikurssi on herättänyt kiinnostusta, ja on mahdollista, että se jalkautuu erilaisten

kulttuuritapahtumien pohjalta Oulun alueelle. Perhekulttuurikurssille osallistunut ryhmä oli

pieni: kuusi perhettä pieneltä paikkakunnalta. Kurssi antoi hyödyllistä tietoa siitä, kuinka

kulttuuria voi tarjota erilaisin menetelmin lapsiperheille ja kuinka samalla voidaan tukea

lapsia, vanhempia, vanhemmuutta ja kasvatustyötä. Samalla se raotti osallistuvaa

taidekulttuurin merkitystä perheille lasten mielikuvituksen ja luovuuden avulla.
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Pulkkinen tuo esille kasvatuksen taloustieteen tutkimuksen, jossa erotellaan fyysinen ja

inhimillinen pääoma. 1960-luvulla tehty tutkimus osoittaa, että fyysistä pääomaa synnyttää

materiaalin vaihto, josta muodostuu tuotantoa edistäviä välineitä. Tutkimuksessani fyysistä

pääomaa synnyttivät tarinat, piirtäminen, maalaaminen ja savi. Inhimillistä pääomaa, jota

myös tutkimuksessani käsittelen, synnyttää ihmisten välinen vaihto, joka kehittää taitoja ja

kykyjä toimia uudella tavalla. Pulkkinen jatkaa, kuinka sosiaalinen pääoma on vähemmän

konkreettista, koska sitä kehittyy ihmisten välisissä suhteissa, ja ryhmä, jossa on paljon

luottamusta, saa enemmän aikaan kuin ryhmä, jossa sitä ei ole. (Pulkkinen, 2002, 38–39;

Coleman, 1998, 95–120)

Mielestäni lasten ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen tutkiminen nimenomaan eri

taidelajien ja konkreettisen tekemisen avulla on tärkeää. Parhaimmillaan se avaa kasvattajille

ja vanhemmille uusia tapoja lähestyä lasta. Se luo uusia ideoita ja toimintamalleja, joilla voi

tukea lapsen erilaisia persoonallisia piirteitä, hyveitä ja luonteenvahvuuksia ja niiden avulla

lapsen oppimista. Myös oppimisvaikeuksien kanssa painivien lasten ja heidän vanhempiensa

vuorovaikutussuhteen kehittymistä yhdessä tekemisen ja onnistumisen kautta voi olla

merkitystä sosiaalisen alkupääoman rikastumiselle. Pulkkisen mielestä sosiaalinen

alkupääoma koostuu lapsen kasvuympäristön sosiaalisesta tuesta, luottamuksesta, arvoista

ja normeista. Sillä luodaan pohja lapsen sosiaaliselle toimintakyvylle ja sosiaalisille taidoille

tulevaisuudessa. Se on hänen henkistä ja kulttuurista pääomaa. (Pulkkinen, 2002: 38–39.)
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2 TAUSTAA TUTKIMUKSELLE

2.1. Kiinnostukseni ja kokemukseni taiteesta

Mistä suunnasta olen lähtenyt toteuttamaan tutkimustani? Miksi lasten tarinat ja piirtäminen

ja ylipäänsä lasten taidemaailma kiinnostavat minua? Mikä sai tutkimaan vanhemman ja

lapsen vuorovaikutusta ja osallisuutta? Lapsena, alakouluikäisenä nautin luonnon

ihmeellisestä maailmasta, jota ihmiset osaavat tulkita taiteen keinoin. Lahjakkaat ihmiset ja

eri taiteelliset tulkintamuodot herättivät mielenkiintoni musiikki-, kuva- ja sanataiteen

maailmaan.

Olin alakouluiässä, kun äitini johdatti sattumalta minut musiikin maailmaan, joka oli minulle

uutta. Kokemus merkitsi minulle vanhemman ja lapsen yhdessä olemista ja osallisuutta

hetkeen, jonka me kahdestaan jaoimme. Kuuntelimme barokkiajan musiikkia, ja äiti kertoi

minulle, miten eri instrumentit kuvasivat ihmisten tunteita, ympäristön vaikutteita ja

sosiaalisia tilanteita. Silloin ymmärsin, miten ihminen voi tulkita taiteen avulla

kokemuksiaan ja miten yksittäinen ihminen voi olla osallinen taiteen kokemusmaailmassa.

Tämä äitini ja minun vuorovaikutuskokemus musiikkitaiteessa sai minut kiinnostumaan

kuva- ja musiikkitaiteesta uudestaan aikuisiässä. Savireliefi Taiteen puutarha (kuva 1) kuvaa

minun kokemustani tuossa hetkessä, jonka koin äitini kanssa.

Kuva 1: Taiteen puutarha. Savi, 2013
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Aikuisiässä ja perheellisenä mielenkiintoni heräsi kuvataiteeseen. Opiskelin ja myöhemmin

harrastin maalaus, grafiikka-, kuvanveisto- ja keramiikkataidelajeja.

Varhaiskasvatusopinnoissa ja opintoharjoitteluaikoina olen löytänyt itseni ajattelemassa

kasvatustyötä ja ammatillisuuttani erilaisten kulttuuriperinteiden pohjalta. Tämä on ollut

ammatillinen vahvuuteni ja joskus jopa kompastuskivi. Kun ajattelen kulttuurin ja teorian

yhteen sovittamista tai luen tieteellistä kirjallisuutta, huomaan, miten laaja tarjonta

taidekulttuuri meillä on. Tutkimustyöni ehkä suurin kompastuskivi ja haaste olivat siinä,

miten rajata aiheeni niin, että otan vain ne taidekulttuurin osa-alueet mukaani tutkimukseen,

joita käsittelen tutkimuksessani.

Kokemukseni ja osallisuuteni taidekulttuurissa ovat innostaneet minua siinä määrin, että

suunnittelin ja toteutin taidekulttuuriprojektin lapsiperheille. Olen kehittänyt

perhekulttuurikurssin yhdessä Vanhempien Akatemia -hankkeen henkilökunnan kanssa.

Yksi tarkoitus on tuoda lapset ja vanhemmat yhdessä kulttuurin pariin kokemaan ja

osallistumaan. Tavoitteena on myös se, että lapsiperheet ja jokainen perheenjäsen yksilönä,

tuntisivat osallisuutta taidekulttuurissa. Perhekulttuurikurssilla ymmärrän osallisuuden

sosiaalisina vuorovaikutustilanteina perheenjäsenten kesken sekä kurssilla mukana olevien

kesken kurssikerran eri taidetoiminnoissa. Mielestäni perhekulttuurikurssi on yksi tapa

jatkaa suomalaista taidekulttuuria, koska taidekulttuuri tarvitsee sukupolvien jatkumon, jotta

kulttuuri pysyy keskuudessamme ja kehittyy meidän, tämän sukupolven näköiseksi.

2.2 Vanhempien Akatemia -hanke taidekulttuuriprojektissa

Pro gradu -tutkielmani on osa Vanhempien Akatemia -hanketta, jonka tarkoituksena on

tukea vanhemmuutta ja perheitä jakamalla hyödyllistä tietoa sekä käytännön vinkkejä

kasvatukseen, harrastamiseen ja muihin perheitä koskeviin kysymyksiin. Hanke toteutui

Oulun seudulla, ja sen tarkoituksena on luoda tutkittuun tietoon ja osallisuuteen pohjautuvia

malleja sekä jakaa kokemusta yhteisöllisyydestä kasvatustehtävässä. Tämä on haaste

Vanhempien Akatemian hankkeissa, sillä tavoite on eri kanavien kautta saada

perheenjäsenet tutustumaan toisiinsa ja tukea perheenä yhdessä toimimista. Toimintaa

järjestetään usein niin, että saman ikäiset lapset ja heidän vanhempansa pääsevät

tutustumaan toisiinsa. Näin halutaan tukea vanhempia, lapsia ja perheiden hyvinvointia.

(Nuorten ystävien internetsivu.)
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Osallisuus on tärkeä osa Vanhempien Akatemian toiminta-ajatusta. Hanketoiminnassa

pidetään tärkeänä, että vanhemmuutta vahvistetaan ja löydetään yhdessä perheissä olevia

positiivisia asioita. Vanhempien Akatemia on viime vuosina järjestänyt vanhemmille ja

asiasta kiinnostuneille asiantuntijaluentoja, joissa on huolenaiheena lapsi ja lapsen

sosiaaliset taidot ja syrjäytyminen. Oulun alueella on kuultu muun muassa Taina Laanasen

luento vuonna 2011 aiheesta Onnellinen lapsi, läsnä oleva vanhemmuus – myönteisiä

keinoja arjen haasteisiin, Jari Sinkkosen luento vuonna 2013 aiheesta Lapsen ja nuoren

itsetunnon kehittyminen ja Niina Junttilan luento vuonna 2014 aiheesta Lasten yksinäisyys.

(Nuorten ystävien internetsivu.)

Tutkimukseni alussa kerroin, miten tutkimukseni on saanut alkunsa ja mikä sai minut

kiinnostumaan perhekulttuurikurssin suunnittelusta. Seuraavassa luvussa (2.4) käyn läpi

ilmaisun monimuotoista prosessiluonteista tulkintaa taidekulttuurissa. Tämän jälkeen esitän

tutkimuskysymykseni (luku 3). Luvussa 4 esitän tutkimusaineistoani. Tässä yhteydessä

pidän tärkeänä, että esitän perhekulttuurikurssin lukujärjestyksen ja talopiirustuskaavion.

Lukujärjestyksessä on tiivistetysti perhekulttuurikurssin aikataulu ja kurssin sisältö.

Talopiirustuskaavio (kaavio 3) piirtyi mieleeni siinä vaiheessa tutkimustani, kun kurssin

käytännön osuus oli aika siirtää viralliseen kirjoitusasuun. Taiteen ja tieteen teoriat ovat

luvussa 5.  Luvussa 6 esittelen tutkimuksen tuloksia perheen yhdessä tekemisen ja olemisen

merkityksestä perhekulttuurikurssin aikana. Lopuksi olen pohtinut tutkimuksen

tarkoituksellisuutta ja etsinyt tutkimuksen jatkokehittelymahdollisuuksia.

2.4. Prosessityöskentelyn luonne tässä tutkimuksessa

Itsereflektiivisyys on tärkeä osa tutkielmani prosessia. Se on yksinkertaisuudessaan sitä, että

vakavasti ja harkitusti pohdin, mitä on tutkimukseni ja mitä se voisi tai tulisi olla.

Taiteellisen tutkielmani avulla pyrin hahmottamaan jotakin itsenäistä tapaa, jossa tutkiva ote

yhdistää taitteellisen työskentelyn ja tarinat. Tutkimukseen ei ole varmoja vastauksia, vaan

vastausten sijaan taiteellinen tutkielma pyrkii tarkentamaan, eriyttämään ja myös

yhdistämään kysymyksiä ja ehkä kyseenalaistamaan niiden asettamistapoja. Esimerkiksi

tarinan kerronta ja maalaaminen ovat kurssilaisille uusia asioita. Ne tarjosivat

mahdollisuuden lapsen ja vanhemman kommunikointiin, vuorovaikutustilanteisiin ja

osallisuuteen. Jokainen kurssilainen toimi yksilönä ryhmässä. Yhdessä tekeminen uuden
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asian kanssa vaatii ryhmän jäsenten ajatusten sietämistä, mikä tuo tietynlaista jännitettä ja

epävarmuutta. Epävarmuutta tuovat myös tilanteet, joita ei voi ennakoida. Patenttiratkaisua

ei ole, ja minä tutkijana ja ohjaajana sekä lapset ja vanhemmat joudumme kurssin aikana

jatkuvaan keskusteluprosessiin siitä, mitä taide on, missä, miten ja miksi se on ja mikä on

oma suhteemme taiteeseen ja prosessityöskentelyyn.

Erilaiset esittämisen diskurssit ovat osa taiteellisen työskentelyn sisältöä. Työskentely

nivoutuu yhteen toisistaan riippuvaisista osista. Satu Kiljunen (2001,19) tuo esiin Joseph

Kosuthin ajatuksen, kuinka taiteilijat tutkivat taiteen luonnetta esittämällä uusia ehdotuksia

taiteen luonteesta. Tällöin he eivät voi olla tekemisessä perinteisen annetun kielen kanssa,

sillä tämä toiminta perustuu sille oletukselle, että on olemassa yksi tapa muodostaa

taideväittämiä. Tämän ydinajatuksen hän päättää toteamaan, että perusaines liittyy mitä

suurimmassa määrin uusien väittämisen luomiseen. (Kiljunen, 2001,19.)

Kiljunen (2001, 19), Luoto (2014, 161), sekä Albers (2014, 85–95) pohtivat, kuinka

sosiaalisella ja yhteisöllisellä taiteella on länsimaisessa traditiossa pitkät perinteet. Heidän

mielestään taiteilija on yhteiskunnassa toimijana, sitoutuu yhteisölliseen toimintaan ja pyrkii

omalla näkökulmallaan vaikuttamaan uusien toimintavaihtoehtojen löytämiseen.

Tarkoittaako tämä sitä, että suurin osa yhteisötaiteellisista hankkeista on action-,

performance- ja käsitetaiteen perinteestä ja uusi media ja visuaalinen kulttuuri eivät ehkä

kykene erottamaan toisistaan taidetta ja tiedettä? Kiljusen, Luodon ja Albersin mielestä

kuvallisen kulttuurin kasvava merkitys on hyvin merkittävää informaatioteknologian

alueella, ja visuaalisen taiteen asema on murroksessa.

Tutkimuksessani yhteisö muodostuu kuudesta perheestä ja niiden perheenjäsenistä.

Mielestäni kyse ei ole pelkän tiedon siirtämisestä tai visuaalisen kulttuurin tai visuaalisen

lukutavan siirtämistä aikuisilta lapsille, vaan taidekulttuurin ja tiedon jakamisesta sen

yhteisen osallistuvan tekemisen ja toiminnan avulla. Kiljunen (2001, 16–17) viittaa Deweyn

(1958) ajatukseen, että demokraattisen yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamiseksi

kulttuurinen siirto on toteutettava kommunikaationa. Silloin kokemuksen jakamisesta tulee

tapa ja tätä kautta sosiaalisen elämän edellytys. Hän jatkaa, kuinka yhteisön tai ryhmän

kommunikaatio toimii demokraattiselle elämäntavalle ominaisten kiinnostusten ja

päämäärän sekä tarkoitusten jakamisesta.
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2.5. Yhteistä tekemistä ja aktiivista osallistumista

Lasta ja lapsuutta on tutkittu yhteiskunta- ja kulttuurin tieteen alueella. Tutkijoiden yhteinen

pyrkimys on ymmärtää lasta yhteiskunnan ja yhteisöjen jäseninä ja toimijoina. Tärkeää on

myös ymmärtää lapsuutta osana yhteiskuntaa, sen rakenteita ja kulttuuria. (Alanen, 2001b,

11–22, 2009, 9–27.) Räsänen tarkoittaa kokemuksilla niitä elämyksiä, joita saadaan

esimerkiksi opetustilanteessa tai opetustilanteen ulkopuolella. Epäsuorat kokemukset ovat

muun muassa kirjallisuuden ja kuvataiteen kautta välittyvää historiallista tietoa sekä

oppimisen yleisimpiä rakenteita koskevaa tietoa. Räsänen jatkaa, kuinka välittömän

elämyksen ja ulkopuolisen käsitetiedoston liittäminen toisiinsa synnyttää tiedostetun

synteesin, jota tutkimuksessa kutsutaan kokemustiedoksi. (Räsänen 1993, 29.)

Puurula (2001, 173) kirjoittaa, kuinka kokemuksellisuus syntyy kulttuurisesta kontekstista,

ja itse asiassa kokemuksen synonyyminä käytetään Deweyn mukaan termiä kulttuuri. Hän

jatkaa, että todellinen kokemus on asioiden tekemistä merkityksellisiksi. Puurula tähdentää,

että Deweyn perusajatus on, että taiteellinen kokemus, kulttuuri on aina kasvattava kokemus.

Taide yhdistää yksilölliset kulttuurikokemukset yleiseen koko ihmiskunnan kulttuuriin.

(Puurula, 2001, 177).

Viljamaa (2012, 130) ja Luoto (2014, 153, 160) lainaavat Merleau-Pontyn (2006, 14)

ajatusta, kuinka ihminen ei ilmaise sisällä olevaa itsensä ulkopuolelle näkyväksi, vaan

asioiden tapaa ilmetä meille, joka on läsnä esimerkiksi taiteilijan maalauksessa tai lapsen

tarinoissa ja piirtämisessä. Luoto (2014, 153) jatkaa, kuinka tutkimusaineisto voi muodostua

kertojiensa elämästä, silloin se lähtee omasta olemassaolosta. Uusikylän (2001, 15–16)

pohdinnasta tavoitan ajatukseni lapsen olemassaolosta ja luovuuden. Hänen mielestään lapsi

on luonnostaan luova. Hän suunnittelee, rakentaa, tarinoi itsekseen ja laulaa. Silloin hän

ilmaisee vapaasti itseään ja saa sisäistä tyydytystä ja elämäniloa olemassa oloonsa.

Tutkimuksellani haluan olla vahvistamassa käsitystä, että taideprosessityöskentelyllä on

merkitystä lapsen ja aikuisen osallistuvaan vuorovaikutukseen, ja että taidekulttuuri tarjoaa

sekä aikuiselle, että lapselle välineen itsensä ja ympäröivän maailman kohtaamiseen.

Mielestäni myös yhteisöllisyys (Pitkäniemi, 2008, 7–20) ja mukautuminen

vastavuoroisuuteen on ihmisten hyvinvoinnille tärkeää. Pitkäsen mielestä yhteisöllisyydellä

on juuret kansanperinteessä. Kinnunen (2008, 77) viittaa Känkäsen (2003, 81–92)

huomioon, että on hyvin merkityksellistä olla läsnä lapselle, tehdä taidetta yhdessä sekä

jakaa kokemuksia ja ihmisenä kasvua. Aikuisen silmin olisin voinut pohtia ja analysoida
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lasten ja vanhempien tarinoita ja kuvallisia taideteoksia, mutta silloin kyseessä ei olisi ollut

prosessinomainen projekti. En myöskään olisi koskaan kokenut lasten ja aikuisten

taidekokemusta siinä hetkessä.

Perhekulttuurikurssin avulla on mahdollista saada perheitä ymmärtämään esimerkiksi

yhteisen toiminnan merkitystä perheen arjessa. Toimintamuodon ja toimintatavan täytyy olla

perheitä innostavia. Kulttuurikurssin kokemien asioiden kautta jokainen perhe voi muokata

arkeaan ja harrastuksiaan toimivaksi, jos innostusta aiheeseen riittää. Toivon, että perheet

huomaavat, kuinka tarinan kerronta ei ole aikaan ja paikkaan sidottu. Se voi tapahtua yhtä

hyvin iltasadun muodossa tai automatkalla mummolaan.

Perhekulttuurikurssin taidemuotojen tarkoituksena oli tarjota mukavaa ja sopivan haastavaa

toimintaa sekä mahdollisuutta tutustua eri taidelajeihin (muotoilu, kuvakollaasi, musiikki-,

sana- ja kuvataide) tekemällä ja osallistumalla itse. Pidin tärkeänä, että ohjaajat, Niina Kela

ja minä, pystyimme asettumaan eri osallistujien, niin lasten kuin vanhempienkin tasolle,

kuitenkin niin, että keskiössä olivat perheiden tarinat ja toiminta kuvataiteen parissa.

Jokainen kurssikerta muodostui yksilöllisestä suorituksesta, koska jokainen kurssilainen

osallistui tarinan kerrontaan ja teki tarinasta maalauksen, tai kertoi samalla tarinaa

muovaillessaan savieläintä. Samalla perhe osallistui ryhmätyöskentelyyn saman tarinan

ympärillä.

Lisäksi jokaisella kerralla oli perheille yhteistä toimintaa. Kurssipäivä saattoi alkaa

esimerkiksi leikkivarjoleikillä tai musiikkiliikuntatuokiolla. Kurssipäivät päättyivät

porinapiiriin, jolloin jokainen lapsi ja vanhempi omana ryhmänä saivat kertoa halutessaan

kurssikerran taiteellisista tuotoksistaan ja jakaa kokemuksiaan toisten kurssilaisten kesken.

Karlsson (2003, 55) osoittaa tutkimuksissaan, kuinka lapselle on tärkeää, että hänen

tarinansa luetaan ääneen ryhmälle, jossa on aikuisia ja lapsia. Lapselle hetki on tärkeää,

koska hän tulee kuulluksi ja nähdyksi.



10

3 TUTKIMUSKYSYMYS

Kurssin päätavoite oli vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen

unohtamatta ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta. Kurssin sisältö tukee lasten ja vanhempien

osallistavia vuorovaikutustaitoja, sosiaalisuutta, toisen huomioimista ja ryhmässä

esiintymistä.

Tutkimukseni tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä ja tietoa siitä, miten lapsi ja vanhempi

osallistuvat taidekulttuurin ilmaisuprosessiin, jossa päätavoite on prosessin

kokonaisvaltaisessa yhdessä olemisessa ja tekemisen riemussa. Tutkimuskysymykseni

muotoutui lopulta kysymykseen, johon tutkimuksellani pyrin vastaamaan:

MITEN TAIDEPROSESSITYÖSKENTELY MAHDOLLISTAA LAPSEN JA

VANHEMPIEN OSALLISTUMISEN?

Tutkimukseni on laadullinen, koska tutkimusaineistoni koostuu lasten ja vanhempien

tarinoista ja kokemuksista ja mielipiteistä sekä taiteellisista tulkinnoista sana- ja kuvataiteen

muodossa. Laadullinen kerronnallinen tutkimus on kiinnostunut kerronnasta, tarinoista ja

niihin sisältyvistä prosesseista ja niissä tapahtuneista muutoksista. Se on kiinnostunut myös

millaisiin sosiaalisiin yhteyksiin, kuten vanhempi-lapsi suhde, tutkimus liittyy, ja onko

tutkimus ajankohtainen, jotta voin tutkimuksellani osoittaa, miten uusia näkemyksiä, ideoita

ja uutta tietoa tutkimukseni ilmentää. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 2013, 164.)

Tutkimuksellani vastaan kysymykseeni ja osoitan, kuinka yksittäinen ihminen ja perhe voi

välittää kokemustaan sana- ja kuvataiteella. Tutkimukseni laadullisuus näkyy siinä, että jaan

ihmisten hiljaista tietoa, joka on tarinan ja kuvataiteen muodossa. Tutkimuksessani fyysistä

pääomaa synnyttävät tarinat, piirtäminen ja maalaaminen sekä savityöskentely. Laadullinen

tutkimus on myös kiinnostunut myös siitä, onko minulla jokin ymmärrys tutkimuksestani ja

tutkimusprosessistani. Laadullinen tutkimus on kiinnostunut, kuinka saatan näkyviin

ymmärrykseni tutkittavan kohteen luonteesta, ja kuinka tarkastelen havaintojani sellaisten

teoreettisten olettamusten kautta, joilla on merkitystä tutkimuksessani.

Tutkimuksessani pohdin, miten lapsi ja vanhempi toteuttavat taidekulttuurin

prosessityöskentelyn, jossa lopputulokselle ei asetettu tavoitetta, vaan pääpaino on

prosessissa, jota hallitsevat keskusteluhetket ja yhdessä tekemisen ja olemisen riemu.
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA AINESTOKERUUMENETELMÄT

Perhekulttuurikurssi järjestettiin Oulun seudulla 17.3–23.4.2013 välisenä aikana. Tieto

perheille meni kolmen päiväkodin ilmoitustaulun kautta. Lisäksi jaoin kurssitiedotteet 50

lapsiperheen postilaatikkoon. Ilmoittautuminen kurssille alkoi heti, ja kurssi tuli täyteen

ennen sen alkamista. Kurssille otettiin mukaan kuusi perhettä, jossa oli 3–6-vuotiaita lapsia.

Perheet kävivät koko kurssin samalla kokoonpanolla, ja perheiden sitoutuminen oli

kiitettävää. Muutama ennakolta tiedossa oleva poissaolo tuli perheloman vuoksi.

Perhekulttuurikurssi on Vanhempien Akatemia -hankkeen järjestämä viiden kerran ja

kolmen eri taidelajin kokonaisuus, jossa kuvataiteilija, kuvaamataidonopettaja Niina Kela ja

minä tutkijana, ohjasimme kurssin, jossa lapset ja heidän vanhempansa saavat perheenä

tutustua pienimuotoisen kulttuurin tekemiseen sunnuntai päivisin. Perhekulttuurikurssin

teemat ovat tarinat ja niiden kuvitus, savieläintyö ja taikamattokollaasi. Tutkielmani

materiaalia kertyi paljon (videotallenteita noin 50 tuntia), joten jouduin rajaamaan aineistoni

niin, että otin mukaan vain tarinan kerrontaan, maalaamiseen ja savityöskentelyyn liittyvän

aineiston. Seuraavassa taulukossa on kurssin lukujärjestys.
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Taulukko 1: Perhekulttuurikurssin lukujärjestys 2013.

Päivä Kellonaika Aiheet Ohjelma

17.3.2013 15.00–17.00 tutustumista,

varjoleikki,

maalaus

Mehutarjoilu

Essi Niemi Nuorten Ystävät Vanhempien Akatemiasta

Tutustuminen

Leikkivarjo

Yhteinen maalaus

Välineiden puhdistus

Porinapiiri

24.3.2013 15.00–17.00 sadutus,

kuvitus

Perhe kertoo oman sadun

Vanhemmat kirjoittavat tarinan ylös

Tarinan kuvitus (paperi ja pulloväri)

Välineiden puhdistus

Porinapiiri

7.4.2013 15.00–17.00 eläinsavityö Musiikkiliikuntatuokio

Savityö, aiheena eläin

Välineiden puhdistus

Porinapiiri

14.4.2013 15.00–17.00 sadutus,

kuvitus

Perhe kertoo oman sadun

Vanhemmat kirjoittavat tarinan ylös

Tarinan kuvitus (paperi, vahavärit, pullovärit)

Välineiden puhdistus

Porinapiiri

21.4.2013 15.00–17.00 taikamatto,

kollaasi

Musiikkiliikuntatuokio

Kollaasi eri materiaaleista

Välineiden puhdistus

Porinapiiri

Lomakkeiden täyttö

Mehutarjoilu
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4.1. Perhekulttuurikurssi prosessina

Prosessinomaisuus tutkimuksessani ilmenee konkreettisesti tutkimusaineiston hankinnassa.

Analysoituani aineistoa tutkin sen keskeisiä ilmiöitä ja sovitan sitä teoriaan. Rakennan

aineiston pohjalta erilaisia kategorioita ja tarkastelen niiden ominaisuuksia. Tutkielmani

teossa prosessinomaisuus näkyi siinä, että tutkittava ilmiö muuntui ja vähitellen täsmentyi.

Tutkielmani johtoajatuksen muuntumisen ja asiantuntijuuden uudenlaiseen määrittelyn

myötä myös tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut vaativat pohdintoja ja valittavan

kurssisuunnan jatkuvaa korjaamista.

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että prosessoin mielessäni ajatusta tarinan ja kuvataiteen

yhdistämistä niin, että mukana ovat alle kouluikäiset lapset ja heidän vanhempansa.

Seuraava iso kysymys oli, mitä haluan tutkia, jos saan perheet liikkeelle ja innostumaan

perhekulttuurikurssista. Huomasin, että pyöritän ja prosessoin tutkielmaani monitasoisen

varhaiskasvatuksen kulttuurin tiimoilta, joka on täysin käyttökelpoinen tarkastelun malli.

Sen toteutuminen vaati toistuvasti kurssisuunnan tarkastamista ja korjaamista.

Työskentelyäni helpotti oheinen talopiirustus ja tutkimussuunnitelma. Talon kivijalka

kuvaa, mille pohjalle rakennan tutkimusta (kiinnostukseni tutkimusaihetta kohtaan,

kerronnallisuus, taide, teoria). Talon ovi avautuu huoneisiin, joissa on sekä kurssikertojen

teemat että tutkimukseen liittyviä teoriaa ja käsitteistöä. Rakennuksen katon suojassa ovat

lapset ja vanhemmat, jotka mahdollistavat perhekulttuurikurssi- prosessin ja tutkimuksen.

Lopputulos on näkyvää savua, joka heijastuu ympäristöönsä ilon, onnellisuuden ja yhteisen

tekemisen ja ajankäytön muodoissa. Löydän paljon samanlaista ajatusta talon huoneista kuin

Kalliala. Hän kirjoittaa leikin talosta seuraavasti:

”Talossa on monta huonetta, joissa leikintutkija voi esteettä vaeltaa. Hän astuu sisään yhteen

huoneeseen, sytyttää valon, katselee uteliaana ympärilleen ja vakuuttuu siitä, että ymmärtää

leikistä hyvinkin paljon. Hän on jopa valmis kuvaamaan ja selittämään tyhjentävästi leikin

olemuksen. Äkkiä hän kuitenkin huomaa toiseen huoneeseen johtavan oven. Hän astuu

sisään ja näkee leikistä aivan uusia puolia. Tutkija voi kulkea huoneesta toiseen, mutta hän

ei voi olla kaikissa huoneissa yhtä aikaa. Eikä siinä kyllin: joka kerta kun hän sytyttää valon

uudessa huoneessa, valo sammuu edellisessä. Leikki on toisin sanoen häilähtelevä ja

pakeneva ilmiö. joka näyttäytyy erilaisissa hahmoissa.” (Kalliala, 2009, 49.)
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Kaavio 1: Talopiirustuskaavio tutkielman jäsentäjänä

Tutkimusaineistoni muodostuu omista videotallenteistani (50 tuntia), omista havainnoistani,

päiväkirjamerkinnöistäni, vanhempien haastatteluista sekä Niinan nettihaastattelusta.

Päädyin kyseisiin aineistonkeruumenetelmiin niiden tutkimukseen sopivien luonteiden

vuoksi. Omat havaintoni tein katsomalla videotallenteet, jolloin sain rauhassa havainnoida

tilanteita tarvittaessa uudelleen. Omien havaintojeni kautta pääsin näkemään ja kuulemaan,

miten perheet toimivat yhdessä ja miten perheen jäsenten kesken vuorovaikutus syntyy ja

kehittyy. Näin asioita, joihin perheet itse toimiessaan eivät ehkä kiinnittäneet huomiota.

Päiväkirja antoi minulle mahdollisuuden omille runoille, pohdiskeluille ja merkinnöille,

joilla ei ole varsinaista merkitystä tutkimuksen kannalta.

Tutkimuksessani kiinnitän huomioni esimerkiksi siihen, kuinka eri tekijät, lapset ja

vanhemmat, vaikuttavat toisiinsa ja millaisen merkityksen ne saavat suhteessa toisiinsa
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vuorovaikutustilanteissa ja osallisuudessa. Perhekulttuurikurssi sisälsi paljon tunnelatausta.

Vanhemmat ja lapset olivat tekemässä oman näköistä prosessia näkyväksi itselle ja muille.

Tähän yhteyteen sopii psykodraaman tutkija Blatnerin (1997) ajatus. Hän suosittelee muun

muassa lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia soveltamaan psykodraaman menetelmiä

lasten itsetunnon kasvattamisessa. Hän on sitä mieltä, että monet ihmiset, lapset ja aikuiset,

eivät osaa neuvotella tai tuoda esille tarpeitaan kiihtymättä emotionaalisesti, sillä

elämysperäinen ajattelu, intuitio, perustuu kaikenlaisiin henkilökohtaisiin elämyksiin,

sydämen ääneen, intuitioon tai tunteisiin. Emotionaalisesti kiihtynyt ja tunnelatauksia täynnä

oleva ihminen tekee tahtomattaan ylilyöntejä. (Blatner 1997, 110–111.)

4.2. Eettisiä kysymyksiä

Tutkimukseni aikana pohdin myös eettisiä kysymyksiä ja tutkimuksen luotettavuutta.

Eettisesti on tärkeää pohtia tutkimuksen toteuttamisen tapoja ja sitä, miten aineistoa analysoi

ja millaisia seurauksia tutkimuksella on esimerkiksi tutkimuskohteelle. Kinnunen (2008, 83)

ja Kiili (2006, 71) painottavat, että kerronnallisessa tutkimuksessa on tarpeellista vaihtaa

kaikki haastateltavien nimet ja tutkimuksessa mukana olevien nimet. Tutkimuksessa mukana

oleville on tärkeää, että heidän henkilöllisyytensä häivytetään. Tutkimuksessani perheen

yhteinen tekeminen (tarinat, maalaus, savieläimet ja porinapiirit) tekevät tutkimuksestani

prosessin, joten haluan ottaa tallenteista mukaan kuvia, jotka luovat kurssin aikaista

kokemuksen tunnelmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvista joudun häivyttämään kasvot

mahdollisimman hyvin.

Viskari (2009, 107) lainaa Wibergin (1991) ajatusta laadukkaasta tutkimuksesta.

Laadukkaaseen tutkimukseen kuuluu havaita mahdolliset eettiset ongelmat ennen

tutkimuksen aloittamista, tutkimusta tehtäessä ja tutkimustuloksia julkaistaessa sekä niitä

käytettäessä.  Havaitsin perhekulttuurikurssin ensimmäisen kerran aikana, että aikuisissa oli

pientä epätietoisuutta tutkimuksen luonteesta ja eettisistä kysymyksistä. Toisen kurssikerran

aikana vanhemmilla oli mahdollisuus tutustua kerronnalliseen tutkimukseen muun muassa

Elina Viljamaan väitöskirjaan ja Susanna Kinnusen pro gradu -tutkielmaan tutustumalla.

Tämä lisäsi mielestäni vanhempien luottamusta prosessiluonteista tutkimustani kohtaan.

Huomasin, kuinka vanhemmat rentoutuivat ja toivoivat, että saan tutkimukseeni hyvää

aineistoa.
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Viskari jatkaa eettisten ratkaisujen merkityksestä, kuinka ne korostuvat

kirjoittamisvaiheessa. ”Tutkittavien ja aineiston kuvaaminen sekä saatujen tulosten

esittäminen sisältävät kirjoitusvaiheessa monia kysymyksiä ratkaistavaksi. Tutkimuksen

luotettavuus ja eettisyys kytkeytyvät toisiinsa monin tavoin.” (Viskari, 2009, 108.)

Kirjoittaessani pohdin, miten yksityiskohtaisesti on mahdollista yleensä kirjoittaa, ja myös

sitä, miten kirjoittaa tuloksia niin, ettei haavoita tutkittavia, mutta on avoin ja rehellinen

tiedeyhteisölle.

Susanna Kinnunen (2013, 30) on sitä mieltä, että kasvatuksessa olisi tiedostettava eettisen

sensitiivistä empatiaa, uteliaisuutta ja ihmettelyä lisäävä merkitys. Mielestäni perheiden

tarinat valottavat sitä, miten esteettiset ja eettiset kokemukset syntyvät arjen

vuorovaikutustilanteissa, joissa molemmat, lapset ja aikuiset ovat oppijina. Kinnusen

mielestä tarkistamalla katseen näkökulmaa, voimme ymmärtää esteettisen lapsen tavaksi

olla maailmassa, ja tehdä itseään näkyväksi ympäristössään ehdoitta. Lapsen esteettisen

tietämisen kehityksen hän määrittelee niin, että lapsi tarvitsee läsnäoloa, kiireetöntä aikaa ja

aikuisten herkkyyttä omaehtoisen leikin tukemisessa. (Kinnunen, 2013, 30.) Emotionaalisen

saatavilla olon merkitystä käsittelen luvussa 5.1.

4.3. Ohjaajat roolissaan

Usein ajatellaan, että ohjaajan tai opettajan tehtävä on ohjata ja välittää ”oikeat” vastaukset

asioihin. Taidemaailmassa ei ole ainoita oikeita vastauksia. Liiallinen ohjaajakeskeisyys

aliarvioi osallistujan kehitystä ja hänen taitojaan. Heikkinen (2007, 142–156) kannustaa

ohjaajaa rohkaisevaan ja omien ratkaisujen tekoon opettamisessa. Perhekulttuurikurssilla

koin olevani ”näkymätön avustaja”, joka valitsee esimerkiksi kurssin aikana tarvittavat

välineet, työskentelytavat ja kurssin toiminnan päämäärän.

Leppänen (2006, 63) lainaa Piilosen (1995, 21) ajatusta opettajan roolin merkityksestä

taiteen prosessinomaisen luonteen viestittämisessä oppilaille. Lapselle ei ole yhdentekevää,

luotetaanko hänen taitoihinsa ja kykyihinsä, koska lapsi on luonteeltaan leikkijä, pieni tutkija

ja taiteilija. Jos taiteen tekemisessä korostetaan työskentelyprosessia, merkitykselliseksi

nousevat kaikki prosessiin liittyvät osa-alueet, joita ovat työskentelyn teema, tekeminen,

aktiivisuus, tekniikka, materiaalit, ja lopputulos.

Näen tärkeäksi myös yhteiset keskustelut tai perheen keskinäiset keskusteluhetket, jotka

ovat mukana koko prosessityöskentelyn ajan ja joilla on luonteva päätös vapaamuotoisissa
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palautekeskusteluissa tai haastatteluissa. Tekemisen prosessin keskittymisen kautta voidaan

lisäksi käsitellä tunteita, antaa asioille merkitys ja tehdä ajatusprosessia näkyväksi

(Leppänen, 2006, 63). Perhekulttuurikurssilla ei korostettu yhtä osa-aluetta ylitse muiden,

vaan kaikki osa-alueet ja niiden merkitys olivat lapsen ja aikuisen sana- ja kuvataiteen

tekemisessä. Seuraavassa perhekulttuurikurssin ohjaajan ja opettajan, Niinan pohdintaa

kurssista:

”Itselleni tavoitteet olivat ne samat, jotka työssäni yleensä: innostaa, vapauttaa ja

auttaa tiellä onnistumisen kokemuksiin. Tilat ja välineiden vähyys tuottivat kyllä

valitettavia puutteita ja tuntui, ettei ihan aina selvinnyt suunnitelmien mukaan maaliin.

Itseäni jännitti hieman videokameroiden ja nauhurien läsnäolo. Pelkäsin miten, se

jäykistää ja hidastaa vapautumisen vaihetta. Koin kuitenkin mykistävän hienoja

elämyksiä töiden jakamisvaiheessa, kun tuli aika kertoa kaikille, mitä taideteoksessa

näkyi: kun kuvasta tuli sana ja tarina. Ohjaajana koin tärkeäksi asettautua sivuun ja

näkymättömäksi työskentelyvaiheessa niin paljon kuin mahdollista, ettei se häiritse

vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta.”

(Niina Kela, haastattelu, 2014.)
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5 TAITEELLINEN JA TIETEELLINEN TEORIA TUTKIMUKSESSA

Anttila (2006) väittää, että Aristoteles ehdotti tieteiden jaottelemista. Aristoteles muotoili

yhä vaikuttavan ihanteen tieteestä perustellun tiedon järjestelmällisenä kokonaisuutena.

Hänen mukaan teoreettiset tieteet pyrkivät totuuteen (esimerkiksi matematiikka, eläintiede,

psykologia), käytännölliset tieteet koskevat toimintaa (esimerkiksi etiikka ja politiikka).

Lisäksi kolmantena ryhmänä hän mainitsee tuotannolliset taidot, joihin kuuluvat mm.

lääkintä, voimistelu, kielioppi, musiikki, runousoppi. Taitojen suhde tieteeseen on tämän

jälkeen kuitenkin ollut epäselvä. (Anttila, 2006, 3.)

Anttila (2006) viittaa Elliot Eisnerin (1981, 5–9) ajatukseen, miten taiteellinen ja tieteellinen

lähestymistapa tutkimuksessa eroavat toisistaan. Anttila tiivistää eron toteamalla, kuinka

taiteellinen tutkimus on kiinnostuneempi taiteilijan kokemuksista kuin taiteilijan

käyttäytymisestä. Hänen mielestä modernin tieteen tehtävä oli hakea luotettavuutta,

mitattavuutta, objektiivisuutta ja sääntöjenmukaisuutta 1600-luvulta lähtien. Tiede etsi

universaaleja totuuksia, jotta ihmiset pääsisivät eroon sekavuudesta. Taiteelle esitettiin

odotuksia. Taiteellinen työskentely voi antaa mahdollisuuden ilmaista tunteita ja olla

subjektiivinen. Taide koettiin ainutlaatuiseksi, uniikiksi, jota ei saanut yleistää. (Anttila,

2006,10.)

Kun puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta ja taiteen harjoittamisesta, mukana ovat myös

maailmankatsomukset, erilaisten ismien vaikutukset. Anttilaa (2006) lainatakseni tieteen

piirissä on parhaillaan havaittavissa suuri paradigman muutosliikehdintä. Ensisijaisesti

havaintojen käsittelyn objektiivisuuteen tähtäävä positivistinen paradigma (positivismi

pyrkii yksinkertaistamaan kaoottista todellisuutta ja hermeneutiikka pyrkii konkretisointiin)

on monella tieteenalalla väistymässä taka-alalle ja tilalle on löytynyt hermeneuttinen

paradigma (esimerkiksi kulttuurin ja taiteen merkitysten syvällinen ymmärtäminen).

Malaguzzin polkupyörämetafora on hyvä esimerkki siitä, miten teorian ja käytännön pitäisi

toimia vuoropuhelussa keskenään. Vecchinin mielestä teoria voi jäädä käytännön osalta

vajaaksi, koska polkupyörässä on kaksi poljinta; poljin teoriaa ja poljin käytäntöä varten.

Polkemiseen täytyy saada hyvä tasapaino päästäkseen eteenpäin. Yksi poljin ei vie meitä

kovin kauas. (Vecchi, 2010, 49.) Malagussin leikittelevä ajatus polkupyörän polkimista on

hyvä, koska teorian ja käytännön yhteensovittaminen on todella haastavaa. Mielestäni tiede

on hyvin teoreettispainotteista ja on helppo sovittaa kirjoitettu tieto omaan ajatusmaailmaan.

Kuinka moni löytää omasta kokemusmaailmastaan sellaista, jonka voi sovittaa tieteelliseen



19

teoriaan. Ja miten tutkija osaa kirjoittaa tutkimusaineistonsa ja teorian niin, että siinä säilyy

tasapaino ja vuoropuhelu.

Anttila (2006, 11) jatkaa pohtimista taiteen käsitteestä ja tuo esille Taideteollisen

korkeakoulun taidekasvatuksen professorin Inkeri Savan (1998, 103–119) mielipiteen

käsitteestä taiteellinen tutkimus. Savan mielestä taiteellinen tutkimus käsitteenä herättää

jatkuvasti hämmennystä, epäselvyyttä ja väärinkäsityksiäkin. Hän painottaa, kuinka tiede

tarvitsee myös ihmistä ja ihmisen ymmärrystä syvemmän muodon, joka kuitenkin kulkee

todellisuuden rinnalla. Tällä hän tarkoittaa, että taide ja taiteen keinot vapautetaan olemassa

olevista merkitysyhteyksistä. Taiteesta tietäminen on toisenlaista tietämistä. Ajattelen siis

olen -maailmansuhteen rinnalle tulee aistin ja tunnen, siis maailma on -kokemuksellisuus.

Savan mielestä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muotoutuu tulkintamme itsestämme ja

elämästämme, joka muodostaa identiteetin itsen kokemisen prosessin. (Sava, 2004, 22–25.)

"Taiteeseen perustuva ja taiteen keinoin tapahtuva tietäminen on tietämistä aistisuuden,

havainnon, kognition, tunteen ja toiminnan persoonallisessa merkityskokonaisuudessa."

(Anttila 2006, 11). Anttila tuo esille myös hyvin tarpeellisen ja aina ajankohtaisen asian, joka

koskee taidealojen koulutusta. Tänä päivänä kautta Euroopan toteutetaan laajaa

kehittämisprosessia, johon sisältyvät muun muassa tohtorinkoulutusohjelmat. Sen vuoksi

Anttilan (2006, 13–16) mielestä on kiireellisesti selvitettävä, mitä termi tutkimus itse asiassa

merkitsee taiteen tekemisen käytännössä. Hän esittää, kuinka vaihtoehtona voisi toimia

käsitteiden tutkiva taiteellinen toiminta ja/tai tutkiva luova toiminta jo olemassa olevan ja

virallisesti hyväksytyn ammattipainotteisen käsitteen tutkimus- ja kehitystoiminta rinnalle.

Ehkä se helpottaisi vanhan ja uuden rinnastamisen ja kehittyvät alat, ja niiden ominaispiirteet

säilyisivät luonnollisina. (Anttila, 2006, 13–16.)

Tätä on pohtinut myös Marjo Räsänen (2008). Hänen mielestään postmodernit kulttuuri- ja

taideteoriat ottavat kantaa esi- ja täysmodernismin näkemyksiin ja tyyleihin. Postmoderneja

teorioita yhdistää toisiinsa taidekokemuksen eri osatekijöiden (teos, tekijä, katsoja)

tarkasteleminen kontekstissaan. Hän jatkaa postmodernin teorian lähestymistä taidetta

kulttuurin heijastumana ja sen arvoja välittävänä kielenä, sallivat ne sekä taiteilijalle että

katsojalle teoksen hyödyntämisen erilaisten tarkoitusperien välineenä. (Räsänen, 2008, 30.)

Tutkijana en voi etukäteen tietää, mitä kaikkea tutkimus toi tullessaan, koska olin tekemässä

laadullista tutkimusta, minulle vieraitten ihmisten kanssa. En tunne heitä, heidän perhe-

elämää ja elämän kokemuksiaan. Pientä epävarmuutta lisäsi myös se, ettei minulla ollut
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tietoa, mitä he tietävät tarinan kerronnasta, maalaamisesta ja savityöskentelystä. Minulla oli

tietynlainen oletus, aavistus ja toiveita tulevasta tutkimusprosessista. Tutkimukseni taustalla

ovat empiiriset arvot ja katsomukset, jotka todistan oikeaksi käytännön keinoin. Anttila

(2006) väittää, että empirismissä oletetaan, ettei asioita tiedetä suoraan, vaan ainoastaan

vaikutelman avulla ja empiiriset kokemukset ovat välttämättömiä teoreettisen olettamuksen

oikeaksi todistamiseen. Tutkimuksessani empiirinen osa muodostuu lasten ja vanhempien

kokemuksista ja heidän vuorovaikutuksensa luonteesta. Anttila herättää epäilyn toteamalla:

”Tietoa hakeva ei voi olla varma, onko tutkimusaineisto olemassa oleva. Jos hän on varma,

missä määrin hän voi luottaa tutkimustulokseen.” (Anttila, 2006, 540.)

Pidän tärkeänä, että kuvallisen tuotoksen täytyy olla lapsen tekemä, ja aikuisen ja kurssin

ohjaajan hienovarainen apu tai ohjaaminen on sallittu, jos lapsi näkee sen tarpeelliseksi

(Hakkola, Laitinen ja Ovaska-Airasmaa 1991, 48). Tämä lisää tutkimukseni pragmatiikkaa.

Tutkimukseni metodologia on kuin taidekollaasi, jonka palaset koostuvat kvalitatiivisen

tutkimuskentän aineksista: kerronnallisuus, kuvataide, kulttuuri, osallisuus, tarinat ja

visuaalinen kuvan lukutaito. Epävarmuus johtaa siihen, että tulkintaa tarkastellaan

uudelleen. Tutkija tarkastelee havaintojaan sellaisten teoreettisten olettamusten kautta,

joiden ilmenemistapoja ajatellaan olevan. Viljamaan (2012, 29–30, 43–44) mielestä työn

loputtomuutta kuvaa se, kuinka tulkinta perustuu aina tulkitsijan omaan maailmankuvaan ja

aikakauden ajattelutapoihin, joita uusi sukupolvi tuo. Hän mainitsee muun muassa, kuinka

lasten elämä sitoutuu aikuisten lapsille ja lapsuuksille rakentamiin kertomuksiin

sopusoinnussa ja ristiriidassa. Lapset voivat tuoda omalla aktiivisuudellaan merkityksen

ympäröivään maailmaan.

Koska ympäröivä maailma ei ole suoraviivainen, voisi ajatella, että taidekulttuuri tuo pienen

lisän tutkimuksen epävarmuuteen. Perhekulttuurikurssin tavoite on virittää keskustelua

lapsen aktiivisena osallistujana omassa kasvuympäristössään niillä lahjoilla ja taidoilla, joita

hänellä on. Ei aliarvioiden, vaan tuoden lapsen taidot hänen tämän hetken tietämisen tasolle

yhdessä vanhemman kanssa.
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5.1. Emotionaalisen saatavilla olon merkitys

Kokemuksen jakaminen on sitä, että vanhempi jakaa kannustavaa emotionaalista läsnäoloa.

Se pitää sisällään toimivan ja vastavuoroisen kontaktin, vuorovaikutuksen, jossa lapsi on

läsnä tässä hetkessä ja vanhempi on lapsen saatavilla. Lapsen vastaaminen tunneilmaisulla

vanhemman kommunikaatioon vahvistavaa tunnetta ja tukee lapsen merkityksellisyyttä

omalle vanhemmalle ja päinvastoin; vanhempi kokee olevansa merkityksellinen omalle

lapselleen. Emotionaalisen saatavilla olon teoria puhuu kiintymyssuhdeteoriasta, jossa ajatus

on kannattelevasta läsnäolosta lapsen itsenäistymisen tukena sekä ohjaa lasta eri

toiminnoissa ja keskusteluissa. Kinnunen, Salo ja Flykt puhuvat myös vanhemman kyvystä

havaita ja tulkita omia sekä lapsen kokemustiloja. Tätä he kutsuvat mentalisaation teoriaksi,

joka johtaa sensitiiviseen vuorovaikutukseen. (Kinnunen 2013, 30; Salo & Flykt, 2013, 412.)

Salo ja Flykt jatkavat, kuinka emotionaalisen saatavilla olon teoriassa korostuu

tunnesäätelyn näkökulma lapsen ja aikuisen välillä. Aikuinen reagoi lapsen ilmeiden ja

äänen sävyihin, jolloin lapsi kokee tulleensa ymmärretyksi. Tällaisissa tilanteissa lapsi

huomaa, että omia tunteita voi sietää ja niihin voi vaikuttaa, jolloin lapsen psyykkinen

itsesäätely kehittyy. Myönteinen ja hyväksyvä ilmapiiri sekä neuvottelutaito yhteisen

toiminnan etenemisestä edellyttävät havainnointia ja tulkintaa toisen tekemisistä ja toisen

tunteista. Se edellyttää vanhemmalta empatiataitoja sekä neuvottelutaitoja hyvin erilaisissa

arjen tilanteissa. (Salo & Flykt, 2014, 407–408.)

Emotionaalisen saatavilla olon luonnetta ja laatua arvioidaan kuudella vuorovaikutuksen

osa-alueella: vanhemman sensitiivisyys, jäsennyskyky, ei-vihamielisyys, ei-tunkeilevuus ja

lapsen responsiivisuus ja aloitteellisuus. Tutkimuksessani kuvaavinta on sensitiivisyyden

osa-alue, joka kuvaa vanhemman reagointikykyä lapsen tunteisiin. Salo ja Flykt puhuvat

vanhemman sensitiivisestä reagointikyvystä esimerkiksi tilanteessa, jossa äiti näkee

tilanteen lapsen silmin. Heidän mielestä emotionaalinen saatavilla olo lapsi-

vanhempisuhteessa on tärkeää, koska siinä korostuvat vanhemman kyky ilmaista myönteisiä

tunteita lasta kohtaan, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ja virittymisen lapsen

kokemustilaan. Salo ja Flykt (2014) sekä Kalliala (2009) huomauttavat myös aikuisesta, joka

on ”ikään kuin” sensitiivinen. Tällainen vanhempi voi hymyillä, käyttää myönteistä ilmaisua

ja on toiminnassa mukana, mutta todellinen kohtaamattomuus heijastuu lapsen

vastaustavoissa, kommunikaation puutteesta, ja lapsi mahdollisesti torjuu aikuisen
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voimakkaan lähestymisen, joka on lapsesta vastenmielinen. (Salo ja Flykt 2014, 407–408;

Kalliala 2009, 68.)

Lapsen responsiivisuus ilmenee käyttäytymisessä niin, että lapsi hakeutuu luontevasti

vuorovaikutustilanteeseen aikuisen kanssa, kykenee säätelemään tunteitaan ja vastaa

aikuisen aloitteisiin. Lapsen aloitteellisuus viittaa lapsen kehitystasonsa mukaiseen

toimintaan niin, että lapsi kykenee keskusteluyhteyteen vanhempansa kanssa ilman

huomiohakuisuutta ja ahdistavaa takertumista. Kalliala puhuu myös, mikä merkitys lapselle

on, miten aikuinen kohtaa lapsen. (Salo & Flykt, 2014, 402–410; Kalliala, 2009, 3–8.)

5.2. Kerronnallisen tulkinnan välineitä

Heikkisen mukaan kerronnallisuus voi olla:

1) Tietämisen tapa ja tiedon luonne, jolloin kerronnallisuus viittaa konstruktivistiseen

tiedonkäsitykseen. Konstruktivismin mukaan ihminen rakentaa tietonsa aikaisempien

kokemusten ja tiedon varaan, ja ihmisen tieto ja hänen identiteettinsä ovat alati

kehkeytyvä ja muuttuva kertomus.

2) Kerronnallisuus käsitettä käytetään kuvaamaan tutkimusaineiston luonnetta.

Tutkimusaineisto on suullisesti tai kirjallisesti esitettyä kerrontaa, jolta voitaisiin

vaatia tarinan muotoa tai väljimmillään sen voidaan ajatella olevan mitä tahansa

kerrontaa.

3) Sillä voidaan viitata tutkimusaineiston analyysitapaan, jonka Heikkinen jakaa

kahteen kategoriaan, narratiiviseen analyysiin ja narratiivien analyysiin.

4) Käsitteellä voidaan tarkoittaa käytännöllistä merkitystä, jossa narratiivit nähdään

ammatillisina työvälineinä, kuten esimerkiksi psykoterapian työvälineenä.

(Heikkinen 2007, 145–153.)

Kerronnallinen tutkimus voi koostua monimuotoisesta aineistosta (Viljamaa 2012, 29).

Tutkimusaineistossani on ohjaajan ja tutkittavien haastatteluja ja palautteita, tarina- ja

kuvatuotoksia sekä muistiinpanojani ja runoja yhteisistä koetuista tilanteista. Tutkimuksen
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toteutuksessa pidin tärkeänä, että kertomukset rakentuvat tutkittavan ja tutkijan yhteisestä

kulttuurisesta näkökulmasta, kuten perhekulttuurikurssin tarinan, kuvittamisen ja

taidetyöskentelyn tilanteissa. Tämä saa myös prosessityöskentelyn käsitteen, koska ihmiset

reflektoivat kokemuksiaan ja selittävät tekojaan kertoessaan niitä muille esimerkiksi

kurssipäivän päätteeksi porinapiirissä. (Savin-Baden & Van Niekerk, 2007, 463.)

Varsin usein kertomuksellisuus liitetään tietoteoreettisiin ja kulttuurisiin näkökulmiin, joita

on tapana joskus kutsua postmoderniksi (Kts. Luku 5.5.2.). Konstruktivismin perusajatus on,

että ihminen rakentaa tietonsa aikaisemman tietonsa ja kokemustensa varassa, sekä ihmisen

kokemukset ja tieto muovaavat hänen identiteettiään. (Heikkinen 2007, 187.)

5.3. Tarinat ja taide

Olen valinnut tutkimukseeni perheen kulttuuriseen taidekasvatuksen ja tekstien tulkinnan

välineeksi kerronnallisen lähestymistavan. Käytän lasten ja vanhempien kertomisen

tuotoksesta pääsääntöisesti käsitettä tarinan kerronta tai pelkästään tarina. Tarinat ovat

palasia perheen kokemusmaailmasta, kokemuksia taidekulttuurista, joka sisältää

taidekasvatusta. Perustelen kerronnan tutkimusotetta ja valintaani Tsain (2007, 486)

ajatuksella: ”Tarinan kerronnassa on menneisyyttä ja siinä on jotain uutta, jonka lapsi kertoo

omasta kokemus-, elämys- ja tunnemaailmastaan.”

Heikkisen (2007, 143–144) mielestä maailmassa on kertomuksia, joita voidaan kerätä

tutkimusaineistoon ja tutkimuksen avulla voidaan tuottaa kertomuksia maailmasta.

Kinnunen (2008,12) on puolestaan löytänyt tarinalle määritelmän, jossa tarinalla ja

kertomuksella on tapahtumakulku. Tarinasta voi syntyä useampi kertomus. Kujala (2007,

25) ajattelee, että ”laadullinen tutkimus on liikkeessä ja kerronnallisessa tutkimuksessa sillä

viitataan lähestymistapaan, jossa tutkijan huomio kiinnittyy kertomuksen tiedon välittäjänä

ja rakentajana.”

Tutkimusaineistoni tarinat, maalaukset ja savityöt ovat kulkemista lasten tarinan maailmassa

ja kuuntelemista lasta kuvataiteen keskellä. Samalla tarinat ja kuvan tuotokset ovat tuomassa

sinut, tutkimuksen lukijan, lasten ja perheen taiteen maailmaan. Sana- ja kuvataiteen keinoin

avautuu yksi mahdollisuus päästä lähemmäksi lasta ja lapsen maailmaa, jonka myös

vanhemmat ja minä äitinä ja tutkijana olemme saaneet kokea kurssin aikana.

Tutkimuksessani viittaan myös visuaaliseen lukutaitoon (Luoto, 2014, 161), jolla on

merkitystä tutkimukseen osallistuvien, minun tutkijan ja myös tutkimusta lukevan taidoilla.
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Omakohtainen elämänkokemus antaa myös merkityksen sille, mitkä ovat odotuksemme, kun

katsomme taideteosta, ja miten taideteos avautuu meidän ymmärrykseen visuaalisen

lukutaidon avulla. Visuaalinen lukutaito (luku 5.5.1) antaa mahdollisuuden pohtia ja

kyseenalaistaa taidetta.

Tutkimuksessani koen, että lapsen tarinassa on jotain tuttua niin lapselle kuin

vanhemmallekin, joka leikitään näkyväksi tarina- ja kuvataiteen avulla. Kerronnallinen

tulkinta antaa mahdollisuuden tarkastella tarinoita, tekstejä, taiteellisia tuotoksia

kokonaisuuksina, joista muodostuu prosessi. Tutkimukseni monimuotoisuutta lisää

kertomusten juonellinen rakenne, jossa on tarinalle hyvin omintakeinen päätös, ”onnellinen

loppu”.  Ajattelen, että kerronnallisuuden ajattelun moraali ominaisuus on myös läsnä, kun

hyvä voittaa pahan.

5.4. Kerronnan perheyhteisöllinen luonne

Tutkielmassani ovat mukana lapset ja heidän vanhempansa, joten tarinan kerrontaan sisältyy

toisen kuuntelemista, kyselyä ja ehkä epäröintiä, vihjeitä ja väittelyä. Tarinoinnin aikana

perheet tulevat yhdessä kertoneeksi ja tietäneeksi jotain sellaista, mitä kukaan heistä ei olisi

voinut kertoa eikä tietää yksin. (Viljamaa 2012, 23; Hyvärinen 2005, 189–222.)

Aikuisten ja lasten tarinoinnissa on erilaisia muotoja. Aikuisilla on enemmän elettyä elämää

ja perspektiiviä sen käsittelyyn, ja lasten tarinat ovat potentiaalisesti enemmän tulevaa ja

avoinna kaikelle tulevalle (Sava & Katainen 2004). Savan ja Kataisen mielestä lasten

tarinointi eroaa aikuisista myös ilmaisullisella tasolla. Ihminen ilmaisee kokemuksia,

elämyksiä, sisäistä maailmaa tunteilla ja näiden merkitys ja ilmaisu on vilpittömyyttä ja

avoimuutta itseä kohtaan. Lasten kielellinen ilmaisu on vielä alussa ja lasten puheessa saattaa

olla arvailua ja mielikuvia siitä, mitä tulee tapahtumaan hänelle tai jollekulle toiselle. Tarinat

voivat olla sekä kuviteltuja että tositapahtumia, jolla lapsi rakentaa ja luo omaa

maailmankuvaansa ja persoonaansa. Tarinoilla lapset kertovat kokemuksiaan, ideoitaan ja

ulottuvuutta siitä, kuka minä yksilönä olen tai haluan olla. Sanotaankin, että lapsilla

itsereflektion kyky on vasta kehittymässä, ja sen takia hän tarvitsee aikuisen ohjausta ja

tukea. (Sava & Katainen, 2004, 27, 37–38; Sava 2004, 56.)

Syrjälä puolestaan ajattelee, että Ihmisen kertomuksissa ja tarinoissa näkyy heidän elämässä.

Olipa kyse lapsesta tai aikuisesta, kasvatus, opettaminen ja oppiminen voidaan nähdä

tarinoiden rakentamisena ja uudelleenrakentamisena. Kasvatuksen tutkimus on yleensä
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kokemusten tutkimista, jolloin kokemus sisältää myös aikamääritteen. Ihmisen kertomus ja

tarina muodostavat minän ympärille kokonaisuuden, juonellisen elämäntarinan.

Sosiaalisessa kanssakäymisessä, käydään vuoropuhelua erilaisten kertomusten muodossa.

Kertomusten kautta kokemukset voidaan tehdä ymmärrettäväksi ja toisten kanssa

jaettavaksi. (Syrjälä, 2001, 203–217.)

Kertomuksista ja tarinoista voi tulla myös perinne. Perinnettä Korhonen (2005) tarkastelee

yhteisön kulttuurin osa-alueena, joka sisältää yhteisön elämää liittyviä asioita. Tässä hän

viittaa esine-, tapa- ja juhlaperinteen alalajeihin. Yhteistä näille on, että ne ovat syntyneet

yhteisössä ja koskevat kaikkia sen jäseniä, ovat anonyymeja ja sisältävät paljon variaatioita.

Korhonen korostaa, että kansanperinne on se, mitä tavallinen kansa on yhteisöllisesti

tuottanut pitkien aikojen kuluessa. Korhosen mielestä perinne muuttuu, koska jokainen lapsi

on oman aikakautensa lapsi ja kantaa omalla tavallaan omaa kulttuuriaan mukanaan. Lapsen

kokemusmaailma on ajallisesti lyhyt, mutta lapsi on oppinut jo monet elämälle tärkeät

perusasiat ensimmäisten vuosien aikana, kuten äidinkielen, ilmaisun ja ajattelun välineeksi.

(Korhonen 2005, 275.)

5.5. Kulttuuri

Kulttuuri merkitsee minulle ihmisten välittämää tietoa ja kokemusta menneestä, jossa on

tämän ajan jälki. Tutkimusaineistoa lukiessani ajattelen, että kulttuurin muovaa ihminen, ei

luonto, vaikka ihminen saa luonnosta fyysistä ja henkistä materiaalia. Jotta kulttuuri ja

kulttuuriympäristö säilyvät, muokkautuvat ja siirtyvät eteenpäin sukupolvelta toiselle, ne

vaativat ihmisen kokemuksen.

Perhekulttuurikurssin kuvataiteen ammattilainen ja toimintatuokioiden opetuksesta vastaava

Niina Kela puolestaan esittää kulttuurikäsitteen näin:

”Käsitän kulttuurin käsitteen laajaksi. Se on henkinen ilmapiiri, joka meitä ympäröi.

Olemme osa sitä, se tekee meistä sen, mitä olemme ja edustamme, mutta me myös

tuotamme, muokkaamme ja siirrämme sitä eteenpäin asenteillamme, teoillamme ja

arvostuksillamme. Kulttuurin alan voi käsittää joksikin luovuusperustaksi, josta luovia

virtoja kanavoidaan esim. kuvataiteellisia taitoja harjoittelemalla.

Yhteiskunnassa korostuu yksilöllisyys ja sama subjektiivisuuden vaikutus näkyy

kulttuurissa. Kulttuurissa haetaan erilaisia asioita, kuten sosiaalisia suhteita, itsensä
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toteuttamista, kokemuksia ja elämyksiä. Kulttuuria rajoittavia tekijöitä voivat olla

esimerkiksi yksilön kokemus ja näkemys itsestä tai oma ymmärrys, että on lahjaton.

Kulttuurista voi olla myös vähän tietoa, jopa niin, ettei se ole koskaan saavuttanut

ihmistä.”

(Niina Kela, maaliskuu 2014).

Räsäsen (2000) mielestä yksilö on oman elämismaailmansa keskiössä tietoisena ja

merkityksiä antavana oliona. Kokemuksellisuus on tulkintaa, jonka katsoja kykenee

suhteuttamaan omaan tietoiseen elämismaailmaansa. Sava ja Katainen (2004) ovat sitä

mieltä, että kuvataiteen erityislaatuisuus tarinoinnin muotona tulee materiaalin välityksellä.

Kuvataiteellisen tarinallisen työskentelyn voima on assosiaatioissa, joita fyysinen kosketus

materiaalin kanssa synnyttää. Taidekulttuurista oppiminen on jatkuva kokemuksiin

pohjautuva prosessi, jossa uudet kokemukset törmäävät ennakkokäsityksiin ja muovaantuvat

ihmisen näköiseksi prosessiksi. Kokemuksellisessa taiteen tulkinnassa tapahtuvaa oppimista

tulee arvioida ensisijaisesti prosessin, ei sen aikana syntyneiden tuotteiden näkökulmasta,

koska erilaiset taiteellisen tarinoinnin muodot toimivat parhaimmillaan rinnakkain, osana

samaa prosessia. Itsensä ja taiteen ymmärtämistä edistää oppimistragediat ja niissä

kehittyminen, jotka ovat tehtyjä tuotoksia tärkeämpää. (Sava & Katainen, 2004, 33; Räsänen

2000, 16.)

5.5.1. Visuaalinen kulttuuri

Otan tutkimukseeni mukaan visuaalisen kulttuurikäsitteen, koska elämme jatkuvasti

visuaalisen kulttuurin ympärillä tai se ympäröi meitä, kommunikoimme ja tuotamme

itseämme näkyväksi sen avulla. Visuaalinen kulttuuri (Luoto 2014, Albers

2014) on kuviin ja katsomiseen liittyvää kulttuuria.

Luoto (2014, 161) ja Albers (2014, 85–95) puhuvat visuaalisesta kulttuurista, jolla

tarkoitetaan kuviin ja katsomiseen liittyvää kulttuuria. Visuaalinen kulttuurin

ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi kuvataide, valokuva, video, uusmedia ja mainonta.

Heidän mielestään lapsen visuaalinen lukutaito on kykyä tulkita kuvallisia esityksiä ja myös

tuottaa niitä itse ja kommunikoida niiden avulla. Kuvanlukutaito kehittyy primaarisen

visuaalisen lukutaidon perusteella. Samalla lapsi myös kasvaa osaksi kulttuurinsa tapoja ja

antaa merkityksiä ilmeille, eleille, vaatetukselle, kehon asennolle ja muille ei-kielellisille

viesteille. (Eskel & Marttila 2013, 77.) Tämä tarkoittaa mielestäni myös sitä, että kaikki se
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toiminta, joka tukee lapsen osallisuutta ja auttavat lasta ilmaisemaan omia kokemuksiaan,

ajatuksiaan ja tunteitaan eri taiteellisin tavoin vuorovaikutustilanteissa aikuisten,

vanhempien ja toisten lasten kanssa, kuuluu visuaaliseen kulttuurin piiriin.

Luoto kertoo, kuinka pätevä ja asiansa osaava kuvantulkitsija tietää esimerkiksi, miten

käytetty kuvakulma vaikuttaa länsimaiseen muotokuvan tulkintaan. Lisäksi hän tuntee

fysiologiset ja psykologiset vaikutukset väriteorian, sanataiteen ja taidehistorian valossa.

Lisäksi hänen visuaalinen lukutaitonsa tiedostaa, mikä kulttuurinen symboli arvo on

esimerkiksi kukalla. Visuaalista lukutaitoa voi oppia vain rajallisesti katsomalla kuvia.

Varsinaisesta visuaalisesta lukutaidosta voidaan puhua vasta kun taito johtaa itsestään

selvyyksien kyseenalaistamiseen ja valtasuhteiden tiedostamiseen. (Luoto, 2014,161.)

5.5.2. Postmoderni kulttuuri

Taidekulttuurikasvatuksessa tulisi käyttää useita lähestymistapoja. Räsänen (2008)

perustelee tätä sillä, että visuaalinen arvo ja merkitys ovat erilaisia eri kulttuureissa eikä

samaa estetiikan arvoa voida soveltaa kaikkeen taiteeseen. Hänen mielestä taiteen voima on

sen kyvyssä vaikuttaa ja muovata elämäämme. Kasvatuksen näkökulmasta taide mitataan

moraalisten ja sosiaalisten vaikutusten mukaan, joten taide laatu käsitteenä ei vaikuta

pelkästään hyvää tai anna pelkästään positiivista tunnelatausta. Hän pohtii, kuinka

visuaalisen kulttuurin opettaminen lähtee liikkeelle koko taidekentän uudelleen

käsitteellistämisestä. Joten taideteoksia lähestytään tekijöiden ja katsojien

vuorovaikutuksena, ei vain esineinä. (Räsänen, 2008, 218.)

Räsänen on sitä mieltä, että kuvailmaisun eri muotoja voi ymmärtää vain suhteessa niiden

tekijöiden vastaanottajien taustoihin. Samoin taiteen ja kuvataiteen opetuksen sosiaalinen

merkitys nostaa monilukutaidon ja kuvataideopetuksen käsitettä monikulttuurisuudessa.

Tällöin lasten taidekasvatuksen ja -opetuksen tavoitteet tulee sitoa yleisen kasvatuksen

tavoitteisiin. Samalla harjaantuu kyky käyttää taidetta sosiaalisen ja persoonallisen

maailmansa rikastamiseen. (Räsänen, 2008, 219.)

Lapsen kanssa satuja lukiessa, kuvia tutkittaessa tai vierailtaessa taidenäyttelytapahtumassa

aikuisen tulisi auttaa lasta hahmottamaan siltoja tämän ja taideteoksen kuvaaman

taidemaailman välille. Kokemukset ovat jokaisella erilaiset ja taidemaailma herkistää meitä

havaitsemaan ja vastaanottamaan eri tavoin. Taide voi myös herättää halun suojella sitä,

minkä kokee kauniina. (Hakkola & Virsu, 2000, 26.) Mielestäni myös lapsi voi tutustuttaa
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aikuista ja vanhempaansa taiteen maailmaan, koska taiteen kautta on mahdollista lähestyä

ihmisen herkimpiä, sisimpiä alueita ja välittää emotionaalisia kokemuksia.

Viljamaa (2012, 44) puolestaan ikään kuin ihmettelee, miten kasvattajina ja vanhempina

emme huomaa, kuinka aikuisina teemme lapsille heidän lapsuuttaan ja samalla lapset tekevät

meille meidän aikuisuuttamme. Tämä mielestäni sopii Räsäsen ajatukseen (1993, 29), jossa

elämyksen ja kokemuksen käsitteiden rinnalla puhutaan kokemuksellisen oppimisen

yhteydessä usein suorista ja epäsuorista kokemuksista. Suoran ja epäsuoran kokemuksen

yhdistäminen on eräs kokemuksellisen oppimisen peruskysymys. Räsänen puhuu Kolbin

mallista, jossa suorat, tiedostamattomat elämykset ymmärretään muuntautumisen ja

epäsuorien kokemusten avulla eli sitomalla ne tiedostetun tason abstrakteihin

käsitejärjestelmiin sekä toimintaan. Tutkimuksessani lapset omilla kokemuksillaan tuovat

aikuisille muistoihin oman lapsuuskokemuksen taiteesta, saduista ja tarinoista. Samalla

aikuinen näkee itsensä tässä hetkessä aikuisena oman lapsen kautta.

Prosessissa lapsi alkaa käyttää työkaluja, ei vain turvallisia elementtejä ympäristöstään

vuorovaikutussuhteissa, vaan myös sellaisia asioita, joita hän voi muuttaa itse

ymmärrettävään muotoon. Näin hän saa sisäisen tunteen ja kokemuksen ja myös henkistä

varmuutta, joilla on vaikutusta tuleviin sosiaalisiin tilanteisiin ja kokemuksiin (Prior, 2007,

4–5; Tiihonen ja Venetpalo, 2012, 43.)  (Kts. luku 2.5.1.)

Muun muassa Tiihonen ja Venetpalo jatkavat pohdintaa Vygotskyn lähikehityksen

vyöhykkeen opetuksen ja kehityksen välisen suhteen merkitystä. Vygotskyn teorian mukaan

opetuksen tehtävä on herättää ja saada liikkeelle sisäisiä kehitysprosesseja. Sosiaalisissa

tilanteissa on mukana joku toinen, joka auttaa lasta tilanteessa eteenpäin. Sosiaalisilla

konteksteilla on merkitystä lapsen kognitiivisessa kehityksessä. Lapsi saa sisäisen tunteen ja

myös henkistä varmuutta, joilla on vaikutusta tuleviin sosiaalisiin tilanteisiin ja

kokemuksiin. (Eisenberg & Pares, 2014, 351; Prior, 2007, 4–5; Tiihonen ja Venetpalo, 2012,

43; Vygotsky 1978, 52–57.)

Viljamaa (2012, 30) tuo esiin postmodernin ajattelun, jossa objektiivisen tiedon ja totuuden

sijaan korostuu tiedon subjektiivisuus ja totuuden ja todellisuuden moninainen luonne. Hän

jatkaa, kuinka puhumalla, kertomalla, kirjoittamalla ja leikkimällä rakennetaan ja tuotetaan

tietämystä ja todellisuutta. Näin esimerkiksi lapsi ja äiti kertovat tarinan, joka rakentuu

kyseisellä hetkellä. Tarinassa voi olla mukana jotain omasta elämästä koettua

henkilökohtaista ja subjektiivista totuutta. Tarinat ja kertomukset ovat keskeisessä asemassa
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pyrkiessämme ymmärtämään olemassaoloamme. Viljamaa jatkaa, kuinka myös

kollektiivisella tasolla olemme perheenä ja kansalaisina osa edellisten sukupolvien

kertomusta. Ajatukseen on helppo yhtyä, koska kerronnallisuuden holistinen luonne kokoaa

yhteen kokemuksen, tunteet, motivaation, ainutkertaisen kulttuurisen toiminnan ja

tietoisuuden menneen sekä tämän hetken ja tulevan.

Tutkimuksessani mukana olevat perheet olivat osaltaan luomassa hyvää, mukavaa ja heidän

näköistä perhekulttuurikurssia. Lapset ja aikuiset olivat tekemässä osallistumalla ja

osallisina aktiivista kulttuurikurssia. Huomasin, kuinka vuorovaikutustilanteissa ei ollut

eroa, koska lapsi saattoi yhtä lailla kannustaa vanhempaansa ja vanhempi lastaan tekemisten

aikana. Kaikki perheen jäsenet olivat keskenään samanvertaisia. Kurssin sisältö toimi

lähinnä perheiden sisäisen vuorovaikutuksen edistäjänä. Esimerkiksi tarinan kerronnassa

annetaan toisen ajatuksille mahdollisuus ja myös kuunnellaan toista ja odotetaan omaa

vuoroa niin tarinan kerronnassa kuin kuvataiteen toiminnassa.

5.5.3. Pragmaattinen estetiikka ja taidekasvatus

Räsäsen (2008, 30–31) puhuu pragmatistisen estetiikasta, joka korostaa taideteoksen

muodon, välineen ja ilmaisun tehtävää ja vaikutusta sekä samalla mukana on

instrumentaalinen teoria. Instrumentaaliset teoriat hyväksyvät taiteen käyttämisen

poliittiseen, uskonnolliseen ja kasvatukselliseen vaikuttamiseen. Räsäsen ajatukseen sovitan

omaa tutkimustani. Koska teoria korostaa taiteen välinearvoja, taide ja kulttuuri eivät palvele

pelkästään esteettisiä arvoja, vaan myös taideteoksen muodon (savieläimet, maalaukset),

välineen (materiaalit) ja ilmaisun (tarinat ja vuorovaikutustilanteet) tehtävä on vakuuttaa ja

edistää tietoisuutta tai toimintaa. Tällöin tutkimuksessani aineiston teoria ja käytäntö

toimivat vuoropuhelussa keskenään ja taidekasvatuksen tavoite toteutui. Perheet toteuttivat

taiteellista ilmaisua. (Kts. Luku 6.2.)

Ilmaisun lisäksi taidekasvatuksessa on tärkeää tutustua toisten taiteeseen ja taidetuotoksiin.

Ilmaisuaineet vahvistavat ihmistä sisäisesti, ja tunteiden ja ajatusten rakentumisen tutkimien

rakentavat itsetuntoa ja vastuullisuutta. Taide-elämykset vahvistavat emotionaalista ja

esteettistä vastaanottokykyä, empaattisuutta ja luovuutta. Kokemiaan asioita ja tunteita

lapset kokeilevat itse uudelleen leikeissään, piirustuksissaan, esityksissään ja soitoissaan.

Kaikki mitä teemme tai koemme, sisältyy tulkinta jostakin. (Hakkola & Virsu 2000, 25–26).
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Hakkola ja Virsu (2000, 25–26) pohtivat, kuinka taide- ja kulttuurikasvatus tarjoavat monia

mahdollisuuksia tekevälle ja toimivalle ihmiselle kertoa havainnoistaan muille ja myös

itselleen. Puhuttu kieli on vasta aluillaan, kun musiikki, liike ja kuvat edustavat sitä sanatonta

ajattelua, jonka varassa lapsen persoonallisuus kehittyy. Hänellä on mahdollisuus tulkita ja

kääntää ”toiselle kielelle” oppiakseen kokemuksistaan, sillä lapsen henkiselle ja fyysiselle

kehitykselle on tärkeää mahdollistaa monipuolinen aistien käyttö.

Omasta kokemuksestani voin jakaa Räsäsen (2008) ajatuksen prosessoinnista, jossa kuvien

sisältö ja ilmaisutapa on tärkeämpi kuin kuvien näyttävyys tai se, onko jokin asia

työskentelyssä epäonnistunut tai onnistunut ja millainen teos syntyy käytännön ja teorian

yhteen sovittamisessa. Prosessointi on mielestäni se, mitä ei voi kukaan muu nähdä ja kokea.

Epäonnistumisen ja onnistumisen tunteet eivät ole näkyvillä valmiissa työssä. Valmis työ on

katsojan arvioitavissa. Katsoja saa soveltaa valmiissa teoksessa visuaalista lukutaitoaan

(Kts. luku 5.5.1). Räsänen puhuu enemmänkin tästä pragmaattisesta estetiikasta, jota

edustavat mm. John Dewey ja Rivhard Shusterman. (Räsänen 2008, 31.)

Tutkimuksen tarkoitus on kokonaisvaltainen ja aineisto on todellisista tilanteista.

Tutkimusaineisto koostuu piirustuksista, savieläimistä, tarinoista, videotallenteista,

haastatteluista ja päiväkirjamerkinnöistä. Olen käyttänyt monitahoista aineistoa, joka

muotoutuu tutkimuksen edetessä. Lisäksi olen tutkijana valinnut kohdejoukon, jossa

mahdollistuu tutkittavien ”ääni”. Tämä tarkoittaa sitä, että lasten ja vanhempien haastattelut,

tarinat ja kuvataidetuotokset ovat keskiössä.

Olen kiinnostunut leikistä yhtenä kerronnallisen tietämisen muotona, jossa leikki

mahdollistaa toiminnan ja tietämisen tavan tuoda itsensä näkyväksi eri taiteen keinoin.

Haluan myös vaalia leikin olemuksessa aluetta, jota en voi sanoin ilmaista. Toivon, että saan

sen kerrottua tämän tutkimukseni myötä.

Perhekulttuurikurssin palautteessa on äidin ajatuksia:

”Itselle oli liikuttava kokemus seurata oman lapsen innostuneisuutta, kekseliäisyyttä

ja uteliaisuutta kurssin aikana. Oli valtavan ihanaa käydä esikoisen kanssa

kahdestaan 'pensseli-kurssilla' niin kuin hän asian ilmaisi. Se oli meidän kahden oma

juttu. Molemmat odotimme kurssia aina innoissaan ja tuntien laskeminen aloitettiin jo

aamulla, että milloinkas se kurssi tosiaan alkaa.”

(Äidin ajatuksia, vapaamuotoinen kurssipalaute, 2013.)
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5.5.4. Leikki

Aineistooni on kerääntynyt kaikkea sellaista, jossa näen kerronallisuutta ja aineksia tarinan

kerrontaan. Tutkimustyön aikana olen huomannut, että kertomisella ja leikillä on yhteys

toisiinsa. Riihelän (2012) mukaan lasten leikki alkaa siitä, kun lapsi ottaa kontaktia ihmisten

ja muun maailman kanssa. Lapsen toiminta on sosiaalista, yhteisöllistä ja

vuorovaikutuksellista, jossa luodaan omia ei-sanallisia vuorosanoja yhteensopiviksi toisten

kanssa niin, että leikki, hyväolo ja jännityksen tunteet vaihtaisivat yhteenkuuluvuutta.

(Riihelä, 2012, 226.)

Hakkaraisen ja Kallialan (2006) mielestä on tärkeä ymmärtää lapsen tapaa leikkiä

varhaislapsuudessa. Vanhempien pitäisi tarkastella yleisellä tavalla, mikä merkitys lapselle

ja meille aikuisille on tässä kulttuurisessa ympäristössä. Lapsuuden ja aikuisuuden luonteen

muuttuminen on sidoksissa aikakauteen, jossa eletään. Vanhempien ja ammattikasvattajien

ymmärrys heijastuu lasten leikkikulttuuriin. Tämä heijastuu myös toimintakulttuuriin. Näen,

että tällä on merkitystä myös taidekulttuuriin ja taidekasvatukseen. (Hakkarainen ja Kalliala,

2006, 210–211.)

Lasten leikkiin kuuluvat lorut, riimit, lällättely, tarinat, piirtäminen ja mielikuvitus.  Leikki

muodostuu erilaisista toiminnallisista asioista, teoista ja lapset myös puhuvat ja selittävät

leikkiessään. Lapset matkivat ja leikissä kehitellään erilaisia ja kenties uusia toiminnallisia

vaihtoehtoja. Näin syntyvät jännite ja leikin lumo. Leikkiin sisältyy dialoginen, luova

vuorottelu toistoineen ja muunnelmineen. Ilmeet, eleet, ääntelyt, puhe ja nauru vievät

toimintaa eteenpäin. (Riihelä, 2012, 227.)

Hakkarainen (2006) puhuu, kuinka leikin vaikutukset näkyvät muualla kuin yksittäisten

taitojen tasolla. Hän viittaa Piagetin (1962) termiin aktiivinen oppiminen, jossa leikin

merkitys on siinä, miten se tuottaa lapselle uusia kokemuksia ja avaa toiminnallisia

mahdollisuuksia ympäristön ja ympäröivän maailman kanssa. Tästä Hakkarainen sanoo, että

leikissä tapahtuva oppiminen perustuu uusien hypoteesien ja merkitysten aktiiviseen

kokeilemiseen ja tuottamiseen. (Hakkarainen, 2006, 209–216.)

Viljamaa (2012) tuo esille, kuinka leikissä esineiden ominaisuuksia irrotetaan

tavanomaisista yhteyksistä ja siirretään toiseen ympäristöön. Silloin leikki kytkeytyy

emootioiden ja motiivien alueeseen, jolloin leikissä on kysymys jonkin esineen tai asian

käyttämisestä jonakin toisena. Viljamaa tuo esiin Engelin (2006, 199–216) ajatuksen, kuinka
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(symbolinen) leikki yhdistyy muihin asioihin, kuten kielen oppimiseen, tapahtumien

ymmärtämiseen ja mielikuvituksen kehittymiseen. (Viljamaa (2012, 74–77.)

Viljamaa (2012, 75) ja Uusikylä (2001, 16–19) pohtivat leikin merkitystä lapsen

luovuudelle. Heidän mielestään leikkiä ei kannata rajata omaksi erityiseksi toiminnan lajiksi,

vaan lapsen leikki ja luovuus on prosessi, joka vaatii aikaa. Uusikylä tuo esille, kuinka luova

prosessi alkaa yleensä omakohtaisten ongelmien löytämisestä. Tutkimuksessani haluan

tuoda esiin, kuinka leikki- sana on muutakin kuin ”vain leikkiä”. Leikkiin sisältyy

esteettisyys, prosessointi ja luovuus. Leikkiä voidaan ajatella, että se on myös lasten ja

aikuisten/vanhempien yhteinen sana- ja kuvataidekokemus tai kokemus yhdessä tekemisen

prosessista.

Viljamaa osoittaa, kuinka leikistä ja kertomisesta on paljon tutkimusta (kts. Viljamaa 2012,

76). Kuitenkin Karlsson (2003, 20) väittää, etteivät leikin tutkijat ole löytäneet yhtenäistä

kuvausta ja luokitusta leikille. Hänen mielestään siihen vaikuttaa se, että leikki on niin

moniulotteista ja näyttää kustakin tarkastelukulmasta erilaiselta. Leikki voi olla totta, mutta

se voi olla myös kuvittelua.

Olen kiinnostunut leikistä yhtenä kerronnallisen tietämisen muotona, jossa leikki

mahdollistaa toiminnan ja tietämisen tavan tuoda itsensä näkyväksi eri taiteen keinoin.

Haluan myös vaalia leikin olemuksessa aluetta, jota en voi sanoin ilmaista. Se on uusi

kokemus hetkessä – kuten Villen äiti sen sanoittaa – kun lapsi piirtää ja värittää. Koen, että

lapsi leikkii mielikuvituksensa ja taitojensa kanssa ja hän nauttii leikkitilanteesta myös

piirtäessään. Aikuinen antaa lapselle uusia tilanteita ja ympäristöjä, jossa lapsi voi olla tutkia,

kokeilla ja yhdistellä eri materiaaleja. Samalla lapsi ratkoo ongelmia oma-aloitteisesti.

Aikuinen on tiedon välittäjä, ja leikkiä tarkastellaan oppimisen menetelmänä.
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5.6. Osallistumisen ja osallisuuden ero

Osallisuudessa on kyse yksilön omasta kokemuksesta ja omista kyvyistä, joilla on merkitystä

toiminnan sisällön ja muodon kanssa. Osallisuuden pedagogiikka pohjautuu

ihmisoikeuksien tunnustamiselle. Oikeuksien ohella jokainen omalla toiminnallaan kutoo

kollektiivista verkkoa ja vaikuttaa siten sekä omaan että toisten olemassaoloon, osallisuuteen

vuorovaikutuksessa. Osallisuuden pedagogiikka on parhaimmillaan, kun tunnustamme

toisemme ja toistemme osallisuuden vastavuoroisesti. Parhaimmillaan se on ihmisten tasa-

arvon ja yhteisvertaisuuden kunnioittamista. Yksiselitteisesti se on kykyä elää ja toimia

toisten keskuudessa (Alanko 2013, 224–225.) Alanko lainaa Hanhivaaran (2006, 29–38)

ajatusta, kuinka osallisuudessa on kyse yksilön kokemuksesta ryhmässä. Mielestäni on

tärkeää pohtia, mihin osallistutaan ja suhteessa mihin ollaan osallisia. Tästä ei voi erottaa

myöskään kysymystä millainen osa ryhmää tai perhettä ollaan.

Mannion (2007) tuo keskusteluun ajatuksen, kuinka osallistumista tulisi tarkastella tilallisen

ja paikallisen kontekstin kautta, jossa osallistuminen tapahtuu. Siksi näen tärkeänä, että

osallistuminen ymmärretään lasten ja aikuisten ja vanhempien välisenä sosiaalisena

toimintana sekä sukupolvien välisenä sosiaalisena suhteena. Tutkimuksen empiirisenä

kohteena ovat lasten ja vanhempien taidekulttuuriset kokemukset osallisuusryhmän

toiminnassa. (Mannio, 2007, 405–406.)

Osallisuus ja osallistuminen sekoittuvat usein toisiinsa. Stenvallin (2013) mielestä

poliittishallinnollisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa voidaan tehdä virhetulkintoja

lasten osallisuudesta tai aktiivisuudesta. Aktiivisuus on hänen mielestään avain osallisuuden

ja osallistumisen erottamiseen. Osallistuminen on toimimista ja aktiivista tekemistä;

osanottamista johonkin. Osallisuuden hän rajaa kokemukseen, tunteisiin; kuulumista

johonkin. Kumpikin voi siis olla olemassa ilman toista tai ne voivat esiintyä yhdessä, mutta

samasta asiasta ei ole kyse. (Stenvall, 2013, 1–2.)

Tutkimuksessani tarkastelen lapsiperheiden yhteistä ajankäyttöä sosiaalisessa toiminnassa

perhekulttuurikurssilla. Ajattelen, että kurssilla osallistuminen on ennen kaikkea sosiaalista

toimintaa muiden kanssa. Osallisuus liitetään ihmisen subjektiiviseen ja kokemukselliseen

puoleen tässä toiminnassa. Anu Alanko (2010, 57) puhuu lasten ja nuorten osallisuudesta,

jonka kautta pidetään yllä ihmisen oikeuksia, täytetään lain asettamat velvoitteet ja

parannetaan mahdollisia palveluita, vahvistetaan lasten ja nuorten taitoja sekä annetaan

mahdollisuus yhteistoimintaan. Alanko tuo esille, kuinka yhteistoiminta vahvistaa
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demogratiaa sekä tukee ja vahvistaa lapsen ja nuoren itsetuntoa. Gretschel (2002, 26) puhuu

yksilön olemisesta ryhmässä, jossa kaikki osapuolet ovat tasavertaisia. Välineenä on hyvä

yhteistyö. Yhteistoiminta luo myönteisen ja turvallisen ilmapiirin. Ihminen vapautuu

toimimaan itsenäisesti ja luovasti. Osallisuudessa on kyse yksilön omasta kokemuksesta ja

omista kyvyistä, joilla on merkitystä toiminnan sisällön ja muodon kanssa. Mielestäni

kurssilla voimaantuminen tapahtui silloin, kun yksilö löysi jotain, jota voisi sanoa

positiiviseksi kokemukseksi ja joka antoi toivoa ja iloa siinä hetkessä ja jonka hän halusi

jakaa muiden kanssa.

Silloin kun lapsi haluaa jakaa kokemuksensa esimerkiksi perheen kanssa, puhutaan yksilön

kokemuksesta ryhmässä. Tutkimuksessani on erikokoisia perheitä ja perhe muodosti

ryhmän. Tutkimuksessani perheellä on keskeinen rooli, koska perheissä on yksilöitä, ja

osallisuus ja osallistuminen syntyvät yksilön kokemuksesta perheryhmässä. En voi sivuuttaa

edes ajatuksen tasolla asiaa ryhmän merkityksestä sosiaalisessa tilanteessa ja sitä, millainen

osa ryhmää tai perhettä ollaan, koska osallistuminen tapahtuu toiminnallisen ja paikallisen

kontekstin pohjalta. Mannionin mielestä on tärkeää pohtia myös, mihin osallistutaan ja

suhteessa mihin ollaan osallisia. (Mannion, 2007, 405–406).

Osallisuus ja osallistuminen vaativat käsitteiden avaamista ja niiden sisältämien tietojen ja

tietämisistä koskevien hiljaisten sopimusten tai oletusten julkistamista, koska lasten äänen

kuuleminen ja lasten mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun ovat kannatettavia asioita, joista ei

kuitenkaan tulisi tehdä itseisarvoa vapaa-ajan kaupallistumisen ja viihteen kustannuksella.

(Alanko 2013, 52–56). Lasten ja perheiden arkisissa tilanteissa ja ympäristöissä on paljon

tilanteita, joihin on pakko osallistua. Silloin osallistuminen voi tarkoittaa mukana olemista

ilman osallisuuden kokemusta.
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSIA JA TULKINTAA

Perhekulttuurikurssi toteuttaa Vanhempien Akatemian toimintamalleja. Seuraavassa

kaaviossa näkyvät tutkimukseni kohdealueet lasten ja vanhempien osallisuus ja

voimavaralähtöisyys ovat kuin vuoropuhelussa tutkitun tiedon, ammattilaisen ohjaajan ja

alueellisen kurssitoiminnan kanssa. Perhekulttuurikurssi on jaettu pienen paikkakunnan

asukkaiden tietoon eli kurssista on viestitetty perheille eri verkosto- ja

kasvatusyhteisötahojen kautta. Näitä ovat olleet muun muassa päiväkodin ja perhekahvilan

ilmoitustaulut.

voimavara-

lähtöisyys

Kaavio 2: Vanhempien Akatemian toimintamalli, perhekulttuurikurssi

tutkittu tieto

ohjaavaa toimintaa

alueellisuus

viestintä

osallisuus

verkostoyhteistyö

kasvatusyhteisöjen

yhteen saattaminen

pysyvä toimintamalli

ammatillisuus

voimavara-

lähtöisyys

osallisuus
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6.1. Leikkivät tarinat taiteessa

Marleena Stolp (2010, 143–157) ja Perttula (2009) ovat sitä mieltä, että niin elämän

ymmärrys kuin ymmärrys taidemaailmaa kohtaan vaatii tietynlaista valmiutta ottaa vastaan

kokemuksia, elämyksiä ja merkityksiä. Perttulan mukaan fenomenologisessa erityistieteessä

puhutaan merkityssuhteesta, joka sisältää subjektin ja hänen tajunnallisen toimintansa ja

kohteen, johon toiminta suuntautuu. Arkikielessä kokemus on yleensä havaintoaistimusta,

joka voi sisältää myös vaikutelmia, tunteita, mielikuvia uskomuksia ja mielipiteitä. (Stolp,

2010, 143–157; Perttula, 2009, 116.) Kokemuksen ymmärtämisestä syntyy merkitys, joka

liittää subjektin ja objektin yhdeksi kokonaisuudeksi. Kokemussisältöjen tietoisuusaste,

kielellinen ilmaistavuus ja selkeys ovat eriasteisia, koska ne saavat vaikutteita muun muassa

tunteista, tiedosta ja intuitioista. (Perttula 2009, 123–124.)

Räsäsen (2008) mielestä taidemaailma on kuten muukin maailma, joka vaatii ymmärrystä ja

valmiutta taidetta kohtaan. Hänen mielestä muun muassa taiteenteoria on osallinen siihen,

mitä taide ja taidemaailma ovat tiettynä hetkenä. Mietin, onko Räsänen väsynyt puheista,

joissa käsitellään lasten taidetta ja taideprosessityöskentelyä. Mielestäni hän puolustaa lapsia

kysyen, olisiko taiteenteorian aika saattaa taidemaailma valmiiksi lasten taiteelle, joka ei ole

pelkkää leikkiä (Räsänen, 2008, 60–65.)

”Jokainen lapsi kehittää leikkiessään oman maailmansa kuten taiteilija tai kirjailija luo

teoksensa. Leikkimällä ja lelujensa avulla lapsi tutustuu oman ruumiinsa rakenteeseen ja

toimintaan. Näin myös kokemukset, tuntemukset ja elämykset tulevat kasvavan lapsen

hallintaan. Leikki laajentaa lapsen sisäistä maailmaa ja auttaa lasta hallitsemaan ja

ymmärtämään ja hahmottamaan myös muita: toisen ihmisen ruumista ja toisen mieltä.

Leikeissä roolit vaihtuvat lapsen mielen mukaisesti ja lapsi voi eläytyä toisiin ihmisiin tai

eläinhahmoihin.”  (Airas & Brummer, 2003, 164–166.)

Lapset yleensä leikkivät mielellään ja se on heille luontevaa. Keskityn tässä tutkimuksessani

osoittamaan, kuinka tarinan kerronta, piirtäminen ja muovailu ovat myös leikkiä, jossa lapsi

ja aikuinen saavat käyttää luovasti omaa mielikuvitustaan ja leikkiä sillä. Leikkiminen on

omaa aktiivista toimintaa, jolla on mielihyvää tuottava, hyvä ja eheyttävä vaikutus niin

lapselle kuin aikuisellekin.
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Seuraavassa perheen tarinassa kissat olivat vahvasti mukana.

”Olipa kerran kissa, joka teki kuperkeikkoja. Pienen pieni kissa meni päästään ihan

sekaisin, koska sen kuperkeikat olivat hyvin isoja. Toisena päivänä hän näki toisen

kissan. Ja se teki kuperkeikan. Hän ihmetteli, miten se voi tehdä kuperkeikkoja kovalla

maalla. Hän päätti ottaa selvää, että miten se voi tehdä kuperkeikkoja kovalla maalla.

Niistä tulivat kaverit yhtä äkkiä. ”

(Eetu 2,5v, Sara 6v, äiti ja isä).

Perhe järjestäytyy pöydän ääreen piirtämään tarinasta kuvaa. Ennen piirtämistä isä ehdotti

työnjakoa: ”Voin tehdä piirustukseen lopun kun istun täällä päässä.” Sara puolestaan

ehdotti, että Eetu saa piirtää kissan kuperkeikat, koska Eetu on niin pieni. Vanhemmilla oli

aika haasteellista pitää innostunut pienimies aloillaan, ettei hän piirrä koko teosta. Eetu niin

mielellään olisi vahaliidulla piirtänyt koko työn pyöreitä ympyröitä täyteen, kissan

kuperkeikkoja.

Kuva 2: ”Olipa kerran kissa, joka teki kuperkeikkoja”. Maalaus. Kuvatallenne, 2013

Äiti kertoo näin:

"Meidän kissa on ollut kaukana mummulassa hoidossa ja Sara ikävöi tätä kovasti.

Luulen, että tarinat olivat siksi kissa- ja eläinpainotteisia. Lisäksi eläimet olivat

lopuksi kavereita. Sara ystävystyy tosi helposti uusien ihmisten kanssa. Eli tarinat

kuvastavat hyvin hänen sosiaalista luonnettaan."

(6-vuotiaan Saran äiti.)
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6.2. Tarinat ja kuvan ilmaisu

Kinnunen (2008) ja Lönqvist (2001, 7) ovat sitä mieltä, että lasten persoonallisuus näkyy

heidän leikeissään ja kaikessa toiminnassaan. Kinnusen mielestä leikit, liikkuminen,

lukeminen, musisointi, musiikin kuuntelu tai luonnossa liikkuminen, eivät ole vain

toimintaa, vaan ne ovat myös elämyksiä, oppimista. Lapsi saa valmiuksia selviytyä

vastaavanlaisista tilanteista aikuisuudessa.  Tarinan kerronnassa, lasten persoonalliset tarinat

tarjoavat heille välineen selittää monimuotoisia kokemuksia ympäristöstään ja maailmasta.

Tarinat voivat ilmetä leikeissä, laulussa, puheessa, piirustuksissa, muovailussa,

maalauksissa ja hiekkaleikeissä. (Kinnunen, 2008, 16.)

Tarinan kerronta on mielestäni mielikuvitusleikkiä, jossa sanoilla leikitellään ja kerrotaan

tarinan kulku sekä tulkitaan tunnelmaa. Uudemmassa lapsiin kohdistuvassa tutkimuksessa,

johon Setälä (2012, 32) viittaa, lapsi on otettu mukaan kertomaan itse olemassaolostaan.

Kinnusen (2008, 61) ja Martinin (2004, 92) mielestä lapsi kertoo tarinaa itsensä läpi, jolloin

taiteella on tekijänsä, ehkä rakastettu satuhahmo kuten esimerkiksi Tuhkimo, prinsessa

Ruusunen ja Punahilkka. Lapsi tuntee ja tietää sadun ja päähenkilöt. Hän osaa kertoa sen

kautta kokemuksestaan, elämästään ja kuvitellusta.

Seuraavassa on Pekan ja isän kolme pukkia ja peikko tarina:

Pekka: ”Kolme pukkia käveli Rantakylän metsässä. Sitten ne löysi sillan ja peikko asui

sillan alla.”

Isä: ”Pukit haistelivat sillan lähellä epäluuloisen näköisinä.”

Pekka: ”Sitten ne haisteli sitä peikkoa sieltä sillan päältä.”

Isä: ”Peikko karjaisi sillan alta: 'pukkia!' Pukit säikähtivät ja juoksivat lintutornille

Virkkulaan.”

Pekka: ”Kettu ja Punahilkka olivat metsässä ja kettu kurkki puun takaa.”

Isä: ”Ilkeempi kettu.”

”Pekan malatessa sattuu vahinko. Musta maali kaatuu keskelle maalausta.

Harmistuminen ei näy kovin voimakkaasti minulle. Niina-ohjaaja auttaa Pekkaa ja

isää kuivaamaan ylimääräisen maalin. Maalaus jatkuu.” (Päiväkirjamerkintä, 2013)
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Kuva 3: Kolme pukkia ja peikko. Pekka ja isä. Tarina ja kuvatallenne, 2013

Lasten tarinoissa päähenkilöinä olivat myös uudempien lastensatujen hahmoja kuten Nalle

Puh. Seuraavan tarinan hahmot taitavat olla Kaisalle tuttuja saduista. Tarinassa on mukana

myös lastensaduista tuttu ajatus, että hyvä voittaa pahan.

Kaisa: ”Olipa kerran Nalle Puh, Tiikeri ja Nasu ja ne oli mökissä. Ja hirviö tuli ulos.

Sitten se hyökkäsi Nasun ja Tiikerin ja Nalle Puhin luo. Sitten se oli pelottavaa.”

Äiti: ”Ystävät hakivat turvaa toisistaan. Sitten ne menivät kotiin.”

Kaisa: ”Ja hirviö tuli ulos ja ne meni kotiin. Sitten Tiikeri huusi ja säikäytti hirviön.

Sitten hirviö haukkasi Tiikeriä kädestä.”

Äiti: ”Ei se haukannut.”

Kaisa: ”Kyllä haukkas! Sitten Tiikeri sanoi, että minulle tuli. Sitten se joutui

käsilääkäriin.”

Äiti: ”Ystävät tulivat mukaan. Ja sanoivat:”

Kaisa: ”Pitää olla varovainen, eikä tarvi lyyä hirviötä eikä kannata huutaa.”

Äiti: ”Hirviölle tulee paha mieli.”

Kaisa: ”Eiku Tiikerille tuli paha mieli. Sitten laittoi laastarin käteen.”

Äiti: ”Hirviö pyysi Tiikeriltä anteeksi ja Tiikeri pyysi hirviöltä anteeksi.”

Kaisa: ”Sitten kaikille tuli parempi mieli.”
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Kuva 4. Kaisan ja äidin tarina ja maalaus. Kuvatallenne, 2013

Perheen kuusimetsätarina vie minut tutkimusmatkalle. Olen kulttuurimatkalla tutkijan

roolissa, ehkä tämän kyseisen sadun Tuhkimo-tyttö. Perheet toimivat matkaoppaana

kuusimetsän retkellä.

Pihla: ”Olipa kerran sankka kuusimetsä. Siellä asui tyttö nimeltä Tuhkimo.”

Leena: ”Ja perhonen tuli mukaan.”

Isä: ”Tyttö ja perhonen vaeltelivat metsässä useita päiviä.”

Äiti: ”Heillä oli siellä mukavaa.”

Perheen tarina vie tutkijaa metsään katsomaan kevään muuttolintuja.

Pihla: ”Eräänä päivänä he muuttivat. He muuttivat etelään.”

Leena: ”He löysivät siilen ja joulukuusen.”

Isä: ”Toisaalta oli hassua että he muuttivat etelään, koska joutsenet muuttivat juuri

sieltä takaisin.”

Äiti: "Mutta heillä oli niin ikävä aurinkoa että he halusivat päästä lämpimään.”

Pihla: ”Mutta he eivät tienneet että joutsenet muuttivat juuri silloin takaisin mutta

heidän täytyi katsoa puhelimesta.”

Leena: ”He näkivät tähden mikä oli puolikas.”
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Pihla: ”Ja sen jälkeen he näkivät vielä tähdenlennon.”

Isä: ”He toivoivat että he tietäisivät onko joutsenet muuttamassa takaisin.”

Äiti: ”Sitten kun heidän toiveensa toteutu, he tiesivät että joutsenet olivat

muuttamassa.”

Pihla: ”Ja sitten he eivät muuttaneetkaan sinne. Sen pituinen se.”

(Leenan, Pihlan, isän ja äidin tarina, 2013)

Kuva 5: Kuusimetsä ja joutsenet. Pihla, Leena, äiti ja isä, tarina ja maalaus, 2013

Tarinoiden kautta lapsi myös jäsentää elämäänsä, toiveitaan, pelkojaan. Villen ja hänen äidin

tarina sisältää Villelle jotain tuttua kokemusta.

”Olipa kerran poika ja hänen nimensä oli Veeti. Hän rakensi rakentamispalikoista

pilvenpiirtäjän. Ja sitten hän meni kaverin luokse ja kaverilla oli autoja. Ja ne leikkivät

yhdessä. Yhtäkkiä he kuulivat huhuilua oven takaa ja menivät katsomaan. Siellä oli

jättikummitus. Jättikummitus söi pojat suihinsa! Mutta pojat pääsivät karkuun, kun

jättikummitus aivasti.”
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Kuva 6: Jättiläinen. Villen (5v.) ja äidin tarina ja maalaus, 2013

Ville väittää äidilleen, ettei osaa piirtää eikä tiedä minkä värinen possu on. Joten äiti

tarttuu vahakynään ja alkaa piirtää. Äiti piirtää kuusen: ”Tässä on metsä.” Ville

jatkaa ja vahvistaa äidin piirtämää kuusta. Tämän jälkeen neuvotellaan, mitä ja mihin

seuraavaksi piirretään. Ville näyttää sormella, missä on teltta ja missä on susi ja mistä

menee polku. Ville ohjaa ja äiti piirtää. Välillä hän tekee kysymyksiä äidin piirustuksia

esimerkiksi. ”Mikä tämä on?” Johon äiti vastaa: ” Se on teltta ja tästä mennään sinne

sisään. Tämä on ovi.”

Vähitellen Ville irrottaa kosketusotteen äidin kädestä tai polvesta ja siirtyy oman

piirustuksensa pariin: ”Äiti, tähän tulee jättiläinen. Se on näin iso.”

Äiti: ”Hui! Kyllä possuja pelottaa! Voi kamala! Onko sillä noin isot jalat? Se on

jättijättiläinen. Onko sillä ollenkaan suuta?”

Ville: ”Sillä on kolme jalkaa. Tai nämä on sen kädet. Kaksi kättä ja kaksi jalkaa.”

Ville on hyvin tyytyväinen jättiläisestään. Hän silittää sitä ja katsoo äitiä hymyillen.

Viisivuotias Ville ja äiti ovat tehneet tarinan, jonka he piirtävät ensin vahaliidulla ja

sitten maalaavat vesiväreillä.

(Videotallenne, päiväkirjamerkintä, 2013.)
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Kuva 7: ”Äiti, jättiläinen tulee tähän. Se on näin iso!”. Kuvatallenne, 2013

Kuva 8: Jättikummitus. Maalaus, kuvatallenne, 2013

 6.3. Taiteellinen leikki osa elämysavaruutta

Anttila (2006, 24–25, 473) puhuu tutkimustoiminnan avaruudesta, tutkimusavaruudesta.

Luoto (2014, 167) käyttää tutkimuksessaan käsitettä avaruudellinen olemassa olo. Minä

puolestani käytän sanaa elämysavaruus, koska taiteen avaruuteen heittäytyminen vaatii

vapaata mielentilaa, jossa voi koetella erilaisia asioita ja ideoita, leikkiä mahdollisilla

maailmoilla ja luoda elämyksiä. Taiteen tieto koskettaa sekä sitä, mikä on menetetty eli on

jo historiaa että sitä, mitä ei ole vielä osattu ajatellakaan ja voi olla parhaimmillaan elämys.

Samalla elämysavaruus on henkilökohtainen tila, prosessi, joka muodostuu kokemuksesta ja

materiaalista. Prosessi johtaa erilaisiin tuloksiin riippuen siitä, minkä merkityksen tai

vaikutuksen se saa elämysavaruudellisessa tilassa.

Ihanus (2010) on sitä mieltä, että taiteelle on annettu ja edelleen annetaan mitä erilaisimpia

merkityksiä ja tehtäviä. Taide voi sivistää, kasvattaa, lohduttaa ja joskus se tuottaa nautintoa.

Tekijän ja vastaanottajan taiteelle antamat merkitykset eroavat toisistaan. (Kts. luvut 5.3. ja

5.4.). Taiteen tekijä tai vastaanottaja ei suinkaan aina pitäydy yhdessä ja samassa itse

mieltämässäänkään merkityksessä. Merkityserot ovat taiteessa merkityksellisiä.

Merkityserojen kohtaamisesta syntyy taiteen moniäänisyys. Taiteen sisältämät
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vastakohtaisuudet eivät kumoa toisiaan. Ne elävöittävät toisiaan ja uudet merkitykset luovat

uusia ulottuvuuksia. (Ihanus 2010, 223).

Taiteen maailmassa voi kohdata toiseuden niin itsessä kuin toisissa. Anttila (2006) puhuu,

kuinka minä ja sinä puhuttelevat toisiaan, vaihtavat ja suhteuttavat toisiaan, ja joskus

haastavat toisiaan. Anttila jatkaa, kuinka ”oma” tunne-ajatus on seurausta suhteissa olosta,

vuorovaikutustilanteista muiden tunne-ajatusten kanssa. Taide voi houkutella outoon

avaruuteen ja ihmettelyn maailmaan.  Anttila väittää, kuinka taiteen kuvalliset, sanalliset,

musiikilliset ja kineettiset ”hahmot” muuttuvat ja muuttavat varmoja totuuksia. On

mahdollista, että pienimuotoiset säröt ja riitasoinnut tekevät mahdolliseksi ”hahmon”

muodostumisen ja antavat sille jatkuvuuden. Siksi hän mielellään jättää pois täydellisyyden,

koska silloin ovi sulkeutuu erehdyksen kautta oppimiselta, ja sen mukana menetetään myös

mahdolliset muutokset ja muuttumiset. (Anttila, 2006, 24–25.)

Maijan mielikuvitusleikki on Sittisontiaistarinassa:

"Sittisontianen pelkää tänään. Se ihan vapisee. Se pelkää aurinkoa ja matoja,

maalia, matoja ja suklaata ja kaikkia ruokia mitä se ei syö. Se pelkää niitä eikä

uskalla syödä niitä, eikä koskea niitä. Sittisontiainen menee semmoiseen

piiloon, että se on semmoinen. Piilossa oli niin pimeää, ettei sittisontiainen

nähnyt mitään ja sitten se pelkäsi niin paljon, että se pussasi seiniä."

(Maija 5 v. ja Maijan äiti, 2013.)

Sittisontiainen muovautuu Maijan kädessä eläväksi eläimeksi. Maija on siinä hetkessä läsnä

ja silittää savieläimensä sileää pintaa. Hetken kuluttua hän tekee hahmolle ala- ja yläosan ja

painaa pintaan napilla kuvioita.

Äiti kysyy: ”Onko sillä Sittisontiaisella käsiä ja jalkoja?”

Maija: ”En osaa tehä.”

Äiti: ”Osaat sinä tehä. Äiti auttaa, että irto-osat pysyy kiinni. Näin! Tää mun

Merenneito lähtee käveleen. On niin iso pyrstö vartaloon nähen. Onko se tämän

kaveri?”

Maija: ”Kyllä tää voi olla sen kaveri.”
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Ohjaaja Maijalle: ”Voit tehdä sille Sittisontiaiselle pintaan napilla kuvioita.”

Ohjaajan mentyä Maija kysyy äidiltään: ”Mikä on pinta?”

Äiti: ”Se on tämä tässä.”Ja näyttää kädellä Sittisontiaisen saven pintaa.

Maija: ”Äiti, onko tää hieno?”

Äiti: ”Vau!”

Maija: ”Mä teen tosi paljon jälkiä tälle.”

Äiti: ”Se on tosi hieno!” ja katsoo samalla Maijan savityötä.

Äiti: ”Tää ei taida pysyä pystyssä. Onko tämä tylsä jos tää makaa näin?”

Maija: ”Ei!”

Hetken päästä Äiti tuumaa: ”Oi, karun näkönen Merenneito!”

Maija: ”Ai ruma?”

Äiti ohjaajalle: ”Mä vihaan kaikkee tällaista!”

Ohjaaja: ”Ja onnistuit noin hyvin.” Maija koskettaa äidin savityötä. Maijan elekieli

kertoo jotain, jota ei voi pukea sanoiksi.

(Maija 5 v. ja Maijan äiti, päiväkirjamerkintä, 2013.)

Kuva 9: Sittisontiainen ja merenneito. Eläinsavityö. Kuvatallenne, 2013
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6.4. Leikisti ja oikeasti savieläin

On olemassa lapsia, joita muovailu, rakentaminen tai muu kolmiulotteinen toiminta innostaa

erityisesti, vaikka piirtäminen ja maalaaminen eivät kiinnostaisikaan. Muovailussa voidaan

käyttää savea, muovailuvahoja ja muita massoja. Näille materiaaleille ominaista on se, että

massa itsessään on muodotonta, mutta sitä puristelemalla, painelemalla ja taputtelemalla

ottaa herkästi muotonsa. (Hakkola, Laitinen ja Ovaska-Airasmaa, 1991, 108.)

Hakkola, Laitinen ja Ovaska-Airasmaa kannustavat hankkimaan lapsille laadukasta

taidemateriaalia. Olen käytännössä huomannut, kuinka laadukkaan saven yksi hyvä

ominaisuus on, että se kannustaa työskentelemään materiaalin kanssa hyvin pitkäjänteisesti.

Se on haastava ja keskittymiskykyä kehittävä materiaali. Savi on aluksi kylmää, mutta se

lämpenee, mitä enemmän sitä koskettaa. Lisäksi savi ei vaadi paljoa voimaa. Jo pienenkin

lapsen tai motorisesti kömpelön lapsen voimat riittävät pehmeän saven työstöön. Savi voi

olla kynää parempi väline kognitiivisille tutkimuksille, koska se muovautuu helposti.

Savi on yleensä haasteellinen materiaali myös sen takia, että lapsen täytyy oppia muuttamaan

suunnitelmiaan ja aloittamaan työnsä alusta. Savea on kätevintä muovata käsin. Käsin

työskentelyssä pääsee parhaiten tuntemaan saven plastiset ominaisuudet, koska savi

muovautuu hyvin ja sen käsiteltävyys on parempaa kuin yleensä muovailuvahoilla ja muilla

massoilla. Muovailuvahan kirkkaat värit eivät edistä kolmiulotteista hahmottamista, sillä

lapsen huomio saattaa niissä kiinnittyä väreihin ja muotoilu jää taka-alalle, ehkä kokematta.

(Hakkola & Laitinen & Ovaska-Airasmaa, 1991, 108.)

Muovailuvahaa on saatavana neutraalivärisenä, valkeana ja harmaana. Saven värejä ovat

valko-, puna- ja mustasavi. Apuvälineinä voidaan käyttää erilaisia muovailupuikkoja,

silmukkarautoja ja tikkuja. Kaulimella savesta kaaviloidaan levyjä.

Kaisa muovaa ensimmäistä kertaa savesta äitinsä kanssa:

Äiti 3-vuotiaalle Kaisalle: ”Tässä on sulle savea. Tee ensin vartalo ja sitten pään. Ota

sitten vähän savea ja tee sudelle kuono. Tuolla välineellä voit tehdä ja painaa silmät.

Noin, ja tee tästä tälle kuono. Noin, sitten tee tästä sille korvat.”

Äiti tekee välillä myös omaa sutta: ”Katoppa! Ossaisitko sää tehdä tällaista? Sitten

kun sä saisit tällaisen, sää voisit sillä kotona leikkiä.”
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Kaisa ottaa pois savea välineen ympäriltä: ”Kato, on vähän sotkunen!” Sitten hän

ottaa savenpalan: ”Tää on ilkeä susi. Minä tulen!”

Äiti: ”Ei, ei. Ensin tehdään valmiiksi ja sitten leikitään!”

Äiti: ”Nyt pitää keskittyä! Tässä on nyt neljä jalkaa. Laita jalat sudelle. No, sitten

yhdessä laitetaan.”

Kaisa: ”Tällä sudella on kipeä jalka.”

Äiti: ”Laitetaanko sille laastari?”

Kaisa: ”Tähän pitää laittaa laastari.” Kaisa ottaa savea ja laittaa suden jalkaan

laastarin.

(Videotallenne ja päiväkirjamerkintä, 2013.)

Seuraavassa havaintoni kahden lapsen, isän ja äidin keskustelusta kun he työstivät

savieläintään. Vuoropuhelussa on ajatusten vaihtoa ja tilaa toisen mielipiteille. Tunteiden

ilmaisu vahvistaa sisäisesti ja tunteiden rakentumisen itsetuntoa sekä vastuuta omista

ajatuksista. (Hakkola ja Virsu 2000, 25–26.)

Eläinsavityössä aikuisia vähän jännittää. Savi on uusi materiaali kaikille. Lapset

heittäytyvät toimintaan mukaan ilman ennakkoluuloja ja ohjaavat vanhempiaan.

Sara: ”Äiti, mä teen tälle pupulle tukan.”

Äiti: ”Hienoa! Onko se rastatukka?”

Saran ilme muuttuu ja istuu vähän aikaa hiljaa.

Äiti: ”Se on tosi hyvän näköinen. Äiti laski leikkiä.”

Kun tytön ele muuttuu, hän hymyilee: ”Mä teen letit.”

Äiti: ”Ai, tosi siisti!”

Äiti kysyy Saralta: ”Muistuttaako tämä jänistä?”

Sara: ”Muistuttaa. Tosi hieno!”

Sara äidille: ”Isillä tulee hieno kilpikonna.”
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Isä katsoo Saraa ja äitiä ja sanoo hymyillen: ”Pitääkö isän tehdä kilpikonnalle

hiukset? Sit ois jotain samaa näillä eläimillä.”

Äiti tekee pitkiä hiuksia isän kilpikonnalle ja kysyy: ”Yritätkö tehdä täydellisen?”

Isä: ”Heh! Kenellä se on sit vimpan päälle! Sulla vai?”

Sara veljensä (2,6kk) savityöstä: ”Eetulla on varmaan kilpikonna?”

Sara: ”Mulla ei oo söpön näkönen tää pupu.”

Äiti: ”Onhan sulla söpön näkönen.” Ja koskettaa Saran nenää hymyillen. Sara

hymyilee ja silittää pupua.

Sara siirtyy isän luo ja katsoo isän kilpikonnaa: ”Se voi olla kuningaskilpikonna.”

Isä: ”Niin, niin voi!”

(Videotallenne ja päiväkirjamerkintä, 2013.)

Kuva 10: Perheen eläinsavityöt. Kuvatallenne 2013

Lähtökohtainen oletus siitä, että lasten ilmaisema mielipide on aina jollain tavalla arvokas,

hyvä ja kannatettava, on eri asia kuin lasten kokemuksiin, osallistumisiin ja erilaisiin

ajatuksiin arvostavasti suhtautuminen (Alanko, 2013, 57–59; Stenvall, 1–2, 2013; Thomas,

2007, 199–218). Perhekulttuurikurssin aikana ja videotallenteista huomasin, kuinka

perhekulttuurikurssiprosessi mahdollisti sen, että vanhemmat antoivat lapsen äänelle ja

mielipiteelle suuren painoarvon. Lapset myös arvostivat sitä. Lapsen ääni ja vanhemman

mielipide olivat jotakuinkin tasa-arvoisia. Ei syntynyt mielipide eroja, kenen näkemys on

arvokkaampi tai järkevämpi. Tilanne muistutti leikkiä, josta syntyi lopputuloksena yhteinen
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prosessi. Seuraavassa esimerkissä Sara(6v) keskustelee vanhempiensa ja ohjaajan kanssa

savieläimistä.

Ohjaaja katselee perheen savieläimiä:

”Teidän perheellä on pupuja ja kilpikonnia ja niillä on jotain yhteistä. Näen sen, mutta

voisitko kertoa Sara sen meille kaikille?”

Sara (6v): ”Joo, se on tukka. Näillä kaikilla on hiukset.”

Äiti jatkaa: ”Hiukset tulivat Saran ideasta. Hän teki omalle pupulle hiukset, sitten

minä otin mallia ja tein myös pupulleni hiukset.

Äiti:”Isä katseli aikansa meidän työskentelyä ja ehdotti: 'Oisko hiukset se yhteinen

juttu joka yhdistää nää eläimet toisiinsa?'”

(Päiväkirjamerkintä 2013.)

6.5. Perhe aktiivisena osallistujana

Stenvallia (2013) mukaillen jaan ajatuksen, kuinka ulkoapäin ja ulkopuolisena ei voi tietää

toisen ihmisen osallisuuden kokemusta. Poliittishallinnon tai erilaisten hankkeiden toimijat

kehittävät ja tarjoavat useita erilaisia osallistumis- ja osallisuushankkeita, jotta kokemuksia

voidaan tarjota mahdollisimman monelle. (Stenvall, 2013, 1–2). Tästä hyvänä esimerkkinä

Vanhempien Akatemian perhekulttuurihanke, joka puoltaa ajatusta, että osallistumisesta ja

osallisuudesta ja niiden käsitteistä on tullut keskeinen lapsi- ja nuorisopolitiikan väline.

Lapsi- ja perhetyön näkökulmasta ajattelen, että perhekulttuurihanke tarjotaan lapsiperheille,

jolloin osallistuminen ja osallisuus kulttuurikokemuksena ovat perheille ainutlaatuinen

mahdollisuus. Hankkeessa kulttuuri tuodaan lapsiperheitä lähelle ja omalle paikkakunnalle,

jotta perheet voivat osallistua kokemukselliseen taidekulttuurin tekemiseen.

Lapset ovat suullisen perinteen suurkuluttajia, kun tarkastelussa ovat sadut, tarinat, riimit,

leikinaloitusluvut ja leikkilorut. Lasten lapsiyhteisö kasvuympäristönä antaa

mahdollisuuden oppia yhdessä erilaisia asioita, luoda omaa yhteisöllistä kulttuuria sekä

antaa sosiaalisia virikkeitä ja kokemuksia. (Korhonen, 2005, 274–278). Korhosen mielestä

jokainen yhteisö kasvattaa ja ohjaa jäsenensä yhteisön jäseneksi omalla tavallaan, vaikka
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valtakulttuuri olisikin toinen. Lapsi oppii siellä, missä hän kokee olevansa turvassa.

Ympäristö antaa tarvittavan huolenpidon, hoidon.

Sain vanhemmilta tutkimuksen myötä tietoa, joka vahvisti näkemystäni, että kun istuu lapsen

viereen ja kuuntelee tarinankerrontaa tai muotoilee yhdessä omaa savipalaansa tai piirtää ja

maalaa yhdessä samalle materiaalille, pääsee juuri sen lapsen persoonallisuuden ytimeen ja

mielikuvituksen ja oivaltamisen äärelle, josta Sava ja Katainen (2004, 130) kirjoittavat:

”Lasta voi kuunnella hiljaisuudessakin, jolloin kuvakielen ja eläytymisen rooli on

merkittävämpi.” Mielestäni tutkimuksessani oli tasapaino puhutun ja ”hiljaisen” taiteen

kanssa, jolloin kokemus, tunteet ja eleet pääsivät vuoropuheluun lapsen ja vanhemman

välillä jokaisen omalla persoonallisella tyylillä.

Pihlan (6 v.), Leenan (4 v.) ja äidin tarina kertoo orvokista. Tarinan jälkeen Pihla kertoo, että

heidän pihalla kasvaa orvokkeja ja hän tykkää orvokeista.

”Se on sademetsässä. Eräänä päivänä prinsessa Ruusu huomaa orvokin kun on

menossa linnaan. Prinsessa poimii orvokkeja. Kun Prinsessa on poiminut orvokit, niin

hän lähtee kiireellä juoksemaan linnaan ja keromaan Prinssille. He asettelevat

yhdessä kukat ruukkuihin nätisti. Orvokit pysyvät kauniina 100 vuotta ruukuissa. Sen

pituinen se.”

Kuva 11: Maalaus orvokeista ja Prinsessa Ruususesta. Kuvatallenne 2013
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Porinapiirissä luin sadun kaikille ja samalla katsoimme siitä syntynyttä kuvateosta.Tämän

jälkeen kysyin Pihlalta ja Leenalta, mitä teoksessa tapahtuu.

Pihla kertoo: ”Siellä on Prinssi, Prinsessa ja orvokkeja.”

Kysyn perheeltä: ”Saiko äiti piirtää?”

 Äiti: ”Ei paljoa. Tytöt sanoivat, että voin piirtää linnaan ikkunat ja oven. Leena alkoi

ensimmäisenä piirtämään ruusua, mutta jonkin päähenkilö ja kuitenkin pieneksi ja

hieman piiloon kaiken muun joukossa. Prinsessa Ruusu on tietenkin prinsessa

Ruususesta, joka on ollut tytöille nyt viime aikoina tärkeä satu. Tytär halusi järjestää

syntymäpäivätkin ruususteemalla. Orvokit kukkivat kesäisin meidän pihalla ja tytöillä

on aina omissa ruukuissa itse valitut orvokit, joskus muitakin kukkia, mutta orvokeita

aina ;) Leenalla on selvästi tärkeää osata piirtää puita, kuvata jotain oikeaa

luonnossa.”

Perhekulttuurikurssilla yhteinen tarinan kerronta ja tarinasta yhdessä piirtäminen ja

maalaaminen ovat uusia tilanteita. Äidit kertovat:

”Tarinan ja kuvan yhdistäminen oli yllättävän haastavaa. Ylensä tulee aina piirrettyä

samoja kuvia silloin kun ehtii piirtämään/maalaamaan. Nyt sen sijaan oli tarina joka

piti kuvitta. Lisäksi lapsilla oli selkeitä mielipiteitä mitä sai/ei saanut piirtää.

Toivottavasti muistaisimme joskus tehdä samantapaisia juttuja kotonakin. Lapsista

huomasi, että materiaalit ja välineet olivat uusia ja kiinnostavia ja niinpä tarinan

kuvittaminen unohtui ja keskittyivät enemmän elämyksiin ja kokeiluihin.”

(Äidin vapaamuotoinen palaute, 2013.)

”Lapsista huomasi, että materiaalit ja välineet olivat uusia ja kiinnostavia ja niinpä

tarinan kuvittaminen unohtui ja keskittyivät enemmän elämyksiin ja kokeiluihin. Kiitos

kurssista ja toivottavasti tämän tyyppistä toimintaa olisi jatkossakin ja perheet

ymmärtäisivät osallistua toimintaan.”

(Äidin vapaamuotoinen palaute 2013.)
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Lapsen oppiminen ja tiedon hankkiminen tapahtuvat aistimalla ja kokemalla. Kokemuksen

kautta saadut tiedot ovat lapsen merkittävimpiä tietolähteitä. Aikuinen luo lapselle

virikkeellisen ympäristön, johon kuuluvat asuinympäristö, kodin tilat ja tavarat sekä henkilöt

ja vanhemmat, jotka toimivat lapsen kanssa ja toimivat kasvattajina yksilöinä ja

instituutiona. Aikuinen ohjaa lasta omalla toiminnallaan ja esimerkillään sekä luo lapselle

virikkeellisen ympäristön, joka motivoi lasta tutkimaan ja käyttämään mielikuvitusta.

Lapsen kasvuympäristö tarvitsee myös välittävän tunneilmaston, jossa syntyy lapsen ja

aikuisen tiivis vuorovaikutus. Aikuisen asenne, aktiivisuus ja läsnäolo vaikuttavat lapsen

toimintaan. Kun lapsi viihtyy, viihtyy siinä aikuinenkin. (Piironen-Malmi & Strömberg,

2008, 55; Sarjo-salo, 2012, 4.)

Sinkkonen tuo keskusteluun mukaan kulttuurin tuoman positiivisen kokemuksen, jonka lapsi

voi kokea palautteen ja onnistumisen muodossa. Sinkkosen mielestä tällainen kokemus

rakentaa ja vahvistaa lapsen positiivista minäkuvaa ja ryhmässä toimiessa lapsen

vuorovaikutustaidot kehittyvät. Ystävyssuhteet ovat arvokas pääoma. (Sinkkonen, 2010,

221–222.)

Perhekulttuurikurssilla toiminnan aikana lapsen ja vanhemman välillä tapahtui keskustelu-

ja neuvottelutilanteita, joissa lapsi oli sekä osallinen että osallistuja olipa kyse sitten

ohjatusta ja vapaasta toiminnasta tai siirtymävaiheen hetkestä. Perheen tarinat ja

kuvatuotosprosessit olivat myös tilanteita, joissa ilmeni lapsen asema perheen ja

kurssiryhmän jäsenenä. Lapsen ja vanhemman vuorovaikutustilanteet olivat sanallisia,

ilmeikkäitä ja ne sisälsivät myös elekieltä, joka mielestäni ilmentää perheen sosiaalisia

suhteita, valtaa ja vastuuta.

"Äitiä vähän hermostuttaa uusi tilanne. Hän ei ole ollut aiemmin vastaavanlaisella

kurssilla. Palautelomakkeessa hän kertoo, että hänelle itse tekeminen on ollut

hankalaa aina ja että hänellä ei ole mielikuvitusta eikä taitoja. Hän oli todella iloinen

poikansa rikkaasta mielikuvituksesta ja toivoi pojan löytävän aikuisenakin

mielikuvituksensa ja myös käyttäisi sitä, sillä se on voimavara ja itseä ja minuutta

rakennetaan sen kautta."                                                                                (Päiväkirjamerkintä,

2013.)
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Karlsson (2010, 123–127) ja Alanko (2013, 224–225; 141–152) pohtivat myös lapsen

osallisuutta aktiivisena toimijana. Lapsi ei ole riippumaton toimija, sillä hän syntyy, kasvaa,

oppii sekä muuttuu sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä ja on jatkuvassa

vuorovaikutuksessa muiden kanssa kuten aikuinenkin. Perhekulttuurikurssilla lapsi ja

aikuinen ovat tässä hetkessä toimivia subjekteja ja samanaikaisesti muuttuvia toimijoita.

Lisäksi lapsella on näkökulmia, joita hän kykenee tuomaan esiin. Haasteena koin sen, miten

ja millä keinoin saan näkyviin lapsen tietoa ja kokemusta ja miten paljon vanhemmat antavat

tilaa lapsen näkökulmille.

Niina Kela kertoo kokemuksensa:

”Alun kankeuksien ja tutustumisvaiheen jälkeen lapsen osallisuus näkyi

sykähdyttävällä tavalla mielikuvituksen rikkautena, uteliaisuutena, rohkeutena ja

spontaanina toimintana, tarinan kertojana, värien käyttäjänä. Lapset olivat

tekemisessään intensiivisiä ja heidän tempautumisensa mukaan oli lumoavaa.”

(Niina Kela, haastattelu, 2014.)

Mannion (2007, 405–406) tuo keskusteluun ajatuksen kuinka osallistumista tulisi tarkastella

toiminnallisen ja paikallisen kontekstin kautta, jossa osallistuminen tapahtuu. Lisään tähän

vielä Kinnusen (2013, 30) näkemyksen: ”Rooli- ja draamaleikeissä toteutuu esteettisen

tiedon ainutlaatuisuuden, spontaanisuuden, intiimisyyden ja läsnäolon elementti. Leikit ja

tarinat alkavat spontaanisti, kehittyvät nopeiden käänteiden kautta, polveilevat ja niissä

lapsella itsellään on toimijan rooli.” Siksi näen tärkeänä, että osallistuminen ymmärretään

lasten ja aikuisten ja vanhempien välisenä sosiaalisena toimintana, sukupolvien välisenä

sosiaalisena suhteena.
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6.6. ”Mukavaa yhdessäoloa”

Lapsi,

olen tässä,

olen käytettävissä.

Olen tässä hetkessä.

En kuuntele menneisyyden kaikuja

vaan olen tässä, juuri nyt.

Lapsi, olen vain sinua varten.

(Piero Ferruccin, 2000, ajatusta mukaillen, päiväkirjamerkintä.)

Piero Ferrucci (2000, 21–22) herättelee vanhempia miettimään, kuinka suuren lahjan he

antavat lapselle, kun he jakavat lapsen huomion ja hemmottelevat häntä ja huolehtivat

hänestä. Ferrucci korostaa, että lapselle merkitsee valtavasti se, että kuuntelemme lapsen

mielipiteitä, asioita ja asetumme hänen tasolleen.

Lapset ja aikuiset olivat tekemässä aktiivista kulttuurikurssia osallistumalla ja osallisina.

Lapsi yhtä lailla saattoi kannustaa vanhempaansa ja vanhempi lastaan tekemisten aikana.

Kaikki olivat keskenään samanvertaisia. Saran äidille perhekulttuurikurssi mahdollisti

lapsen kanssa yhdessä tekemisen, joka oli ammattitaidolla ohjattua. Kurssi motivoi

subjektiivisesti ja vahvisti vuorovaikutustaitoja konkreettisesti. Saran äidin palaute antoi

toivoa niin kollektiivisella kuin subjektiivisella tasolla tulevaisuuteen:

”Kiitos mukavasta kurssista! Oli mukavaa lapsen kanssa rauhassa keskittyä tekemään

ja kuunnella lasta. Olimme ensimmäistä kertaa tämäntyylisellä kurssilla. Minulle

luovuus ja itse tekeminen on ollut hankalaa aina ja olen kokenut, että ei ole

mielikuvitusta eikä taitoja. Toivottavasti lapseni oppisi paremmin aikuisenakin

löytämään luovuutta ja mielikuvitustaan, koska se on voimavara ja itseä ja minuutta

rakennetaan sen kautta. Kurssilla opin arvostamaan lapsen tarinointia ja myös kotona

osaan 'tarttua' hetkeen, kun tarinoita alkaa tulla, missä tilanteessa tahansa. Myös

isomman pojan kanssa sadutus on tullut tutuksi. Kiitos paljon hyvästä kurssista.”

(Äiti, vapaamuotoinen kurssipalaute, 2013.)
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Kuva 12: Yhdessä. Kuvatallenne, 2013

Mielestäni myös lapsi voi tutustuttaa aikuista ja vanhempaansa taiteen maailmaan, koska

taiteen kautta on mahdollista lähestyä ihmisen herkimpiä, sisimpiä alueita ja välittää

emotionaalisia kokemuksia. Kokemukset ovat jokaisella erilaiset ja taidemaailma herkistää

meitä havaitsemaan ja vastaanottamaan eri tavoin. Taide voi myös herättää halun suojella

sitä, minkä kokee kauniina. (Hakkola & Virsu, 2000, 26.)

Kuva 13: Taikamattoleikki, kuvatallenne 2013
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Perhekulttuurikurssin aikana yhdessä tekeminen tuntui mukavalta niin aikuisista kuin

lapsistakin.

”On ollut mukava päästä tekemään juttuja koko perheellä. Ilman tätä olisi monta

mukavaa hetkeä jäänyt kokematta. Toivottavasti jotain vastaava olisi jatkossakin :)

Itse teen paljon käsitöitä. En tiedä onko joku muu juttu vai tämä kurssi saanut aikaan

sen, että on tullut tehtyä kotona aivan uudenlaisia 'väkerryksiä'. Kiitos kovasti!”

(Saran äiti, kurssin vapaamuotoinen palautekysely, 2013.)

Saran (6 vuotta) ajatuksia tarinankerronnasta:

”Se oli hyvvää ja kivvaa! Ekaksi oli vaikeaa ja sitten helppoa. Koska mää en ekaks

osannu ja se oli vähän vaikea. Mä en ensin tienny, että miten aloittaa ja sitten ku mä

tiesin niin se oli aihan helppoa. Kurssissa oli parasta kun saatiin olla koko perheellä

tekemässä yhdessä hommia.”

Saran äiti:

”Sara oli ehkä hieman epävarma siitä, että tekeekö asioita oikein, sillä hän kyseli

usein että onko hieno ja hyvä. Mutta kyllä hän nautti kovasti tekemisestä ja odotti aina

innolla, mitä kuulakin kerralla tehtäisiin. Itsestäni huomasin, että annan lapselle

enemmän vapautta. Sara on jo sen verran iso, ettei häntä tarvitse enää niin paljoa

ohjata kuin pienempää pikkuveljeä. Kurssin aikana olemme vanhempina keskusteleet

lasten kasvatuksesta, ei pelkästään tämän kurssin sisällöstä mutta ihan yleensä :) Sekä

myös lasten kanssa.”

(Vapaamuotoinen palaute, 2013)
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6.7. Lapsen elämää tarinassa

Perhekulttuurikurssin vapaamuotoisessa palautteessa oli maininta, kuinka eräs äiti ymmärsi

tarinoissa lapsensa ajatuksia arjesta ja joille lapsi antoi omalla persoonallisella tavallaan ja

taidoillaan merkityksen. On mahdollista, että aikuinen ymmärtää tai tulkitsee lapsen

näkökulman eri tavalla kuin lapsi ja näin ollen tulkinta vaatii vuorovaikutustaitoja, jotta

yhteinen ja osapuolia tyydyttävä päämäärä saavutetaan.

"Maija istuu äidin vieressä hiljaa, kädet puuskassa ja otsa rypyssä. Äidin olemus on

hyvin tyyni ja hän puhelee lapselleen rauhallisesti ja suostuttelevasti. Pienin ajatuksen

askelin lapsi tulee mukaan äidin ajatusten leikkiin. Äiti saa lapsen motivoitua ja

osallistumaan tarinan kerrontaan."

(Päiväkirjamerkintä, 2013.)

Maija aloittaa tarinan: ”Äiti meni kylpyyn kylpyammeeseen ja siellä se söi matoja,

käärmeitä ja ampiaisia ja söi kameleita.”

Äiti: ”Isi puhalteli saippuakuplia ja yksi saippuakupla oli niin iso, että äiti mahtui sen

sisään.”

Maija: ”Ja äiti meni ja se saippuakupla meni rikki ja äiti tippui isin syliin.”

(Maija ja äiti, 2013.)

Kuva 14: ”Tunnistin asioita, joita tytär käsitteli tarinoissa.” Kuvatallenne, 2013
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6.8. Kokemukset ja vuorovaikutustaidot

Lasten ja nuorten sosiaalisten, emotionaalisten, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen

kehittäminen on ollut esillä viime aikoina sekä kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa

että suomalaisessa koulutuspolitiikkaohjelmassa (Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016,

Kuorelahti, Lappalainen & Viitala, 2012). Sosiaalinen osallisuus on yksi merkittävä tekijä

hyvinvoinnin vahvistajana. Tutkimukseni vahvistaa ajatusta, että vanhempien saatavillaolo

ja osallisuus mahdollistavat lasten aseman vahvistamisen osallisuudessa taidekulttuurin

keinoin. Osallisuus ei ole vain kuulemista tai yksittäisen lapsen toiveiden toteutumista, vaan

se on myös yhteisöllisyyttä ja neuvottelemista yhteisen tuloksen saavuttamiseksi, jossa

otetaan huomioon toiveet, mielenkiinto, taidot ja temperamentti. Tämä vaatii aikuisilta

jatkuvaa vuorovaikutusta, keskusteluyhteyttä ja palautteen antamista ja vastaanottamista

sekä osallisuuden arviointia ja vastuullisuutta. (Kuorelahti, Lappalainen & Viitala, 2012,

277–290.)

Viime vuosina kasvatuksen ja opetuksen kentällä on korostettu yhä enemmän yksilöllisten

vahvuuksien tunnistamisen ja tukemisen merkitystä positiivisten vaikutusten tuottajana sekä

Suomessa että ulkomailla (Hotulainen, Lappalainen ja Sointu, 2014, 264 – 269).

Tutkimukset osoittavat, kuinka vahvuuksien tunnistaminen on yhteydessä positiivisiin

tulevaisuuden odotuksiin, jotka kohentavat itsearvostusta eli itsetuntoa, mikä puolestaan

lisää yksilön hyvinvointia yleisesti eri elämän osa-alueilla. Yksilön vahvuuksien

tunnistaminen on yhteydessä esimerkiksi koulumenestykseen. Kognitiiviset ja ei-

kognitiiviset vahvuudet edistävät myös koulutusmotivaatioon, sitoutumista tukipalveluihin

ja tulevaan työelämään. Minäkäsitys puolestaan voidaan jakaa osa-alueittain esimerkiksi

akateemiseen ja ei-akateemiseen minäkäsitykseen. Sosiaalinen, fyysinen, ulkonäkö ja käytös

muodostuvat vähitellen aikaisempien kokemusten ja saadun palautteen perusteella.

(Kumpulainen, Mikkola, Rajala, Hilppö ja Lappalainen, 2014, 227–228.)

Mielestäni on tärkeää, että yksilöllisten vahvuuksien tunnistamiseen ja tukemiseen

panostetaan enemmän kasvatustyössä. Aronin (2013, 99–102) herkän ihmisen tutkimustyö

sekä positiivisen pedagogiikkaan perustuva toimintaympäristötutkimus (Hotulainen,

Lappalainen ja Sointu, (2014, 274 – 277) korostavat positiivisella tavalla lapsen erilaisuutta

ja ainutkertaisuutta. Positiivinen pedagogiikka rohkaisee lapsia dokumentoimaan, jakamaan

ja tarkastelemaan omaa elämäänsä eri toimintaympäristöissä yhdessä toisten lasten,

aikuisten ja vanhempien kanssa. Positiivisessa pedagogiikassa huomion kohteena ovat ne
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asiat ja sosiaalisesti rakennetut merkitykset, jotka tuottavat lapselle hyvää oloa.

Positiivisessa pedagogiikassa ei sivuuteta vastoinkäymisiä, vaan pyritään katsomaan niitä

positiivisessa valossa. (Aron, 2013, 99–102; Kumpulainen, Mikkola, Rajala, Hilppö ja

Lappalainen, 2014, 227–228.)

Sava (2004) ja puhuu taidekasvatuksen puolesta. Hänen mielestään taiteellisen työskentelyn

materiaalien kulttuurisiin ja henkilökohtaisiin merkityksiin on ryhdytty kiinnittämään yhä

enemmän huomiota. Materiaalin merkitys korostuu uudella tavalla tarinallisessa

kuvataiteellisessa työskentelyssä. Hän jatkaa, kuinka tekemisen ja kokemisen kautta

materiaalilla voi synnyttää uusia merkityksiä ja tulkintoja, joita työskentely toisella

materiaalilla ei olisi tuottanut. Materiaalin lisäksi on tärkeää, millä otteella materiaalia

käsittelee. Ote voi olla hento, raju, hillitty tai humoristinen, ja ote voi paljastaa itselle uusia

puolia omasta olemassaolosta. (Sava, 2004, 33.)

Muun muassa lasten sosiaalisia, emotionaalisia ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja on

pidetty tärkeänä niin kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa kuin suomalaisessa

koulutuspolitiikkaohjelmassa. Opetusministeri Krista Kiurun (2014) mielestä peruskoulun

opetusmenetelmät ovat jääneet ajastaan jälkeen:

”Olen käynnistämässä laajempaa työskentelyä sen eteen, että tulevaisuuden koululle

haettaisiin uusia eväitä, uudenlaisia opetusmenetelmiä ja uutta tekemisen meininkiä.”

(Kotimaa. 2.2014.)

Kuorelahti, Lappalainen ja Viitala (2012, 280–281) mainitsevat, mainitsevat, kuinka

sosioemotionaalinen kompetenssi on yksi merkittävä osatekijä osallisuuden ja sosiaalisen

osallisuuden saavuttamisessa sekä hyvinvoinnin vahvistajana. Osallisuus ei ole pelkästään

yksittäisen lapsen toiveiden toteuttamista. Siihen kuuluu myös yhteisöllisyys, jossa muun

muassa neuvotellaan asioista kaikkia tyydyttävien tuloksien saavuttamiseksi. Osallisuus on

lapsen kuulemista, ja se on myös dialogia lapsen ja aikuisen välillä. (Kuorelahti, Lappalainen

ja Viitala, 2012, 280–281; Kinnunen, 2013, 30.)

Perhekulttuurikurssilla toteutui Priorin (2007, 4–5) mainitsema ajatus siitä, kuinka lapsi

syntyy maailmaan aktiivisena osallistujana ja haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi omassa

perheessään ja lähiympäristössään. Prior (2007), Eisenberg ja Pares (2014, 351) mainitsevat

Vygotskyn (1978a, 86 – 87) teorian, jossa persoonallisuudella viitataan ihmisen

historiallisiin piirteisiin ja elämänhallintakyvyn luomaan käyttäytymiseen. Se on lapsen
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tämän hetkinen aktuaalinen kehitystaso, joka määritellään lapsen itsenäisen

tehtävienratkaisun perusteella. Se voi olla myös potentiaalinen kehitystaso, jolle lapsi yltää

aikuisen ohjauksessa tai toimiessaan osaavampien leikkitovereidensa kanssa. (Kalliala,

2009, 44.)

Kokemuksesta tuodaan esille Vygotskin näkemys, kuinka jokin ympäristön tekijä vaikuttaa

lapsen kehitykseen. Sosiaalisissa tilanteissa on mukana joku toinen lapsi tai aikuinen, joka

auttaa lasta tilanteessa eteenpäin. Sosiaalisilla konteksteilla on merkitystä lapsen

kognitiivisessa kehityksessä. Lapsen tieto on alkuperältään sosiaalista ja sittemmin sisäistyy

ja yhdistyy lapsen tiedollisten rakenteiden kokonaisuuteen. (Vygotsky 1978a, 52–57;

Tiihonen ja Venetpalo, 2012, 43.)

Tiihonen ja Venetpalo (2012, 43) jatkavat pohdintaa Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeen

opetuksen ja kehityksen välisen suhteen merkitystä. Vygotskyn teorian mukaan opetuksen

tehtävä on herättää ja saada liikkeelle sisäisiä kehitysprosesseja. Prosessissa lapsi alkaa

käyttää turvallisia tai epävarmoja elementtejä ympäristöstään vuorovaikutussuhteissa ja

myös sellaisia asioita, joita hän voi muuttaa itse ymmärrettävään muotoon. Näin hän saa

sisäisen tunteen ja kokemuksen. Kokemuksesta hän saa myös henkistä varmuutta, joilla on

vaikutusta tuleviin sosiaalisiin tilanteisiin ja kokemuksiin. (Prior, 2007, 4–5; Eisenberg &

Pares, 2014, 351; Hällström, 2009, 19–20; Vygotsky 1978a, 52 - 57.) Perhekulttuurikurssilla

tämä tarkoittaa sitä, että ohjaajat, vanhemmat ja lapset työskentelevät yhdessä, jolloin

yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisista ja yhdessä tekemisen onnistumisista. Hällström (2009,

19–20) painottaa, kuinka tekemisellä pitää olla toimiva työnjako sekä yhteinen päämäärä ja

muiden osallistujien kunnioitus. Lisään tähän, että kunnioitus sisältää oman vuoron

odottelua ja taitoa kuunnella ja jakaa toisten ajatuksia.

Sain vanhemmilta tutkimuksen myötä tietoa, joka vahvisti näkemystäni siitä, että kun istuu

lapsen viereen kuuntelemaan tarinankerrontaa tai muotoilemaan yhdessä omaa savipalaansa

tai piirtämään ja maalamaan yhdessä samalle materiaalille, pääsee juuri sen lapsen

persoonallisuuden ytimeen ja mielikuvituksen ja oivaltamisen äärelle, josta Sava ja Katainen

(2004, 130) kirjoittavat, kuinka lasta voi kuunnella hiljaisuudessakin. Tällöin kuvakielen ja

eläytymisen rooli on merkittävämpi. Tutkimuksessani on tasapaino puhutun ja ”hiljaisen”

taiteen kanssa, jolloin kokemus, tunteet ja eleet pääsivät vuoropuheluun lapsen ja

vanhemman välillä jokaisen omalla persoonallisella tyylillään.
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Seuraavan kaavion avulla esitän, miten lapsen toimintaympäristöön vaikuttavat useat tahot.

Kaavio 3: Lapsen osallistumiseen vaikuttava ympäristö

Kaavion 4 idea syntyi Anttilan prisman muotoisesta kaaviosta (Kts. Anttila, 2006, 24).

Kuvio perustuu siihen ajatukseen, että inhimillistä ajattelua ja toimintaa säätelee ihminen

yksilönä, hänen psyykkinen minuutensa, joka muodostaa oman, yksilötason

tarkasteluympäristönsä. Sen kanssa vuorovaikutuksessa on ihmisen sosiaalinen ympäristö,

laajimmillaan yhteiskunta, pienimmillään se ihmisten välinen henkinen kosketus, joka

muodostuu jo pelkästä ajatuksesta, että ajattelu tai toiminta liittyy toiseen ihmiseen.

Tutkimuksen kenttä muodostuu tässä näkemyksessä ihmisen ja hänen sosiaalisen

ympäristönsä ajattelun ja toiminnan tekijöistä ja myös sen kohdealueesta, kulttuurin ja

tekniikan sekä niiden erilaisten yhteistekijöiden määrittämästä alueesta. Tutkimuksessani

kulttuurin tuottaminen on prosessi, joka muodostuu eri tavoin ja johtaa erilaisiin tuloksiin

riippuen siitä, minkä kuviossa esitettyjen tekijöiden vaikutuspiiriin se viritetään. Anttila

toteaa, että henkilökohtainen, subjektiivinen luovan tuottamisen prosessi on erilainen kuin

esimerkiksi sosiaalis-kulttuurisiin tekijöihin perustuva palveluprosessi.  Prosessien

tutkiminen on olennainen osa kulttuurialojen tutkivaa toimintaa.  Prosessityöskentely on

luovaa, käytännöllistavoitteista ja monitieteistä tutkimusta. Sen voi nähdä liittyvän läheisesti

monen muun tieteen alueeseen.  Silloin käytetään hyväksi erilaisten tiedenäkemysten läpi

tulevia lukuisia metodologisia lähestymistapoja. (Anttila, 2006, 25–26.)

Prosessityöskentely vaatii luovuutta sekä esteettistä ja teknisiä taitoja, jos kyse on

aineellisesta materiaalista. Usein myös harjoitellaan uusia taitoja. Prosessityöskentelyssä

visuaaliset ja tekniset taidot ovat ajallisesti ja toiminnallisesti keskiössä ja ne voivat tehdä

prosessista hyvinkin laajan. (Kojonkoski-Rännäli, 1998, 104.)
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7 POHDINTAA

Olen tehnyt tutkimustani projektinomaisesti. Olen pitänyt pitkiä taukoja tutkimustyön

kirjoittamisessa. Taukojen aikana työ on voinut kypsyä mielessä. Viljamaata lainatakseni

”aikaa onkin tarvittu sanojen löytymiseen alun perin sanattomalle” (Viljamaa 2012, 65).

Aikaa olen tarvinnut myös sopivan tavan ilmaisuun niin, että voin lähestyä aineistoani

rennosti ja tutkimuksestani tulee näköiseni.

Perhekulttuurikurssin aikana, tutkimusta kirjoittaessani ja työstäessäni havahduin ilokseni

huomaamaan, että valmiit kuvat eivät pysty kertomaan kaikkea prosessin aikaista sosiaalista

vuorovaikutusta, toimintaa, mielikuvituksen luovuutta, keskustelua, ihmettelyä ja hiljaisia

katsekontakteja, jotka voivat olla hyvin olennainen osa taidekokemusta siinä hetkessä ja

joiden merkitys voi saada erilaisen mittakaavaan joskus omassa tulevaisuudessa. (Kts. Luvut

6.2. ja 6.3.)

Tämän tutkimuksen kuluessa tuli havainnollisesti esille, että lapsen ja vanhemman yhteisen

tarinan ja taideteoksen tunnelmaan ei pääse, jos ei tunne sen syntytilannetta. Kinnunen

(2008, 79) jakaa ajatuksen, kuinka lapsi piirtäessään kertoo enemmän kuin valmiista kuvasta

kysyttäessä. Myös tarinan asiasisältö saattaa olla lapsella eri piirtämisen aikana ja

piirtämisen jälkeen.

Mitä ajattelen leikistä ja taidekulttuurikasvatuksesta ja niiden yhdistämisestä? Löydän

vastauksen Puurulan (2001, 177) sekä Kallialan (2001, 35) ajatuksista. Heidän mielestään

lapsen leikki käsitteenä voi olla laaja. Lapsi voi leikkiä silloinkin kun hän piirtää, askartelee,

maalaa, muovailee tai pelaa sanapeliä. Aikuinen määrittelee ”oikeasti"- ja ”leikisti” -leikit.

Ammatillisesti ero tehdään siinä vaiheessa kun määritellään leikin tavoitteet. Kallialan

mielestä monimuotoinen leikki toteutuu silloin, kun aikuiset suunnittelevat ja toteuttavat

monipuolista toimintaa ja aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus on eläytyvää ja

monipuolista. Tämän lisäksi aikuisen osallistumisella on merkitystä leikin sisältöön ja lapsen

senhetkisiin tarpeisiin. (Kalliala 2001, 35.)

Yhteisessä tarinassa on mukana myös lastensaduista tuttu ajatus, että hyvä voittaa pahan.

Kokemuksista ja kerrotusta tulee ainutlaatuisia. Viljamaa (2012, 130) pohtii, kuinka lapsen

kertoma tarina ei ole sama kuin se, mitä hän on kokenut. Kerrottu tulee osaksi lasta ja hänen

minuuttaan, kun hän kerronnassaan muovaa koettua sellaiseksi, minkä voi ymmärtää ja

minkä hän kokee oikeaksi ja todeksi.
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Kaisan ja äidin Nalle Puh -tarina ja –maalaus (kts. luku 6.2) ikään kuin liikkuu edestakaisin

toiminnan maailman ja kertomisen maailman välillä. Molemmat maailmat muokkaavat

toisiaan. Kolmivuotiaalle Kaisalle Nalle Puh -sadut ovat rakkaita tarinoita. Kaisa tuo

tarinaan pelottavia asioita ja äiti puolestaan hyviä ja lohdullisia asioita. Toiminnan

maisemassa näyttäytyy sitä, mitä Kaisan mielestä todellisessa maailmassa, saduissa tapahtui

ja myös sitä, miten Kaisa järjestää tuota tapahtunutta itselleen ymmärrettävään muotoon.

Hän ehkä leikkii mielikuvitusleikkiä. Se mitä Kaisa kokee, näkee, osaa, tietää ja ymmärtää,

sen hän myös sanoittaa ja piirtää. Tietoisuuden maisema puolestaan sisältää Kaisan suhteen

tuohon toiminnan maisemaan, eli kaikkea sitä mitä hän uskoo, toivoo, kuvittelee ja pelkää.

Tarinan perspektiivi ei näin osoita vain sitä, mitä on tapahtunut vaan myös sen, mitä olisi

voinut tapahtua. ( Vrt. Viljamaa, 2012, 130).

Ajattelen, että taide parhaimmillaan opettaa ihmistä kokevana oliona, joka yrittää tehdä

elämästään merkityksellistä. Mielestäni se on kuin räsymatto, jossa eri värit ja kuviot

sulautuvat toisiinsa kudelmaksi. Mielelläni katselen räsymattokudelmaa, jossa leikitellään

sekä sana-, kuva-, tanssi- että musiikkitaiteella. Silloin aistini ovat hereillä ja pääsen

luovuuden ytimeen. Räsymaton materiaali voi olla joko sana- tai kuvataidetta tai näitä

molempia. Tekijä on osa aineistoa, joka tuottaa sanoin tai kuvin materiaalin aistittavaksi.

Tekijä tekee kehollaan, tässä yhteydessä tarkoitan käsiä, sanoja ja eleitä, joilla tekijä tekee

näkyväksi perspektiivin. Niistä muodostuu ikään kuin kaksi maisemaa, joita kutsutaan

toiminnan ja tietoisuuden maisemiksi. Toiminta ja tietoisuus ovat kokemuksellisuutta.

Tutkielmani aineisto kietoutuu luonnollisella tavalla sana- ja kuvailmaisun

räsymattokudelmaan, jota kutsun kulttuuritaiteeksi. Se on taidetta, jossa lapsi yhdessä

vanhempansa kanssa osallistuen tuo kokemusmaailmansa juuri sellaisena kun he sen

kokevat, tuntevat ja aistivat. Olen siinä käsityksessä, ettei siinä ole mitään teeskenneltyä,

vaan kaikki on sen hetkistä taiteellista kerrontaa ja totta. Tutkimukseni osoittaa, että pienessä

lapsessa on tarinan taidon siemen, joka voi hävitä ja unohtua, jos sitä ei ruokita.
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7.3. Tutkimuksen haasteet

Kerronnallisen tutkimuksen prosessiluonteinen tekeminen on antanut vapauden toteuttaa

kaikkein omimmalta tuntuvaa tapaa tehdä tutkimusta. Tämä ei tarkoita sitä, ettenkö olisi

kohdannut hurjaa kysymysmerkkimyrskyä, jonka edessä olen kokenut tuskaa ja

riittämättömyyttä – ilman vastauksia. Seuraavissa kappaleissa tarkastelen omaa

tutkimustyötäni, siinä kokemusten haasteita ja mahdollisuuksia.

Olen pohtinut, onko mahdollista, että erilaiset hankkeet, esimerkiksi perhekulttuurikurssi,

joka toteutui Vanhempain Akatemia hankeen kautta, ovat este todelliselle muutokselle jos

sen ainut motiivi on muutos. Ajattelen, että pelkkä sana muutos voi herättää ihmisessä

pelkoa. Ja jos muutos tarkoittaa tässä asiayhteydessä sitä, että aikuisen täytyy tehdä muutos

omassa käyttäytymisessään, jotta lapsi voisi osallistua ja tehdä päätöksiä häntä koskevissa

asioissa, tilanne voi olla tunteita herättävä ja asiana pelottava. Silloin ehkä lapsi jää

osallisuudesta sivuun. Hartung (2010) tuo esille kuinka kulttuuriesteet ja politiikka ovat ehkä

suurin hidaste muutoksille. Aikuiset ehkä puolustavat lasten osallisuutta myös ajatuksella,

että he eivät halua viedä lapsilta lapsuutta liian varhain. Aikuiset näkevät lapsen maailman

ilman politiikka ja ilman ympäristön vaikutteita, vaikka mielestäni lapset elävät

ympäristössään todeksi sitä politiikkaa ja arkea, joka heille tarjotaan yhdessä aikuisten

kanssa. (Hartung & Malone, 2010, 24–38.)

Tutkimuksen yksi mielenkiintoinen aineistoa koskeva haaste oli siinä, kuinka rajaan

aineistoani niin, etten lähde tutkimaan teorian valossa lapsen kasvua ja kehitystä. Tähän yksi

esimerkki tutkimusaineistosta:

”Kaisa on nyt kolme vuotta. Tuntuu, että hänellä on ollut nyt sellainen kasvuvaihe

elämässä, että jännittävät ja pelottavat asiat, sekä kiinnostavat että pelottavat yhtä

aikaa. Näissä Kaisan kuvissa häärii myös äiti ja isä, joita hän hakee turvaa. Koen,

että vaikka unissa, ohjelmissa tai elämässä tapahtuu jännittäviä ja hieman

pelottaviakin asioita, hän pystyy käymään ja käsittelemään niitä tietäen, että äiti ja isä

ovat aina turvana. Kaisa näki aiemmin painajaisia, mutta tällä perhekulttuurikurssilla

piirtäminen ja maalaaminen jollain tapaa tuntuu auttaneen niiden häviämiseen. Voiko

syy olla siinä, että lapsi saa purettua tunteensa ja ajatuksensa paperille ja näin ollen

käsiteltyä hänelle jännittävää asiaa, jottei se enää nukkumaan mennessä niin vaivaa

mieltä.”
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(Kaisan äiti, kurssin vapaamuotoinen palautekysely, 2013.)

Vanhemmat saattoivat kokea oman taiteellisuuden ja luovuuden puutteelliseksi, mikä näkyi

perhekulttuurikurssin alussa jännityksenä. Tämä toi omat haasteet myös minulle ja Niinalle,

jotta saisimme vanhemmat ja lapset rentoutumaan ja luottamaan sujuvaan yhteistyöhön

lapsen kanssa.

”Olimme ensimmäistä kertaa tämän tyylisellä kurssilla. Minulle luovuus ja itse

tekeminen on ollut hankalaa aina ja olen kokenut, että ei ole mielikuvitusta eikä

taitoja.”

(Villen, 5 v. äiti, vapaamuotoinen palaute, 2013.)

”Tarinan ja kuvan yhdistäminen oli yllättävän haastavaa. Piirrän tai maalaan yleensä

samasta aiheesta itsekseni. Nyt sen sijaan oli tarina joka piti kuvittaa. Se oli uusi

kokemus. Lisäksi lapsilla oli sellaisia mielipiteitä esimerkiksi mitä sain tai en saanut

piirtää. Lapsista huomasi, että materiaalit ja välineet olivat uusia ja kiinnostavia ja

niinpä tarinan kuvittaminen unohtui ja he keskittyivät enemmän elämyksiin ja

kokeiluihin.” (Leenan ja Pihlan äiti, vapaamuotoinen palaute,

2013.)

Kirjoitusvaiheessa ihan viimeiseen pisteeseen saakka minua on kiusannut ajatus siitä, miten

suoriudun kokonaisvaltaisesta kirjoitustyöstä. Svinhufvudin (2007) ajatus lohduttaa:

”Kirjoittaminen on taito, joka on opittavissa. On pohdittu, että kirjoittajat oppivat

tarvitsemansa säännöt implisiittisesti eikä niiden opettaminen siis ole edes tarpeen. Samoin

on ajateltu, että sääntöjen ja oikeakielisyyden korostaminen tukahduttaa oppilaiden

kirjoittamista ja johtaa heidät harhateille. Luovuutta korostava käsitys ja siihen perustuva

kirjoittamisen opetuksen malli syntyivät 1970-luvulla, vastareaktiona kirjoittaminen on

taitoa ajattelulle.” (Svinhufvud, 2007, 28–29.)

Svinhufvud jatkaa lohduttavaa linjaansa. Hän pitää tärkeänä, että opiskelija jatkaa oman

äänen etsimistä, omaperäisyyden tavoittelua. Ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä luovaa työtä

esimerkiksi kirjoittaa, tarinoida tai piirtää, eikä ole yhtä oikeaa tapaa leikkiä. Tästä kaikesta
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huolimatta minä muistutan itseäni Svinhufvudin opetuksesta, joita kirjoittamisessa, taiteessa

ja sosiaalisissa tilanteissa on muistettava, että näissä asioissa puhutaan taidoista ja tiedoista.

Kirjoittajalla täytyy olla myös kielitaitoa ja hän ymmärtää ja hallitsee kirjoitusprosessinsa.

Näiden lisäksi hän ymmärtää luovuuden merkityksen ja saa yhteyden omiin luovin

kykyihinsä ja hallitsee tekstilajin ja kirjoittamista ympäröivien sosiaalisten rakenteiden

toiminnan. (Svinhufvud 2007, 28–29.)

Keskeinen tavoite omalle kirjoittamiselleni on ollut, että löydän itselleni sopivan tyylin

kirjoittaa ja voisin kirjoittaa muiden odotuksista ja arvostuksista riippumatta aivan samalla

tavalla kuin tavoitteeni oli perhekulttuurikurssin annista. Tavoitteeni toteutus ei ollut helppo.

Ei ollut auringon paistetta, vaan ponnisteluni oli työlästä ja joskus kuin rankkasateessa

villiintyneen rikkaruohon kytkemistä puutarhan kukkapenkistä. Kokemukseni johtuu siitä,

että olen erilainen oppija. Tämä näkyy muun muassa tiedon keruun ja rajaamisen vaikeutena,

tieteellisen tekstin haasteellisena projektina niin, että mielelläni käytän valmista tekstiä ja

lainaan, koska omin sanoin kirjoitettuna asiasisältö saa helposti uuden merkityksen. Toivon

kuitenkin, että omalla tutkimustyölläni olen osoittamassa mahdottoman mahdolliseksi niille,

jotka kokevat yhdessä kanssani oppijana erilaisuutta. Haluan kiittää miestäni ja lapsiani,

äitiäni, sekä ohjaajiani Anna-Maija Puroilaa ja Elina Viljamaata, jotka ovat ohjanneet,

kannustaneet ja tukeneet tämän tutkimusprosessin toteutumiseksi.

7.4. Tutkimuksen arviointia

Kurssilaisilla oli ehkä pientä jännityksen sekaista odotusta, mitä kurssi voisi tarjota heidän

perheelleen. Se ilmeni mielestäni positiivisesti niin, että perhe halusi viettää aikaa yhdessä

tasavertaisina saman asian ympärillä. Tämä näkyi kurssiin sitoutumisena. Poissaoloja oli

todella vähän. Kurssille toivottiin jatkoa, koska kyseistä kurssitarjontaa ei ole pienellä

paikkakunnalla. Kurssin onnistumiseen vaikutti se, että kurssi mahdollisti kokeiluja uusien

asioiden parissa. Tällaisia asioita olivat kurssilla sana- ja kuvataide.

Tutkimukseni luotettavuutta pohtiessa, mietin tutkimukseni luonnetta ja uskottavuutta.

Tuomi ja Sarajärvi (2009) puhuvat tutkimuksen uskottavuudesta ja siihen liittyvistä

tekijöistä. Tutkimus on uskottava, kun tutkimusasetelma, siihen liittyvät tekijät ja muut

ratkaisut on tarkasti kuvailtu ja päätökset perusteltuja. On myös tärkeää, että tutkijalla pitää

olla riittävästi aikaa tehdä tutkimustaan. (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, 134–141.)
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Löysin myös Pitkäniemen (2008, 7–20) ajatuksen, kuinka prosessitutkimuksen keskeinen

kysymys on, miten prosessi etenee ja analysoidaanko osailmiötä vai kokonaisuutta eli

useamman tekijän interaktiivista ilmiötä. Hän puhuu kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta

prosessitutkimuksesta oppimistilanteissa. Osa interaktiosta voidaan havaita laadullisella

tutkimuksella, jotka parhaiten tai olennaisesti tulevat esiin vasta laajemman

aikaperspektiivin tutkimuksissa. Interaktiolla tarkoitan tutkielmani asioita, joihin liittyy

vuorovaikutusta. Tutkimukseni oleellinen asia on, kuinka omien havaintojen kautta pääsin

näkemään ja kuulemaan, miten perheet toimivat yhdessä ja miten perheen jäsenten kesken

vuorovaikutus syntyy ja kehittyy taiteellisen työskentelyn aikana ja miten tarinat ja

taideteoksen syntyvät.

Tutkielmani interaktio voi olla tarinan ja kuvan ilmaisussa tai lapsen ja aikuisen yhteisessä

savieläinmuotoiluhetkessä. Pitkäniemi (2008, 7–20) kirjoittaa, kuinka interaktiolla voidaan

saada uusia sisällöllisiä tutkimustuloksia, joita ei ole mahdollista saavuttaa kvantitatiivisen

kertatutkimuksen asetelmilla. Tässä yhteydessä hän viittaa päiväkirjametodiin. Hänen

mielestään päiväkirjametodi tutkimuksessa on käyttökelpoinen niin kvantitatiivisessa kuin

kvalitatiivisessa tutkimuksessa, sillä se on yksi tapa hankkia aineistoa oppijan näkökulmasta

ja myös minun tutkijana tekemieni havaintojen näkökulmasta. Tutkielmani kohdalla tämä

tarkoittaa, että päiväkirjamerkintä aineisto muodostuu lasten ja vanhempien, sekä tutkijan

arvioiden näkökulmasta. Oman päiväkirjan pitäminen tuntui luontevalta videotallenteiden

katsomisen aikana. Havainnoinnin ja päiväkirjan kirjoittaminen ei yleensä onnistunut paikan

päällä, joten rauhoitin tilanteen olemalla kurssikerralla läsnä ja ohjamaalla ja

keskustelemalla lasten ja vanhempien kanssa. Tunnelma pysyi samalla kiireettömänä. Äiti

kertoo:

”Kurssin antia oli erityisesti se yhteinen aika, jolloin istuttiin yhteisen pöydän ääreen

tekemään perheen kanssa yhdessä. Erilaiset materiaalit joita päästiin työstämään,

olivat myös mielenkiintoisia. Oli mahtava kuulla muiden perheiden tarinoita ja nähdä

erilaisia kuvittamistyylejä. Sinänsä harmi, että kurssi jo päättyy, koska vasta nyt

alamme tutustua toisiimme, eivätkä lapsetkaan enää jännitä niin paljoa toisiaan. (vai

jännittävätkö vanhemmat kuitenkin enemmän?). ”

(Saran äiti, vapaamuotoinen kurssipalaute, 2013.)
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Tutkielmani validiteetin lisäämiseksi laajensin aineistoani videotallenteisiin. Videoin lasten

ja heidän vanhempiensa yhteistä tarinan kerrontaa, maalaamista ja savieläintyöskentelyä.

Videoinnin avulla sain tietoa heidän siinä hetkessä tapahtuvasta vuoropuhelusta, ja siitä,

miten he antavat tilaa toisen tiedolle ja osaamiselle. Kerronnallisessa tutkimuksessani olen

keskittynyt lasten ja heidän vanhempien yhteiseen kokemisen hetkeen taide- ja

perhekulttuurin äärellä. Tutkimusaineistoni runsaus (noin 50 tuntia videomateriaalia) on

haaste ja myös mahdollisuus. Punnitsin kestävyyttäni litteroinnissa ja myös siinä, kykenenkö

tekemään tutkimuksen luotettavuuden saavuttamiseksi tarpeellisia rajauksia. Suurimmat

haasteet koin tutkimusaineiston rajaamisessa ja tutkimuskysymyksessä. Välillä rajasin

tutkimusaineistoni niin pieneksi, että unohdin sen olemassaolon ja punainen lanka himmeni

välillä ihan olemattomiin.

7.5. Tutkimuksesta käytäntöön ja jatkokehittelyä

Tutustuessani kirjallisuuteen ja ajankohtaisiin artikkeleihin tätä tutkielmaani varten

huomasin ajattelevani, että perheitä koskeva tutkimus keskittyy lähinnä niihin asioihin,

joissa tarvittaisiin parantamista tai jotka ovat huonosti. Tutkimustuloksia oli myös tukea

tarvitsevan lapsen ja perheen palvelumuodoista ja tukiverkostotoiminnasta. Tarvitsemmeko

tutkimuksiin jotain erikoista, että se olisi tiedemaailmassa jotain suurta ja ihmeellistä?

Mielelläni olisin lukenut tutkimustietoa lapsiperheen iloista ja siitä, mikä perheen arjessa

toimii.

Tutkimusprojektin aikana sain olla oppijan paikalla. Olin oppimassa valtavasti lapsilta ja

heidän vanhemmiltaan perheen yhteenkuuluvuuden hetkeä mielikuvituksen maailmassa.

Kohtasimme tutkimuksen kuluessa hienoja taiteellisia hetkiä ja hieman erimielisyyksiäkin,

joista jokainen selviytyi. Tutkimuksen aikana minulla ja vanhemmilla oli tavoite, että lapsi

on keskiössä ja etenemme lapsen ehdoilla. Lapsille ja aikuisille yhteinen aika oli hyvin

tärkeää. Se oli yksi tärkeä innoittava tekijä, miksi kurssille tultiin.

Perhekulttuurikurssin lasten ja vanhempien taiteellisesta työskentelystä ajattelen niin, että

auttamalla lasta analysoimaan, kertomaan, muovailemaan ja myös piirtämään, he

sommittelevat sanoja kuvanilmaisuun tai savenmuotoon tai päinvastoin, että ensin tulee

savesta muoto ja sen jälkeen sanat. Tästä visuaaliseen tekstiin perehtynyt tutkija Albers

(2014, 94) puhuu, kuinka lapsi harjaantuu ja oppii lukemaan omaa tuotantoa ja vähitellen

hän näkee itsensä ja tuotantonsa kriittisesti.
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Jokainen kurssikerta päättyi yhteiseen porinapiirin, jossa kävimme yhdessä läpi päivän

tuotoksia. Porinapiirin tavoitteeksi asetin lapsen luottamuksen omiin kykyihin ja omaan

näkemykseensä tehdä jotain näkyvää ja tuoda se esille yhdessä turvallisessa ympäristössä.

Turvallisuutta oli tuomassa oma vanhempi ja perhe. Setälä (2012, 91–92) tuo esiin

keskustelujen merkityksen lapsille. Hänen mielestään kertoessaan esimerkiksi kuvista lapsi

pääsee kertomaan ajatuksiaan ja tuomaan esille tärkeitä kokemuksiaan. Keskustelu tai

porinapiiri antaa mahdollisuuden nähdä itsensä ja keskustelukumppaninsa uudelleen ja näin

rakentaa kerrottua minuutta. Tämän lisäksi vahvistuu kuva itsestä kuvanlukijana. (Kts. luku

5.5.1.)

Kuva 15, perhekurssi, kuvatallenne 2013

Perhekulttuurikurssin jälkeisenä kesänä 2013 olin sähköpostitse yhteydessä Pihlan (6 vuotta)

ja Leenan (4 vuotta) äitiin ja pyysin, jos heillä olisi aikaa ja mielenkiintoa, he voisivat levittää

kaikki perhekulttuurikurssin aikana tehdyt työt lattialle ja Pihla voisivat tehdä niistä tarinan

ja lähettää sen minulle. Pihla suostui pyyntööni. Kurssin materiaalit, joista tämä tarina

syntyi, ovat perhekulttuurikurssilla valmistuneet eläinsavityöt, maalaukset ja

taikamattokuvakollaasit.

Pihla: ”Tarina lähti liikkeelle kun mää kattoin noita kaikkia meidän
perhekulttuurikurssilla tekemiä tekemisiä niin mää vain miettiin etteen päin. Käytin
niinku ommaa mielikuvitusta. Ja kun mää kattelin niitä hetken, niin siinä kesti hetki
että mää mietin tän sadun. Mää olin miettinyt tän sandun valmiiksi ja sitten mää aloin
kertoa sitä satua äidille. Tämä on mun tekemä satu.”

"Ystävät
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Olipa kerran siili ja kissa, ne asuivat prinsessan kanssa linnassa ja linna oli
Kuusimetsässä. Ja eräänä päivänä heidän ohi lennähti kaksi taikamattoa ja he
miettivät, että keitähän taikamaton kyydissä on. Sitten he ajattelivat, että eihän siellä
olekaan ketään ja sitten he miettivät, että voisivatkohan he mennä sinne kyytiin. Mutta
sen jälkeen heille tuli nälkä. Ja sitten he menivät linnaan syömään. Kun he olivat
syöneet vähän aikaa, he näkivät mörön linnassa. Ja sitten he haluaisivat mörön pois
linnastaan mutta miettivät, että millä tavalla?

Ja sen jälkeen he keksivät, että he voisivat mennä katsomaan tähdenlentoja
merenrantaan. Ja sen jälkeen he ensinnä näkivät ensimmäisen tähdenlennon ja
löysivät ystävä delffiinin. He kysyivät delffiiniltä, että voisiko dellffiini olla heidän
ystävänsä ja delffiini vastasi, että 'voin olla ystävänne' Ja sitten he menivät toiseen
suuntaan ja näkivät toisen tähdenlennon ja toisen ystävän, joka oli hylje. Ja sitten hylje
sanoi, että hän voi olla heidän ystävä, vaikka hei eivät kysyneet, että voiko hän olla
heidän ystävä. Ja sitten he äkkiä toivoivat, että mörkö lähtisi pois heidän kodista ja he
kaikki pääsisivät syömään kotia rauhassa loppuun. Sitten se toteutui heiltä, että he
pääsivät rauhassa syömään. Heillä oli ollut rankka päivä!"

(Pihla 6 v.)

Kuva 16: Eläinsavityöt. 2013

Pihlan ja Leenan äidin ajatuksia kurssista:

”Perhekulttuurikurssin paras anti oli yhteinen tekeminen ja aika sille. Oli mukava
nähdä muitakin perheitä ja heidän työskentelyänsä. Lasten mielikuvituksen anti oli
yllätys. Oli upeaa kuunnella lasten tarinoita ja mielikuvituksen juoksua. Oli ihanaa
nähdä miten helppoa ja luontevaa lapsille tarinankerronta oli. Ei voinut muuta kuin
häkeltyneenä ja ihastuneena olla korvat avoinna. Oman lapsen innostuneisuus,
kekseliäisyys ja mielikuvitus oli liikuttava kokemus.”

(Pihlan ja Leenan äiti, vapaamuotoinen palaute, 2013.)



71

LÄHTEET

Alanen, L. 2001b. Explorations in generational analysis. Teoksessa: Alanen. L & Mayall. B.

(eds.). Conceptualizing child-adult relations. Lontoo: Routledge Falmer.

Alanen, L. 2009. Johdatus lapsuudentutkimukseen. Teoksessa: Alanen, L & Karila, K.

(toim.). Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tallinna: Vastapaino.

Alanko, Anu. 2010. Osallisuuden paikat koulussa. Teoksessa: Kallio, K., Ritala-Koskinen,

A & Rutanen, N. (toim.).  Missä lapsuutta tehdään? Helsinki: Nuorisotutkimusseura

ry.

Alanko, Anu. 2013. Osallisuusryhmä demokratikasvatuksen tilana – tapaustutkimus lasten

ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa. Oulun yliopisto. Tampere: Juvenes

Print.

Airas,  C & Brummer, K. 2003. Leikki on ikkuna lapsen sisäiseen maailmaan. Teoksessa:

Jari Sinkkonen (toim.). Pesästä lentoon. Kirja lapsen kehityksestä kasvattajalle. Van-

taa: WSOY.

Albers,  P.  2014. Visual Discourse Analysis.  Teoksessa: Albers,  P.,  Flint,  A.,  Holbrook, T

(toim.). New York: New Methods of Literacy Research.

Anttila, P. 2006. Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen. Hamina, Akatiimi Oy.

Aron, E.N. 2013. Erityisherkkä ihminen. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.

Blatner, A. 1997. Toiminnalliset menetelmät terapiassa ja koulutuksessa. Psykodraaman ja

sosiodraaman tekniikat käytäntöön sovellettuna. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Engel, S. 2006. Narrative analysis of shildren´s experience. teoksessa: Greene, S.& Hogan,

D. (Toim.) Reseaching childrens experience. Approaches and methods. London: Sage

Publications.

Eskel, P., Marttila, M. 2013. Osallisuuden kokemus osana yhteisöllisyyttä. Teoksessa:

Marjanen, M., Marttila, M., Varsa, M. (Toim.). Pienten piirissä. Yhteisöllisyyden

merkitys lasten hyvinvoinnille. Juva: Pk-Kustannus.

Eisenberg, M., Pares, N. 2014. Tangible and Full-Body Interfaces in Learnin. Teoksessa:

Sawyer, K. (toim.). New York, The Camgridge Hanbook of the Learning Sciences.



72

Eisner, E. 1981. On the differences between scientific and artistic approaches to qualitative

research. Educational.  Researcher 10. England: Open university Press.

Ferrucci, P. 2000. Kuuntele lastasi. Mitä vanhemmat voivat oppia lapsiltaan. Helsinki:

Tammi.

Gretschel. A. 2002. Kunnallisen nuorten osallissusympärisön perustaminen. Teoksessa:

Gretschel, A. (toim.) Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina. Artikkeleita osallisuudesta.

Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Hakkarainen, P. 2006. Learning and Development in Play. Teoksessa: Eianrsdottir Johanna

& Wagner Judith T. (toim.). Nordic Childhoods and Early Education. United States of

America. Information Age Publishing Inc.

Hakkola, K. & Virsu, M. 2000. Entäs jos… Laulava puu ja muita tarinoita

teematyöskentelystä. Helsinki: Tammi.

Hakkola, K. & Laitinen, S & Ovaska-Airasmaa, M. 1991. Lasten taidekasvatus. Helsinki:

Kirjayhtymä.

Hanhivaara, P. 2006. Maailmaa syleileva osallisuus: osallisuuden suhde kouluun. Nuori-

suotutkimus 24(3).

Hartung, C., Malone. K. 2010. Challenges of Participatory practice with children. Teoksessa:

A Handbook of Children and Young People's Participation: Perspectives from Theory

and Practise. New York. Routledge.

Heikkinen, Hannu L.T. 2007. Narratiivinen tutkimus- todellisuus kertomuksena. Teoksessa

Juha Aaltola, Raine Valli (toim.). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia

aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin.

Juva: Ps-kustannus.

Hirsijärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. Porvoo: Bookwell Oy.

Hotulainen, R., Lappalainen, K. ja Sointu, E. 2014. Lasten ja nuorten vahvuuksien

tunnistaminen. Teoksessa Uusitalo-Malmivaara (toim.). Positiivisen psykologian

voima. Jyväskylä: PS-kustannus.



73

Hyvärinen, M. & Löyttyniemi, V. 2005. Kerronnallinen haastattelu. Teoksessa: Ruusuvuori,

Johanna & Tiittula, Liisa (toim.). Haastattelu, tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus.

Tampere: Vastapaino.

Ihanus, J. 2010. Vapauttava kieli. Kirjallisuuden ja taiteen toiseudesta. Vantaa: Hansaprint.

Kalliala, M., Tahkokallio, L. 2001. Yhteinen leikki. Teoksessa: Karppinen, S., Puurula, A.,

Ruokonen, I (toim.). Taiteen ja leikin lumous. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Kalliala, M. 2009. Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa. Tampere: Juvenes

Print.

Karlsson, L. 2003. Sadutus. Avain osallistavaan toimintakulttuuriin. Juva: WS Bookwell Oy.

Karlsson, L. 2010. Lapsinäkökulmainen tutkimus ja aineiston tuottaminen. Teoksessa Kirsi

Pauliina Kallio & Aino Ritala-Koskinen & Niina Rutanen (toim.). Missä lapsuutta

tehdään? Helsinki: Nuorisotutkimusseura ry.

Kiili, J. 2006. Lasten osallistumisen voimavarat. Tutkimus Ipanoiden osallistumisesta.

Jyväskylä studies in education, psychology and social research 283. Jyväskylän

yliopisto.

Kiljunen, Satu. 2001. Kuvataiteellinen tutkimus. Teoksessa Kiljunen Satu & Hannula Mika

(toim.). Taiteellinen tutkimus. Helsinki: Kuvataideakatemia.

Kinnunen, S. 2008. Pienten piirtäjien tarinat: Oman elämän rakentamista ja jakamista. Pro

gradu–tutkielma. Oulun yliopisto.

Kinnunen, S. & Einarsdottir, J. 2013. Feeling, Wondering, Sharing and Constructing life –

Aesthetic experience and life changes in young children’s drawing stories. Interna-

tional Journal of Early Childhood. IJEC. DOI 10.1007/s13158-013-0085-2.

Korhonen, Riitta. 2005. Kulttuuri- ja perinnekasvatus varhaislapsuudessa. Teoksessa Anneli

Niikko & Riitta Korhonen (toim.). Lapsuuden puutarhassa. I barndomens lustgård. In

The Garden of Childhood. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Kujala, T. 2007. Kerronnallinen tutkimus opettajien ikääntymisestä. Teoksessa Syrjäläinen,

E., Eronen, A. & Värri, V-M (toim.). Avauksia laadullisen tutkimuksen kysymyksiin.

Tampere: Tampereen yliopistopaino.



74

Kumpulainen, K., Mikkola, A., Rajala, A., Hilppö, J. ja Lappalainen, K. 2014. Lasten ja

nuorten vahvuuksien tunnistaminen. Teoksessa Uusitalo-Malmivaara (toim.).

Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kuorelahti, M., Lappalainen K. & Viitala, R. 2012. Sosioemotionaalinen kompetenssi ja

osallisuuden kokemus. Teoksessa: Jahnukainen M. (toim.). Lasten erityishuolto ja -

opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Kojonkoski-Rännäli. 1998. Teoksessa E. Korkeakoski (toim.). Lasten ja nuorten

taidekasvatuksen tuloksellisuus. Virikkeitä ja perusteita peruskoulun ja lukion

taidekasvatuksen arviointiin. Helsinki: Opetushallitus.

Känkänen, P. 2003. Yksinäisyydestä liittymiseen. Aikatila elämäkerronnallisessa työssä.

Teoksessa: Krappala, M. & Pääjoki, T. (toim.) Taide ja Toiseus. Syrjästä yhteisöön.

Sosiaali ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Jyväskylä.

Leppänen, P. 2006. Lasten kokemuksia kuvataiteen tekemisestä.  Kasvatustieteen pro gradu

-tutkielma. Oulun yliopisto.

Luoto, M. 2014. Senses of Embodiment: Art, Technics, Media. Peter Lang AG, International

Academic Publishers. Bern.

Lönqvist, J. 2001. Missä on lapsi ja lapsuus. Teoksessa: Researching children´s perspectives.

Lewis, A. & Lindsay, G. (toim.). The Open University Pavia. Philadelphia: Bucking-

ham.

Mannion, G. 2007. Going spatial, going relational: “Why listening to children” and chil-

dren´s participation needs reframing. Discourse. Studies in the Cultural Politics of Ed-

ucation 28(3). Special Issue on Pupil Voice in Educational Research. London:

Routledge.

Martin, M. 2004. Satu elämän kosketuspintana – lapsen ja aikuisen kerronta. Teoksessa:

Sava, I., Vesanen-Laukkanen, V. (toim.). Taiteeksi tarinoitu oma elämä. Kasvatusalan

tutkimuksia. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Turku: Painosalama Oy.

Merleay-Ponty. M. 2006. Silmä ja mieli. Helsinki: Otava.

Ollikainen, A-M. 2013. Perheiden välinen yhteisöllisyys ja verkostoituminen

perheliikuntakurssilla. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto.



75

Perttula, J. 2009. Kokemus ja kokemuksen tutkimus: fenomenologisen erityistieteen

teoria. Toksessa Perttula, Juha & Latomaa, Timo (toim.) Kokemuksen

tutkimus. Merkitys – tulkinta – ymmärtäminen. Rovaniemi: Lapin

yliopistokustannus.

Piaget.J. 1962. Play, Dreams and imitation in Childhood. London: Routledge & Kegan Paul.

Piironen-Malmi, U., Strömberg, S. 2008. Välittämisen pedagogiikka. Helsinki: Sanoma Pro

Oy.

Pitkäniemi, H. 2008. Tutkimuksesta käytäntöön. Teoksessa Julkunen M-L. (toim.). Opetus,

oppiminen, vuorovaikutus. Vantaa: Tummavuoren Kirjapaino Oy.

Pitkäniemi, H. 2008. Oppimisen ja opetuksen tutkiminen prosessina. Teoksessa Oppimista,

opetusta, monitieteisyyttä. Kirjoituksia Kuninkaankartanon-mäeltä. (toim.). Anneli

Niikko, Ismo Pellikka & Erkki Savolainen. Verkkoversio 2008: Erkki Savolainen.

ISBN 978-952-219-164-9 (pdf). Haettu 28.12.2014.

http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/monitiet/pdf/pitkaniemi.pdf

Prior, J. & Gerard M. R. 2007. Family Involvement in Early Childhood Education. Research

into Practice. New York. Routledge.

Pulkkinen, L. 2002. Mukavaa yhdessä. Sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen

kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Puurula, A. 2001. Kohti kokonaisvaltaista, kulttuurista taidekasvatusta: lapsi luovuuden

äärellä. Teoksessa Seija Karppinen, Arja Puurula, Inkeri Ruokonen (toim.) Taiteen ja

leikin lumous : 4–8-vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatus. Tampere: Tammer-Paino

Oy.

Riihelä, L. 2012. Kertominen on lapselle sanallista leikkiä. Teoksessa: Karlsson. L &

Karimäki. R (toim.), Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan.

Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Räsänen, M. 1993. Kuvasta kokemukseksi: kokemuksellinen oppiminen taidekuvan

tarkastelussa. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, Taidekasvatuksen osasto.



76

Räsänen, M. 2000. Sillanrakentajat: kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen. Helsinki:

Taideteollinen korkeakoulu, 2000. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu, A; 18.

Räsänen, M. 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Taideteollinen korkeakoulu.

Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Salo, S. & Flykt, M. 2013. Lapsen ja vanhemman välisen emotionaalisen saatavillaolon

merkitys lapsen kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Psykologia 48 (5–6).

Sarjosalo, N-K. 2012. ”Mukavaa koko perheen yhdessäoloa”– Tutkimus

perheliikuntakurssin merkityksestä. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Oulun

yliopisto.

Sava, I. 1998. Tieteen ja taiteen kietoutuminen tutkimuksessa. Toksessa M. Bardy (toim.)

Taide tiedon lähteenä. Stakes. Jyväskylä: Atena kustannus.

Sava, I & Katainen A. 2004. Taide ja tarinallisuus itsen ja toisen kohtaamisen tilana.

Teoksessa: Inkeri Sava & Virpi Vesanen-Laukkanen (toim.), Taiteeksi tarinoitu oma

elämä. Juva: PS-kustannus.

Savin-Baden, M & Van Niekerk, L. 2007. Narrative Inquiry: Theory and Practice. Journal

of Geography in Higher Education. London: Routledge.

Setälä, P. 2012. Lapsi kuvan takana. Erityispiirteitä lasten valokuvailmaisussa.

Hämeenlinna: Musta taide.

Sinkkonen, J. 2010. Elämäni poikana. Vantaa: WSOY.

Stenvall  ,  E.  2013.  Osallista,  osallistu,  ole  osallinen  –  mistä  oikein  on  kyse?  Alue  ja

ympäristölehti 1/2013 Versus.

Stolp, M. 2010. 6-vuotiaat perunapäät: Kahdentuminen lapsuuden ominaispiirteenä ja

vaikuttamiskeinona. Teoksessa: Kallio, K., Ritala-Koskinen, A., Rautanen, N. (toim.).

Missä lapsuutta tehdään? Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Svinhufud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.

Syrjälä, L. 2001. Elämänkerrat ja tarinat tutkimuksessa. Teoksessa: Aaltola, J. & Valli, R.

(toim.). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Jyväskylä: PS-kustannus.



77

Thomas,  N.  2007.  Towards  a  Theory  of  Chilren´s  Participation.  International  Journal  of

Children´s Rights 15 (2): 199-218.

Tiihonen, M ja Venetpalo, A. 2012. Leikki lapsen kehityksen tukijana. Alkuopettajien

antamia merkityksiä leikistä lapsen kehityksen tukijana. Pro gradu-tutkielma.

Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Tuomi, J., Sarajärvi, A., 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki.Tammi.

Tsai, Min-Ling. 2007. Understandin Young Children´s Personal Narratives: What I have

Learned from Young Children´s Sharing Time Narratives in a Taivanese Kindergarten

Classroom. Teoksessa: Handbook of Narrative Inquiry. Mapping a Methodology.

Clandinin, D.J (toim.) Sage Publications. Thousand Oaks. London. New Delhi.

Uusikylä, K. 2001. Lapsen luovuus elää vapaudessa. Teoksessa: Karppinen, S., Puurula, A.,

Ruokonen, I. (toim.). Taiteen ja leikin lumous. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Vecchi, V. 2010. Art and Creativity in Reggio Emilia. Exploring the role and potential of

ateliers in early childhood education. London and New York: Routledge.

Viljamaa, E. 2012. Lasten tiedon äärellä. Äidin ja lasten kerronnallisia kohtaamisia kotona.

Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Tampere: Juvenes Print.

Viskari, S. 2009. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: opas kirjoittamiseen ja

seminaarityöskentelyyn TaY. Tampere: Kasvatustieteiden laitos.

Vygotsky, L.S. 1978a. Internalization of higher psychologigal function. Teoksessa: M. Cole,

V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman (toim.) L.S.Vygotsky. Mind in society.

Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Wikström, G. & Salminen, P. 2005. Hyvä kasvatus on yhteiskunnan rakentamisen

kulmakivi. Teoksessa Pirjo Salminen (toim.) Yhdessä kasvattamaan. Keuruu: Otava.



78

Internet-lähteet:

Coleman, J. 1998. Social Capital in the Creation of Human Capital. American journal of

sosiology 94. s. 95–120.

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016. Kehittämissuunnitelma. Julkaisusarja: Opetus- ja

kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1. ISBN978-952-263-120-6, 978-952-263-094-0

(PDF).

Rotkirch, A. 2007. Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos. ISBN 978-951-9450-91-9 (PDF).

Helsinki. Haettu 29.12.2014.

Kulttuurisemiotiikka. Wikipediassa.

http://https://fi.wikipedia.org/wiki/Semiotiikka#Kulttuurisemiotiikka

Korkeakulttuuri. Haettu 9.7.2013

http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/lukio/ku/ku1/01_taide_ihmisela

man_osana/02_kulttuurin_kasite?C:D=hNlv.gXY0&m:selres=hNlv.gXY0

Kotimaa. Leskinen. K. 2014. Yle uutiset. Ajankohtainen kakkonen. 8.4.2015.

http://yle.fi/uutiset/opetusministeri_krista_kiuru_peruskoulu_on_jaanyt_jalkee
n/7069439

Vanhempien Akatemia, 2014: www.nuortenystavat.fi. Nuorten Ystävät ry, Oulu:

Vanhempien Akatemia, Oulu. Haettu 2.3.2015.



LIITTEET

LIITE 1: Kurssi-ilmoitus.

14.3.2013

Perhekulttuurikurssi 3-6-vuotiaille lapsille ja heidän

vanhemmilleen

Nuorten ystävien Vanhempien Akatemia järjestää Perhekulttuurikurssin Limingan alueen

3-6-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua

monipuolisesti taidekulttuurin eri muotoihin. Kurssille ovat tervetulleita kaikki

liminkalaiset lapsiperheet, jotka ovat kiinnostuneita perheen kanssa yhdessä toimimisesta.

Aikuinen voi osallistua kurssille myös oman kummilapsensa tai muun läheisen lapsen

kanssa. Perhekulttuurikurssi on osallistujille maksuton.

Perhekulttuurikurssi kokoontuu kerran viikossa sunnuntaisin klo 15-17 Limingan

museoalueen kivikoululla osoitteessa Rantatie 3. Kokoontumiset toteutetaan 17.3.-

21.4.2013 välisellä ajalla.

Ryhmäkokoontumisten aiheina ovat mm:

• varjoleikki, sormivärityö

• saduttaminen

• savityö

• taikamatto-kollaasi

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet tästä [linkki]



LIITE 2: Perhekulttuurikurssi 2013 tiedote



LIITE 2: Perhekulttuurikurssi 2013 lukujärjestys

PV klo Aihe Perhekulttuurikurssi 2013
        17.3.2013                 15.00-17.00 - tutustumista

- varjoleikki
- maalaus

- Mehutarjoilu
- Essi Niemi Nuorten ystävät Vanhempien  Akatemiasta
- tutustuminen
- leikkivarjo
- yhteinen maalaus
- välineiden puhdistus
- porinapiiri

        24.3.2013                 15.00-17.00 - sadutus
- kuvitus

- perhe kertoo oman sadun
- vanhemmat kirjoittavat tarinan ylös
- tarinan kuvitus (paperi ja pullovärit)
- välineiden puhdistus
- porinapiiri

          7.4.2013                 15.00-17.00 eläinsavityö - musiikkiliikuntatuokio
- savityö. Aiheena eläin
- välineiden puhdistus
- porinapiiri

        14.4.2013                 15.00-17.00 - sadutus
- kuvitus

- perhe kertoo oman sadun
- vanhemmat kirjoittavat tarinan ylös
- tarinan kuvitus (paperi, vahavärit, pullovärit)
- välineiden puhdistus
- porinapiiri



LIITE 3: Vapaamuotoinen palautelomake/haastattelu vanhemmille, huhtikuu 2013.

1) Korostuuko tarinan/sadun päähenkilö kuvassa tai kuvissa. Miten?

2) Miten koit sen, että tarina/satu ja kuvallinen ilmaisu yhdistettiin? (esim. haastava, tosi

vaikea, helppo, mukava, uusi kokemus.) Kerro, miltä tämä sinusta vaikutti kun seurasit

lapsen työskentelyä?

3) Opitko lapsesta tai lapselta jotain tarinan tai kuvallisen ilmaisun aikana/kurssin aikana?

4) Havaitsitko kurssin aikana lapsessa jotain sellaisia ominaisuuksia, joita et ole aiemmin

huomannut?

5) Mikä oli paras anti perhekulttuurikurssissa lapsen ja sinun mielestä?

6) Tunnistatko tarinassa/sadussa jotain sellaista, joka on lähellä teidän elämää ja olette

yhdessä kokeneet jotain sellaista, joka sinun mielestä viittasi kokemukseen? Tai oliko

kyseessä lapsen oma kokemus?



Liite 4

Nettihaastattelu. Niina Kela. Kuvataiteen maisteri. Taiteilija.

1a) Miten määrittelet kulttuurin?

b) Miten määrittelet perhekulttuurin?

2a) Mitä sinulle merkitsee se, että sait olla suunnittelemassa perhekultuurikurssia?

b) Mitä tavoitteita asetit

- perhekulttuurikurssille?

- itsellesi ohjaajana ja taiteen ammattikasvattajana?

3) Miten lapsen osallisuus näkyi perhekulttuurikurssilla?

4) Miten lapsen ja vanhemman osallistuva sosiaalinen vuorovaikutus näkyi

perhekulttuurikurssilla

- tarinankerronnassa?

- kuvallisessa ilmaisussa?


