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Tiivistelmä.  
Tutkimuksen lähtökohtana oli Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Alaköökin havaitsema tarve kehittää päiväkotien 
kulttuurivastaaville jonkinlainen heidän työtään helpottava ja tukeva "työkalu".  Vuonna 2006 oli laadittu Oulun kaupungin päivähoidon kulttuurinen 
linjaus, jonka tavoitteena oli saada yksiköt tekemään tavoitteellisempi yksikkökohtainen ja ryhmä- ja/tai ikäkausikohtainen kulttuurisuunnitelma osaksi 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tutkimuksen lähtötilanteessa suunnitelma puuttui useilta päiväkodeilta ja Alakööki esitti minulle pyynnön ryhtyä 
kehittämään "työkalu" kulttuurivastaaville Pro gradu -tutkimuksenani.  
 

Tutkimuksen tavoitteeksi asetin konkreettisen kulttuurikasvatuksen ”työkalun” valmistumisen kulttuurikasvatuksen suunnitelmallisen ja näin myös 
tasapuolisemman toteutuksen tueksi ja avuksi. Laajempana tavoitteena Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kehittämisen tasolla oli saada 
kulttuurikasvatuksen suunnitelmallinen toteuttaminen tasapuolisesti juurrutettua kentälle, jolloin lapsilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet päästä 

osalliseksi kulttuurikasvatuksesta varhaiskasvatusikäisinä. Samalla kehittämistyönä oli tarkoitus uudistaa myös vuonna 2006 laadittua Päivähoidon 
kulttuurista linjausta vastaamaan paremmin nykyhetkeä niin käytännön kuin termistönkin osalta. Varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat 
seuraavat:  

Millaisen työkalun kulttuurivastaavat tarvitsevat työnsä tueksi,  
1. jotta kulttuurikasvatus saataisiin tasavertaisemmin osaksi kaikkien lasten arkea Oulun kaupungin 

varhaiskasvatuksessa?  Kysymys on aseteltu lasten lähtökohdista ja varhaiskasvatusyksiköiden arki on ensisijaisesti huomioituna. 

2. jotta kulttuurikasvatus saataisiin juurrutettua vahvemmin Oulun kaupungin varhaiskasvatukseen? Tämä kysymys on 
asetettu organisaation lähtökohdista, vaikkakin lasten etua myös tällä tavoitellaan. 

Toteutin ”työkalun” kehittämisen toimintatutkimuksellisena hankkeena tiiviissä yhteistyössä Alaköökin ja Kulttuurikapsäkki-työryhmän 
kanssa. Toimintatutkimuksessa pyritään tuottamaan tietoa käytännön kehittämiseksi, eli tässä tutkimuksessa kulttuurikasvatuksen juurruttamiseksi ja 
kulttuurivastaavien työn helpottamiseksi, yhteistyössä tutkittavien kanssa. Tutkimukseni tietoteoreettiset ja ontologiset lähtökohdat nojaavat 

konstruktivismiin. Konstruktivistisen tietonäkemyksen mukaan sekä tutkijan, tutkimusryhmän ja lopulta koko tieteenalan viitekehys on vaikuttamassa 
siihen millaisia empiirisiä havaintoja on mahdollista saada ja miten. Tieto rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja muodostuu ihmisen mielessä. 
Tämän tutkimuksen tieto ei siis ole tietäjänsä objektiivista kuvausta maailmasta, vaan yksilön ja yhteisöjen kielen, puheen ja kertomuksen välityksellä 

rakennettua tietoa todellisuudesta. 
 
Aineiston keräsin useaa metodia hyödyntäen ja se koostui Focus group ‒periaatteisista ryhmäkeskusteluista (19kpl), kirjallisista haastatteluista 

(14kpl) ja kysymyslomakkeista (38kpl), vapaan kirjoituksen keinoja hyödyntäen toteutetusta mielikuvaharjoitteesta (5kpl) ja kirjallisista 
ryhmätehtävistä (3kpl) sekä tutkimuspäiväkirjastani. Aineiston analyysin toteutin Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010) esittämää 

sisällönanalyysin vaiheittaista mallia mukaillen. Kuvasin aineiston analyysin sykleittäin eli tutkimusvaiheittain jaoteltuna toimintatutkimukselle 
tyypillisessä esittämismuodossa spiraalina. Tutkimuksen syklit liittyivät toisiinsa peräkkäisinä kehinä edeten suunnitelmasta toimintaan ja sen 

aikaansaannosten havainnointiin ja reflektointiin sekä tämän jälkeen taas uuden parannetun suunnitelman, toiminnan, havainnoinnin ja reflektoinnin 

jälkeen jälleen uuden vastaavanlaisen syklin alkuun. 
 
Tutkimuksen tulokset ja niistä muodostetut johtopäätökset olivat seuraavat: 

1) Kulttuurikasvatuksen ymmärtämistä tulee avata ja syventää kulttuurivastaaville ja koko kasvatushenkilöstölle sekä tuoda sitä esiin myös 
vanhemmille. Johtopäätös: Kulttuurioppaassa tulee olla kulttuurikasvatusta ja oppaan tarkoitusta avaava teksti ja kulttuurikasvatuksen laajan 
kokonaisuuden avaamiseksi tehdään huoneentaulu, jonka pienempi versio löytyy myös oppaan keskiaukeamalta. 

2) Kulttuurivastaavien työnkuvaa tulee selkeyttää. Johtopäätös: Kulttuurioppaassa tulee olla konkreettiset ja hyvin käytännönläheiset ohjeet 
kulttuurivastaavana toimimiseen varhaiskasvatussuunnitelmasta löytyvän työnkuvan kuvauksen rinnalle.  
3) Lasten tasavertaisuutta päästä osalliseksi kulttuurikasvatuksesta varhaiskasvatusikäisenä edistää kulttuurikasvatussuunnitelmien teon ja arvioinnin 

sitovaksi tekeminen. Johtopäätös: Oppaassa tulee olla toiminnan suunnittelua helpottava, suunnitelmallisuuteen ja arviointiin sitouttava 
kulttuurisuunnitelma tai sen runko. Sen tulee olla sitouttava, jotta kulttuurikasvatus saataisiin juurrutettua osaksi oululaista varhaiskasvatusta.  
4) Kulttuurivastaavat kaipaavat työnsä tueksi helpossa muodossa saatavilla olevia vinkkejä ja yhteystietoja koskien juuri oman seutunsa 
kulttuuritarjontaa. Johtopäätös: Kulttuurioppaaseen tulee listata tietoja Oulun seudun kulttuuritoimijoista. 

 
Esittelen tutkimukseni johtopäätökset prosessin tuloksena syntyneen Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurioppaan sisällön läpikäyden, näin 
samalla johtopäätösten käytäntöön soveltamisen näyttäen. Johtopäätökset muodostivat Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurioppaan rungon. 

Kulttuuriopas on koottu tutkimustulosten pohjalta todettuja tarpeita vastaamaan ja sen tavoitteena on avata ja syventää ymmärrystä 
kulttuurikasvatuksesta ja kulttuurivastaavan tehtävistä yksiköissä. Se helpottaa tavoitteellisen yksikkökohtaisen ja ryhmä- tai ikäkausikohtaisen 
kulttuurikasvatussuunnitelman laatimista. Kulttuuriopas on levitetty käyttöön Oulun kaupungin varhaiskasvatusyksiköihin syyskuussa 2014 .  

 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioin Heikkisen ym. (2012) mukaisen validioinnin viiden arviointiperiaatteen pohjalta (Heikkinen, Huttunen, Syrjälä & 
Pesonen, 2012).  

Asiasanat   Kulttuurikasvatus, kulttuurikasvatussuunnitelma, kulttuuri, Oulu, toimintatutkimus, varhaiskasvatus 
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1. JOHDANTO     

Vuonna 2014 juhlittiin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 25-vuotisjuhlavuotta. Kulttuu-

ri on yksi niistä osa-alueista, joita YK:n ihmisoikeuksien sopimuksessa on määritelty jo-

kaiselle lapselle kuuluvaksi oikeudeksi. Sopimuksen 31. artiklassa todetaan seuraavasti:  

 

1. Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikätasonsa 

mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuu-

rielämään ja taiteisiin. 

  

2. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät lapsen oikeutta osallistua kaikkeen kulttuuri- ja 

taide-elämään ja kannustavat sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kult-

tuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin.  

 

(YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, 1989.)  

  

Lasten mahdollisuudet päästä osalliseksi kulttuurista ja vahvistaa itsetuntoaan kulttuurin 

keinoin ja esimerkiksi päästä etsimään omaa ilmaisukeinoa kulttuurin parista ovat kuiten-

kin edelleen hyvin erilaisia. Tähän syynä ovat opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 

julkaiseman selvityksen mukaan muun muassa alueellisen taide- ja kulttuuritarjonnan eri-

laiset määrät ja laatu, esteettömyys, varhaiskasvatuksen ja koulujen sekä vanhempien mah-

dollisuudet. Nämä ovat kiinni pitkälti päättäjien ja aikuisten arvoista, asenteista ja lopulta 

valinnoista. (Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi, 2014.) Edellä mainitut syyt 

ovat olleet tiedossa jo aiempien selvitysten pohjalta, ja ne vaikuttivat halukkuuteeni lähteä 

tekemään jotain konkreettista, jotta varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla olisi Oulussa 

tasavertainen mahdollisuus päästä kulttuurikasvatuksen piiriin jo lapsuusvuosinaan.   

  

Suomessa mm. opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt paljon töitä sen periaatteen eteen, 

että jokaisella lapsella on oikeus päästä tasavertaisesti osalliseksi kulttuurikasvatukses-

ta. Juuri näinä vuosina kulttuurikasvatuksen suunnitelmallisuuteen ja organisointiin luo-

daan raameja niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksenkin puolella. Meneillään on 

esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurivoltti-hanke, jossa luodaan opasmate-

riaalia ja koulutusta perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmien tekemisen ja käyt-

töönoton avuksi valtakunnallisesti. Olemme siis tilanteessa, jossa rakennetaan lähtökohtia, 
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joiden avulla kulttuurikasvatusta voitaisiin helpommin toteuttaa koko Suomessa suunni-

telmallisesti, järjestelmällisesti ja tasavertaisesti. (Suomen kulttuuriperintökasvatuksen 

seuran tiedote, 2014.)  

  

Oulussa kulttuurikasvatusta on jo pitkään kehitetty järjestelmällisesti. Suomessa esimer-

kiksi kulttuuriopetussuunnitelman on ottanut käyttöönsä noin joka kymmenes kunta (Ope-

tushallituksen verkkouutinen, 2014). Oulussa perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma 

on ollut käytössä jo vuodesta 2010, ja varhaiskasvatuksessa kulttuurikasvatus on yksi kau-

pungin linjaamista painopistealueista (Oulun kaupungin Kulttuuriopetussuunnitelma, luo-

kat 1–9, 2010 ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, 2013). Jokaisessa Oulun 

kaupungin päiväkodissa kulttuurikasvatuksesta ja sen suunnitelmallisuudesta huolehtii 

yksikkönsä kulttuurivastaava. Työtä varhaiskasvatuksen piirissä tapahtuvan kulttuurikasva-

tuksen kehittämiseksi ja käytännön työn tueksi tekevät erityisesti varhaiskasvatuksen kehit-

tämisyksikkö Alakööki ja vuonna 2007 perustettu moniammatillinen Kulttuurikapsäkki-

työryhmä.  

  

Lähdin pro gradu -tutkimuksenani tekemään kulttuurikasvatuksen työkalua Oulun kaupun-

gin varhaiskasvatusyksiköissä tapahtuvan kulttuurikasvatuksen suunnitelmallisen ja näin 

myös tasapuolisemman toteutuksen tueksi ja avuksi. Tähän minua saatteli oma kiinnostuk-

seni tehdä jotain sen eteen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus päästä osalliseksi 

kulttuurikasvatuksesta jo varhaiskasvatusikäisenä. Omalla kohdallani tunnistan sen, että 

kulttuurin sarka on tarjonnut minulle jo lapsena väylän toteuttaa omaa ilmaisuani moninai-

sin muodoin ja tukenut kokonaisvaltaista kehitystäni ja luotsannut opinpolkuani. Aikuisena 

tämä on kasvanut haluksi tarjota yhä useammille lapsille mahdollisuus löytää tuo sama: 

mahdollisuuden tutustua johonkin tai joihinkin itselle ominaisiin ilmaisumuotoihin, jotka 

kantavat elämässä laajalti.   

  

Kulttuurikasvatuksen tarpeellisuudesta puhuttaessa nousevat esiin tutkimuksissa sillä saa-

vutettavat hyödyt. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä Ehdotus lastenkulttuuripo-

liittiseksi ohjelmaksi (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 

2014:6) tuodaan ilmi kulttuurikompetenssista saatuja tutkimustuloksia. Ne osoittavat muun 

muassa sen, että taideopetus lisää lapsen vastuullisuutta omasta itsestään, kohottaa lapsen 

itsetuntoa sekä edistää muiden aineiden oppimista koulussa ja lisää lapsen viihtyvyyttä niin 

kotona kuin koulussakin.   
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Tämän pro gradu -tutkimuksen tekemisen lähtökohtana on ollut Kulttuurikapsäkki-

työryhmää vetävien jäsenten minulle esittämä pyyntö ryhtyä tähän työhön. He kokivat tar-

peelliseksi kehittää päiväkotien kulttuurivastaaville työtä helpottava ja tukeva työkalu. 

Tämän kulttuurikasvatuksen työkalun tekemistä lähdin toteuttamaan toimintatutkimukselli-

sena hankkeena. Työkalun kehittämisprosessiin Alakööki pyysi tuekseni mukaan Kulttuu-

rikapsäkki-työryhmän, ja tein kehittämisprosessin ajan tiivistä yhteistyötä sekä Alaköökin 

että Kulttuurikapsäkki-työryhmän kanssa.   

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessani raportoin Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuu-

rioppaan taustalla olevan toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen ja selvitän siihen 

vaikuttaneet taustat kulttuurikasvatukseen liittyvän teorian sekä käytännön tutkimuskon-

tekstin puitteissa. Varhaiskasvatustutkimuksessa suomalaisen, juuri kulttuurikasvatusta 

käsittelevän tutkimuksen löytäminen oli haastavaa, vaikka tutkimusta taidekasvatuksesta 

ylipäänsä löytyy kyllä. Toivon, että tutkimukseni tuo hyvin käytännönläheisellä tapauksel-

laan pienen lisän kulttuurikasvatustutkimuksen kenttään.  

  

Tutkimusraportissa lähden liikkeelle tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuskysymyksen esitte-

lyllä luvussa 2, minkä jälkeen esittelen tutkimuskontekstin luvussa 3. Luvussa 4 kerron 

tutkimukseni teoreettisesta viitekehyksestä ja metodologisista valinnoistani. Tämän jälkeen 

käyn läpi Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurioppaan kehittämisprosessin lu-

vussa 5. Tutkimusaineiston esittely, keräys- ja analysointimenetelmät saavat tarkemman 

käsittelyn luvussa 6, jossa käyn toisesta alaluvusta alkaen läpi tutkimuksen analyysin tu-

loksineen sykleittäin etenevänä prosessina. Samassa yhteydessä tuon esiin tutkimuksen 

käännekohdat. Lopuksi esittelen luvussa 7 tutkimusprosessin tuloksena syntyneen työka-

lun: Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurioppaan. Samalla kerron prosessista, 

jossa se johtopäätösten pohjalta muotoutui lopulliseen muotoonsa.  
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2. TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYS  

Asetin tutkimukseni tavoitteeksi siis konkreettisen työkalun kehittämisen kulttuurivastaa-

vien työn helpottamiseksi. Alaköökin edustajien kanssa käydyn keskustelun jälkeen lähtö-

kohtana työlle oli ajatus työkalusta, joka auttaisi kulttuurivastaavia tiedostamaan kulttuuri-

kasvatuksen linjauksen (Päivähoidon kulttuurinen linjaus, 2006) mukaiset eri tasojen käy-

tännöt päiväkotien arjessa ja tukisi heitä päiväkodeissa tapahtuvassa kulttuurikasvatustyös-

sä.  

  

Työni laajempi tavoite oli saada suunnitelmallinen kulttuurikasvatus toteutumaan tasaisesti 

Oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa. Kun kulttuurikasvatusta tehdään jokaisessa var-

haiskasvatusyksikössä, kaikilla lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet päästä siitä osalli-

seksi varhaiskasvatusikäisinä. Samalla oli tarkoitus myös uudistaa vuonna 2006 laadittua 

Oulun kaupungin Päivähoidon kulttuurista linjausta vastaamaan paremmin nykyhetkeä 

niin käytännön kuin termistönkin osalta.  

  

Varsinainen tutkimuskysymys muotoutui seuraavanlaiseksi:  

  

Millaisen työkalun kulttuurivastaavat tarvitsevat työnsä tueksi, jotta  

1. kulttuurikasvatus saataisiin aiempaa tasavertaisemmin osaksi kaikkien lasten 

arkea Oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa?  Kysymys on aseteltu lasten lähtö-

kohdista ja varhaiskasvatusyksiköiden arki ensisijaisesti huomioituna.  

2. kulttuurikasvatus saataisiin juurrutettua aiempaa vahvemmin Oulun kaupungin 

varhaiskasvatukseen? Tämä kysymys on aseteltu organisaation lähtökohdista, 

vaikka lasten etua myös tällä tavoitellaan.  
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3. TUTKIMUKSEN KONTEKSTI    

3.1. Yhteistyötahot: Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Alakööki,  

Kulttuurikapsäkki-työryhmä ja osa Oulun kaupungin päiväkotien kulttuurivastaa-

vista  

Alakööki on oululaisen varhaiskasvatuksen painopistealueiden eli kulttuurikasvatuksen, 

kestävän kehityksen ja liikuntakasvatuksen kehittämisyksikkö. Kulttuurikasvatuksen osalta 

Alaköökin tehtävänä on tukea yksiköiden kulttuurikasvatusta tiedottamalla ajankohtaisesta 

kulttuuritarjonnasta, kouluttamalla henkilökuntaa ja koordinoimalla kulttuurivastaavien 

toimintaa. Alakööki on tärkeä yhdyslinkki varhaiskasvatuksen ja kulttuurilaitosten välil-

lä. Alakööki suunnittelee ja toteuttaa elämyksellistä toimintaa päiväkoti- ja perhepäivähoi-

toryhmille sekä oululaisille lapsiperheille MLL:n perhekahviloissa. Kulttuurikasvatuksel-

lista toimintaa, tutustumisia ja pajatoimintaa yms. järjestetään päiväkodeissa, luonnossa 

sekä yhteistyössä kulttuurilaitosten kanssa heidän tiloissaan. Alakööki edustaa varhaiskas-

vatusta Oulun kaupungin Kulttuuritiimi-työryhmässä, jossa on edustettuna Oulun kaupun-

gin seitsemän kulttuurilaitosta, taiteen perusopetuksen yksikkö, opetus- ja nuorisotoi-

mi. Alakööki organisoi ideoimansa päiväkotien ja kulttuurilaitosten välisen kulttuurikum-

mitoiminnan ja toimii Kulttuurikapsäkki-työryhmän ja kulttuurivastaavaverkoston koor-

dinaattorina. Alaköökin avulla on lapsille tarkoitettujen kulttuuristen sisältöjen saavutetta-

vuus helpottunut merkittävästi. (Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, 2013 ja 

Alaköökin kirjallinen tiedonanto 1.2.2014.) Yhteistyö erityisesti Alaköökin Hannele Mak-

kosen ja Raija Salorannan kanssa oli niin tiivistä, että itse koen heidän toimineen ikään 

kuin kanssatutkijoina tässä toimintatutkimuksellisessa kehittämishankkeessa.  

  

Kulttuurikapsäkki-työryhmään kuuluvat kulttuurivastaavien edustajat jokaiselta Oulun 

kaupungin neljältä maantieteelliseltä palvelualueelta, Alakööki sekä varhaiskasvatuksen 

palvelupäällikkö ja kulttuurituottaja. Kulttuurikapsäkin tehtävänä on kehittää varhaiskasva-

tuksen kulttuuritoimintaa, viestintää ja suunnitella taide- ja kulttuurikoulutuksia varhais-

kasvatuksen henkilökunnalle. Työryhmä suunnittelee ja tiedottaa vuosittaiset varhaiskasva-

tuksen kulttuuriset teemavuodet. (Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuuriopas, 

2014.)  

 

Kulttuurivastaava on määritelty Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2013) 

seuraavasti: "Kulttuurivastaava tukee, kannustaa ja motivoi henkilökuntaa kulttuurikasva-
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tuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä arkipäivän työssä. Kulttuurivastaava osallis-

tuu Kulttuurikapsäkin, kulttuurilaitosten ja lastenkulttuuritiimin järjestämiin suunnittelu- ja 

tiedotustilaisuuksiin sekä koulutuksiin ja välittää tietoa omassa yksikössään. Hän saa vink-

kejä ja tiedotteita Alaköökiltä ja kulttuurilaitoksilta ja välittää ne henkilökunnal-

le. Kulttuurivastaava laatii yhdessä muun henkilökunnan kanssa kulttuurikasvatuksen joh-

donmukaisen suunnitelman omalle yksikölleen ja seuraa sen toteutumista. Hän myös välit-

tää päiväkodin henkilökunnan toiveita ja ajatuksia kulttuurikapsäkkiläisille ja kulttuurilai-

toksille." Kulttuurivastaava tiedottaa omassa yksikössään ajankohtaisista kulttuuriasioista 

palavereissa tai kulttuuri-ilmoitustaululla sekä pitää yllä ja päivittää yksikön kulttuurikan-

siota. Kulttuurivastaava ottaa selvää ja tiedottaa oman yksikkönsä henkilökunnalle eri kult-

tuuritapahtumista ja vastaa kulttuuriteemavuoden näkymisestä yksikössä. Kulttuurivastaa-

va myös aloittaa mahdollisen yhteistyön kulttuurikummin kanssa ja pitää sitä yllä. (Oulun 

kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, 2013 ja Alaköökin kirjallinen tiedonanto 

1.2.2014.)  

3.2. Missä mennään Oulun varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksessa?  

Kulttuurikasvatuksen kehittämiseksi tehdään Oulun kaupungin varhaiskasvatukses-

sa jatkuvasti työtä Alaköökin ja Kulttuurikapsäkki-työryhmän taholla. Vuonna 

2014 Alakööki täytti 10 vuotta, ja voidaan todeta, että esimerkiksi Alaköökin esittelyn yh-

teydessä (s.7) mainittujen työtehtävien pohjalta lapsille tarkoitettujen kulttuuristen sisältö-

jen saatavuus on helpottunut kaupungissa heidän toimintansa johdosta merkittävästi. Var-

haiskasvatus saa kulttuurikasvatukseen myös suurta apua siitä, että Oulussa on opetus- ja 

kulttuuriministeriön alulle saattamaan Taikalamppu-verkostoon kuulu-

va kulttuuritalo Valve. Se kehittää lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatusta niiden 

sisältöjä ja menetelmiä monipuolistaen sekä edistää taide- ja kulttuurikasvatuksen saavutet-

tavuutta (Kulttuuritalo Valveen internet-sivut, 2014).   

  

Kulttuuri on vuosia ollut yksi Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen painopistealueista. 

Vuonna 2006 julkaistiin Oulun kaupungin Päivähoidon kulttuurinen linjaus, jossa kulttuu-

ripalveluista, lastenkulttuurista ja taidekasvatuksesta kerrotaan yleisesti. (Oulun kaupungin 

varhaiskasvatuksen kulttuuriopas, 2014.) Varhaiskasvatuksen Kulttuurikapsäkki-työryhmä 

on perustettu vuonna 2007, ja sitä on vahvistettu uuden Oulun eli kuntaliitoksi-

en takia toimintakautena 2013‒2014 kolmella uudella lastentarhanopettajajäsenel-
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lä. Alakööki järjestää Kulttuurikapsäkki-työryhmän kanssa lukukausittain kulttuurivastaa-

vien infotilaisuuden, jossa esitellään kulttuurilaitosten ajankohtaista, juuri varhaiskasva-

tusikäisille sopivaa antia. Esimerkiksi syksyjen 2013 ja 2015 infoissa panostettiin tiedot-

tamisen lisäksi myös kulttuurivastaavien kouluttamiseen kokemuksellisen oppimisen muo-

dossa. Kulttuurikapsäkki-työryhmä myös suunnittelee, toteuttaa ja tiedottaa varhaiskasva-

tuksen vuosittaisen kulttuuriteeman. Näistä kulttuuriteemavuosista viimeisimpiä ovat ol-

leet Yhteen hiileen, Värinää, Eläinmyksellistä ja Leikitellen. Kuntaliitoksen myötä Oulun 

kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma uudistettiin keväällä 2013, jolloin myös kulttuuri-

kasvatusta koskeva osuus uudistettiin. Kulttuurikapsäkki-työryhmä toimi asiantuntija-

na, kun kulttuurikasvatuksen osuutta pohdittiin ja muokattiin varhaiskasvatussuunnitelmis-

ta vastaavaa työryhmää varten.  

  

Alaköökillä oli ennen koordinoitavanaan 70 päiväkotia, ja vuoden 2013 kuntaliitoksen 

jälkeen niitä on noin 100. Realistisesti todettuna Alakööki tarvitsisi lisää työvoimaa, jotta 

toimintaa olisi mahdollista toteuttaa edes entisissä mittasuhteissaan uuden Oulun alueella. 

Lisäksi toiminnan piiriin olisi tärkeä saada myös kaupungin yksityiset päiväkodit, joiden 

puolelta kiinnostusta tähän on esitettykin. Siten voidaan taata lasten tasavertainen mahdol-

lisuus kulttuurikasvatukseen tältäkin osin. Yksityisten päiväkotien osuutta varhaiskasva-

tuspalveluiden tuottamisessa lisätään Oulussa jatkuvasti, ja osuus on nyt jo noin 30 %. Re-

surssien puutteesta johtuen yksityistä tahoa ei silti ole voitu ottaa aktiivisesti osaksi Ala-

köökin työntekijöiden koordinoimaa kulttuurivastaavien verkostoa. Tämän pro gradu -

tutkimuksen työn tuloksena syntynyt huoneentaulua muistuttava juliste sekä Oulun kau-

pungin varhaiskasvatuksen kulttuuriopas painetaan nyt myös yksityisille päiväkodeille, 

jotta kulttuurikasvatuksen tasavertainen saatavuus edistyisi.   
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4. TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA METODOLOGIA  

Tässä luvussa avaan ensin tutkimuksen kannalta olennaiset käsitteet ja tuon esiin aihepii-

ristä tehtyä tutkimusta. Luvun toisessa alaluvussa 4.2. kerron tutkimuksen metodologisista 

lähtökohdista ja perustelen niiden valinnan.  

4.1. Kulttuuri, lastenkulttuuri ja kulttuurikasvatus  

Kulttuuri on käsitteenä valtava ja sitä on tutkittu laajalti. Soini (2013) nostaa esiin britti-

läisen kulttuurintutkija Raymond Williamsin määritelmän vuodelta 1985. Siinä kulttuuri on 

kiteytetty niin, että se nähdään yhtä lailla intellektuaalisena, henkisenä ja esteettisenä kehi-

tyksenä, elämäntapana sekä intellektuaalisen ja taiteellisen aktiviteetin tuloksina ja työnä 

eri taiteenaloilla. (Soini, 2013, s.18.) Vaikka kaikki inhimillinen toiminta voidaan määritel-

lä pohjimmiltaan kulttuuriksi, Liikanen (2010) korostaa, että luovuudella on siinä erityinen 

rooli: sen avulla ihminen antaa kohtaamilleen asioille mielen ja merkityksen. Ihminen etsii 

oman tapansa vaikuttaa toimintaympäristössään, oman tapansa elää. (Liikanen, 2010, 

s.36.)  

  

Mielestäni on hyvä huomioida, että taide, joka usein samaistetaan kulttuuriin, on oikeas-

taan kulttuurin käsitteen alla eikä siihen rinnastettavissa. Varhaiskasvatuksen yhteydessä 

onkin tärkeää muistaa, että kulttuuri ei ole pelkästään taiteita ja korkeakulttuuria, vaan se 

sisältää myös kaikki lapsen elinpiiriin kuuluvat asiat. Näitä ovat mm. tavat, muoti-ilmiöt, 

juhlaperinteet, uskonnot, arvot, asenteet ja normit. (Päivähoidon kulttuurinen linjaus, 

2006.) Soini (2013) nostaa lisäksi esiin sen, että kieli on erottamaton osa kulttuuria, sillä 

kielen avulla ihminen jäsentää ja muokkaa ympäröivää kulttuuriaan ja se mahdollistaa yh-

dessä toimimisen ja luo sitä kautta kulttuuria. Oman kulttuurisen yhteisönsä hahmottami-

nen on yksi tärkeä osa kulttuuria. Me tarvitsemme ymmärrystä omasta ja vieraista kulttuu-

reista, omasta identiteetistämme ja siitä, keitä me olemme. Kulttuuri on kansalaisen perus-

oikeus. (Soini, 2013, s.16.) Lahtisen mukaan (2014) kulttuuri-identiteettiä rakennetaan 

arjessa, ja sitä vahvistavat asiat ovat nekin päiväkodeissa arkisia. Päiväkodissa kulttuuri-

identiteettiä rakennettaessa lapsille tarvitaan ympäristö, jossa on lupa leikkiä ja mahdolli-

suus osallistua oman arjen rakentamiseen. Lapsen pitää tulla hyväksytyksi omana itsenään 

ja ottaa vastuuta teoistaan sekä pitää huolta myös muista. Lapsi tarvitsee ympäristön, jossa 

olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Lahtinen, 2014, s.177.)   
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Lastenkulttuuri. Kulttuuria määritellään usein myös sitä kohdentavilla määreillä, kuten 

korkea-, länsimainen-, primitiivinen-, populaari- tai lastenkulttuuri (Anttila & Rensujeff, 

2009, s.15). Varhaiskasvatuksen tutkimuksessa pidän tärkeänä nostaa esiin ja selventää 

myös käsitettä lastenkulttuuri. Lastenkulttuurin käsitteen sisältö nähdään nykyisessä tutki-

muskirjallisuudessa kahtia jakautuneena. Aiemmin se yhdistettiin usein vain lapsille tuotet-

tuun kulttuuriin, mutta mielestäni tuoreessa lastenkulttuuria käsittelevässä kirjallisuudessa 

nostetaan esiin lähes poikkeuksetta toisena merkittävänä lastenkulttuurin puolena lasten 

oma kulttuuri ja kulttuurinen tuottajuus. (Mm. Ruokonen & Rusanen, 2009; Ehdotus las-

tenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi, 2014.)  

  

"Lasten oma kulttuuri on heidän tuottamaansa vertaisryhmäkulttuuria", kirjoittavat Ruoko-

nen ja Rusanen (2009). Heidän mukaansa lasten tulkinnat ja pyrkimys ymmärtää ja kom-

mentoida maailmaa ovat lastenkulttuuria, jossa he tuovat ajatuksensa esiin esimerkiksi 

leikkinä, lauluina, kuvallisina tai liikunnallisina esityksinä, suullisena kerrontana, käsitöinä 

tai omaehtoisena rakenteluna. (Ruokonen & Rusanen, 2009, s.11.) Myös Anttila 

ja Rensujeff korostavat lastenkulttuurin olevan lapsille tuotetun kulttuurin lisäksi lasten 

itsensä luomaa kulttuuria: lasten maailmaa, joka on suurimmalta osin suullista, leikkiin ja 

kerrontaa perustuvaa kulttuuria. (Anttila & Rensujeff, 2009, s.16). Tämän lasten oman 

kulttuurin tukemisessa tarvitaan Ruokosen ja Rusasen (2009) mukaan sitä, että aikuinen 

suuntaa huomion lapsen näkemyksiin ja maailmaan, syventyy lapsen tapaan toimia, ajatella 

ja kommunikoida. Lapsen osallisuuden tunnistaminen ja huomioiminen ovat merkittävässä 

roolissa. (Ruokonen & Rusanen, 2009, s.11.)  

  

Lapsille tuotetuksi lastenkulttuuriksi taas voidaan Anttilan ja Rensujeffin mukaan (2009) 

määritellä kaikki lapsiin kohdistuvat kulttuuriset ilmentymät aina pedagogisista instituuti-

oista kulttuuri-instituutioihin ja kaupalliseen kulttuuritarjontaan. He muistuttavat, että sekä 

lapsille tuotetun että lasten oman kulttuurin yhteydessä on tärkeää huomioida, että aikuisen 

on mahdotonta arvioida ja arvottaa lapsen puolesta sitä, mikä koskettaa lasta syvimmin tai 

tarjoaa hänelle suurimpia elämyksiä. Onko se esimerkiksi aikuisten, toisten lasten tai lap-

sen itse tekemän teoksen aistiminen? Jos lapsilta itseltään kysytään, millaista lastenkulttuu-

ria he haluavat, tulee muistaa miettiä sitä, otammeko vastaukset vakavasti. (Anttila 

& Rensujeff, 2009, s.120) Mietin itse, arvotammeko välittömästi esimerkiksi populaari-

kulttuurin ilmiöt lasten leikissä niin sanotusti roskakulttuuriksi, vaikka ne ovat juuri sillä 

hetkellä lasten elämän kulttuurisen todellisuuden ajanjaksolle tyypillisiä asioita ja osa hei-
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dän tämänhetkistä, omaa lastenkulttuuriaan. Tilan ja ajan raivaaminen leikille on mielestä-

ni yksi tärkeimmistä osista lasten oman kulttuurin mahdollistamisessa ja arvostamisessa.  

  

Kulttuurikasvatus. Määritellessäni kulttuuria ja kulttuurikasvatusta olen valinnut tarkoi-

tuksellisesti hyvin laajan näkökulman, sillä tässä tutkimuksessa yhtenä tavoitteena on juuri 

avartaa ja laajentaa varhaiskasvatukseen liittyviä näkemyksiä ja käsityk-

siä kulttuurikasvatuksesta. Varsinaista varhaiskasvatukseen kuuluvaa kulttuurikasvatusta 

koskevaa tutkimusta löytyy valitettavan vähän, mutta kun siirrytään kulttuurikasvatus mää-

ritelmän sisällä olevaan taidekasvatuksen määritelmään, löytyy kansainvälistä taidekasva-

tustutkimusta jo kiitettävästi. Kuitenkin jo tutkimukseni aikana vuosina 2013‒2014 Suo-

messa on julkaistu useita asiakirjoja ja julkaisuja, joissa on siirrytty puhumaan taide- ja 

taitokasvatuksen tai kulttuuriperintökasvatuksen sijaan nämä molemmat sisältävästä kult-

tuurikasvatuksesta. 

  

Kulttuurikasvatus sisältää jo yleisesti kasvatuksen tavoitteista tutun pyrkimyksen mahdol-

listaa lapselle kasvu identiteetiltään ja itsetunnoltaan tasapainoiseksi yksilöksi ja yhteisön 

jäseneksi. Tarvitaan aikuisen apua, että lapsi voi luoda käsityksen omasta kulttuurisesta 

identiteetistään sekä tulla tietoiseksi oman elämänsä lähtökohdista, kuten omasta perheestä 

ja suvusta, elinympäristöstä ja kielestä. (Kalhama, Kitola & Walamies, 2006, s.12‒13.) 

Lapsen valmiudet kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen sekä kansainvälisyyteen kehitty-

vät omaan kulttuuriperintöön tutustumalla (Mustonen, 2007, s.233). Kulttuuriperintökasva-

tus sisältyykin kulttuurikasvatuksen määritelmään, ja se laajentaa sen sisältöä aiemmin 

yleisesti kulttuurikasvatukseenkin viitattaessa käytetystä taidekasvatuksen määritelmäs-

tä. Lämsä (2007) muistuttaakin, että kulttuuriperinnön oppiminen on ajan, paikan, maail-

man ja ihmisen ymmärtämisen tapa, jota ei voida muotoilla vain jonkun tietyn oppiaineen 

tai mielestäni myöskään varhaiskasvatuksen orientaatioalueen sisälle, vaan se on pikem-

minkin kunkin yksilön identiteetin vahvistamista (Lämsä, 2007, s.162,178). Tässä tutki-

muksessa kulttuurikasvatus määritelmänä sisältää kokonaisuudessaan sekä taide- ja taito-

kasvatuksen että kulttuuriperintökasvatuksen.   

  

Kulttuurikasvatus integroituu nähdäkseni laajasti varhaiskasvatuksen eri orientaatioaluei-

siin ja yksiköiden toimintakulttuuriin. Kulttuuriset tehtävät ovat Ruokosen ja Rusasen 

(2009) mukaan kuuluneetkin varhaiskasvattajan tehtäviin ja ammatinkuvaan jo siitä saak-

ka, kun päivähoitolakiin kirjattiin, että kasvatus toimii osaltaan kulttuurin välittäjänä. Käy-
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tännössä kulttuurikasvatus näkyy varhaiskasvatuksessa heidän mukaansa luontevasti esi-

merkiksi liikunnan, käsityön, musiikin, lastenkirjallisuuden, tanssin ja draamakasvatuksen 

tavoitteellisissa toimintatuokioissa. Kulttuurikasvatus kulkee osana varhaiskasvatuksen 

hoito- ja kasvatustoimintaa ja näkyy arjen tilanteissa myös spontaanis-

ti esimerkiksi pukemistilanteissa lorutteluna ja eläytyvinä leikkeinä. Kasvattajan tehtävänä 

on luoda lapselle noita kokemuksia ja rakentaa sellainen ympäristö, jossa näkyvät lasten 

oman kulttuurin merkit ja jäljet. Varhaiskasvattaja vastaa taiteellisesta ja esteettisestä kas-

vatuksesta, ja minä luen tämän kaiken edellä esitetyn tutkimuksessani kulttuurikasvatuksen 

alaiseksi toiminnaksi varhaiskasvatuksessa. (Ruokonen & Rusanen, 2009, 

s.10.) Esimerkiksi Máire Ní Bhroin (2007) tutkimus, jossa tutkitaan taiteen, leikin ja ”to-

dellisen” elämän keskinäisiä suhteita lapsuudessa, on oivallinen esimerkki siitä, kuinka 

taide on osa kulttuurikasvatusta sen laajemmassa merkityksessä (Bhroin, N. M., 2007.) 

  

Lapsen kannalta kulttuurikasvatuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa lapsen kulttuuri-

identiteetin muodostumista ja kehittymistä, vahvistaa kulttuurien moninaisuuksien ymmär-

tämistä ja antaa kulttuurisen yleissivistyksen pohja. Lisäksi tavoitteena on kehittää lapsen 

monipuolista ilmaisua, mielikuvitusta ja luovuutta sekä tukea itsetuntoa ja antaa mahdolli-

suuksia kulttuurisiin elämyksiin ja yhteiseen kokemiseen. (Kalhama, Kitola & Walamies, 

2006, s.12‒13 ja Bergström, 2011, s.9‒10.) Bergström (2011, s.9‒10) kirjoittaa kulttuuri-

kasvatuksen tavoitteista myös koulun kannalta, ja nämä samat seikat pätevät mielestäni 

yhtä lailla varhaiskasvatuksessa. Koulun ja näin ollen myös varhaiskasvatuksen kannalta 

kulttuurikasvatuksen tavoitteena on rikastaa, täydentää ja tukea kulttuuri- ja taideopetus-

ta ja avata myös opettajille kulttuurilaitoksia ja taidetta oppimisympäristöinä. Lisäksi ta-

voitteena on syventää yhteistyötä kulttuuri- ja taidetoimijoiden kanssa ja antaa opettajille 

malleja ja valmiuksia, joiden avulla myös varhaiskasvatussuunnitelman kulttuuriset tavoit-

teet saavutetaan aiempaa paremmin.   

4.2. Ontologiset ja tietoteoreettiset lähtökohdat  

Tutkimukseni sekä ontologiset eli olemassaolon ja todellisuuden luonnetta kuvaavat lähtö-

kohdat (Heikkinen, Huttunen, Kakkori & Tynjälä, 2006, s.163) että epistemologiset eli 

tietoteoreettiset lähtökohdat nojaavat konstruktivismiin. Heidän mukaansa tieteessä on 

siirrytty realismista kohti konstruktivismia, jonka mukaan tieto rakentuu sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa ja muodostuu ihmisen mielessä (Heikkinen ym., 2006). Tieto ei siis ole 
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tietäjänsä objektiivista kuvausta maailmasta vaan yksilön ja yhteisöjen kielen, puheen ja 

kertomuksen välityksellä rakentamaa tietoa todellisuudesta. (Heikkinen ym., 2006, s.163‒

164; Niemi, 2009, s.17).  

  

Konstruktivismia ei nähdä yhtenäisenä teoriana, vaan siihen liittyy monenlaisia suuntauk-

sia. Konstruktivismi voidaankin Heikkisen ym. (2006, s.164) mukaan nähdä tiedon raken-

tumisen metaforan sateenvarjokäsitteenä: kaikki rakentavat oman tietonsa aiempien koke-

mustensa, käsitteidensä ja tietorakenteidensa perustella, ja tämä tapahtuu vuorovaikutuk-

sessa kulttuurin ja perinteen sekä muiden ihmisten kanssa. Toisaalta ajattelen Heikkisen ja 

kumppaneiden esittämään konstruktivistisen tietonäkemyksen mukaisesti, että myös tässä 

tutkimuksessa sekä tutkijan, tutkimusryhmän ja lopulta koko tieteenalan viitekehys ovat 

vaikuttamassa siihen, millaisia empiirisiä havaintoja minun on mahdollista saada. (Heikki-

nen ym., 2006, s.169.) En siis edes lähtökohtaisesti pyri tutkimuksessani tuottamaan yleis-

tettävää tietoa, vaan uskon syntyvien tulosten olevan vahvasti konstruktiivisen todellisuutta 

ja tietoa kuvaavan lähtökohdan mukaisesti riippuvaisia tutkimuskontekstis-

taan. Tutkimukseni tulokset ovat siis sosiaalisen vuorovaikutuksen tulosta, joka on muo-

dostunut ihmisen, tällä kertaa minun, mielessä. En siis usko niiden olevan puhtaasti toistet-

tavissa.  

  

Tutkimuksen tiedonintressi on praktinen, mutta tutkimuksen raportointivaiheessa huomasin 

sen palvelevan myös kriittis-emansipatorisen tiedonintressin suuntaisia piirteitä.  (Heikki-

nen, Kontinen & Häkkinen, 2006, s.39‒47; Niemi, 2009, s.30‒

32.) Carr ja Kemmis (2009) ottavatkin tuoreemmissa artikkeleissaan kantaa sen puolesta, 

että kasvatus- ja opetustoiminta tutkimuksineen ovat tavoitteineen aina osaltaan poliittista 

toimintaa, joka tähtää esimerkiksi demokraattisissa valtioissa sosiaalisen elämän ja demo-

kraattisen mallin ja perinteen vaalimiseen. Opetus ja kasvatus ovat osa kulloistakin hyvään 

elämään tähtäävää poliittista mallia, ja näin myös toimintatutkimus 

on Carrin ja Kemmisin mukaan pohjimmiltaan aina poliittista ja siksi osa kriittisen toimin-

tatutkimuksen perinnettä. (Carr & Kemmis, 2009, s.74‒84.)  

   

Heikkisen (2006) mukaan historiallisessa kontekstissa toimintatutkimusta voidaan kutsua 

tieteenfilosofiassa aristoteeliseen traditioon eli intentionaalisuuteen pohjaavaksi. Tällä tar-

koitetaan sitä, että tieto esitetään tutkimuksessa ihmisten toimintaa ohjaavia tarkoitusperiä 

pohtien. Ihmisten toimintaa ei voida ymmärtää ainoastaan syy–seuraussuhteina. (Heikki-
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nen, Hannu L.T. 2006, s.21). Tämä on kehittämishankkeessa tärkeä lähtökohta. Jokaisen 

kehittämishankkeessa mukana oleva esittää teorioihin tai omakohtaisiin kokemuksiin pe-

rustuvaa tietoa, joka ohjaa kehittämistyötä aina osaltaan johonkin suuntaan. Tällöin minun 

on tutkijana hyvä tiedostaa ja havaita tiedon tuottamisessa toimintaa ohjaavia tarkoituspe-

riä. Sama koskee toki minua itseänikin tutkijana ja tiedon tuottajana, eli omista toimintaa 

ohjaavista tarkoitusperistä tulee olla tietoinen ja ne pitää tuoda esiin tutkimusraportissa. 

Tutkijana oma taustani jo lastentarhanopettajana toimineena sekä taideopettajana tällä het-

kellä työtä tekevänä vaikuttaa tekemiini ratkaisuihin ja jo siihen lähtökohtaan, että tutki-

musta tästä aiheesta ylipäätään lähdin tekemään.  

4.3. Toimintatutkimus ja tutkijan positio   

Toimintatutkimus oli tutkimusmetodologisesti mielestäni luonnollinen valinta, koska tavoi-

tellaan muutosta ja kyseessä on työryhmää vetävien henkilöiden pyynnöstä liikkeelle läh-

tenyt kehittämishanke, johon he itse lupautuivat antamaan yhteistyöpanoksensa. Saman 

tien he myös pyysivät Kulttuurikapsäkki-työryhmältä suullisen suostumuksen, että 

he auttavat ja tukevat minua silloin suunnitellun työkalun tekemisessä.   

  

Toimintatutkimuksen laajaa kartastoa selatessani meinasin uppoutua karttamereen unohta-

en kokonaan karttojen tarkoituksen eteenpäin vievänä tiedonlähteenä. Huomasin, että toi-

mintatutkimuksesta on vaikeaa kirjoittaa etukäteen selkeää tutkimussuunnitelmaa, koska ei 

voi tietää, mitä kehitystyö tuo tullessaan. Tämän toimintatutkimuksen luonteelle kuuluvan 

piirteen tunnistavat myös Heikkinen, Rovio ja Kiilakoski (2006, 

s.86), jotka toteavat tutkijan oppivan jatkuvasti tutkimuskohteestaan ja menetelmistään 

tiedonhankinnan edetessä. Koin silti tarpeelliseksi luoda toiminnallisen suunnitelman tut-

kimuksen toteuttamisesta. Tähän suunnitelmallisuuteen kannustavat myös Huovinen ja 

Rovio (2006) todetessaan, että riittämätön etukäteissuunnittelu voi ajaa hankkeen vaikeuk-

siin. He lisäksi korostavat, että mielekäs kenttätyö pohjautuu teoreettisesti ja käytännön 

lähtökohdista rakentuneeseen tutkimuskysymykseen. (Huovinen & Rovio, 2006, s.95‒

97.)   

  

Toimintatutkimuksen määritellessään Heikkinen (2006) nostaa esiin useita eri määritelmiä 

verraten niitä toisiinsa. Hänen mukaansa toimintatutkimus on interventioon perustuvaa, 

käytännönläheistä, osallistavaa ja reflektiivistä toimintaa. Se on myös sosiaalinen prosessi, 
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jonka tavoitteena on tutkia todellisuutta sitä sekä muuttaa todellisuutta, jotta sitä voitaisiin 

vastavuoroisesti tutkia. (Heikkinen, 2006, s.27–37.) Tunnistan näistä piirteistä jälkikäteen 

jokaisen omassa toimintatutkimuksessani, vaikka tutkimuksen alkuvaiheilla olin huolissani 

siitä, kuuluuko tutkimukseni minkään toimintatutkimuksen tietyn suuntauksen alle. Toi-

mintatutkimusta ei sinänsä Heikkisenkään (2006, s.37) mukaan voidakaan pitää metodina, 

vaan pikemminkin tutkimuksen lähestymistapana.  

  

Minusta toimintatutkimusta voisivat kuvata yleismaailmallisesti 

seuraavat Kemmisin esittämät näkemykset kriittisen toimintatutkimuksen taustalähtökoh-

dista. Kemmis (2008, s.135) nostaa kriittisen toimintatutkimuksen emansipatoristen 

tavoitteiden lähtökohtaiseksi ajatukseksi ja taustatekijäksi sen yleismaailmallisen inhimilli-

sen tarpeen, joka oikeudenmukaisella ihmisellä on muuttaa asioita, joiden hän näkee ole-

van epäoikeudenmukaisia tai aiheuttavan sitä. Tämä ajatus on hänen mukaansa se, joka 

lopulta tekee kriittisestä toimintatutkimuksesta kriittistä. Kriittisyys on toimintatutkimuk-

sen osallistujia motivoiva lähtökohta, ja samalla se sitouttaa ihmisiä, sillä vaikka tulokset 

olisivatkin vain pienen ihmisjoukon elämää jollain tavalla parantavia, nämä pienet askeleet 

saavat ihmiset tuntemaan Kemmisin (2008) mukaan itsensä universaalilla tasolla eläviksi. 

Toiminnan kautta saavutettavat tulokset saavat ihmiset tuntemaan itsensä osallisiksi kaik-

kien ihmisten elämään kaikkialla. Ne saavat ihmiset tuntemaan itsensä osallisiksi histori-

aa sekä tekemään sitä omalta osaltaan. (Kemmis, 2008, s.135.)  

  

Samaa ajatusmaailmaa edustaa mielestäni myös McNiffin (2007) kuvaus toimintatutki-

muksesta.  Hänen mukaansa toimintatutkimuksen tarkoituksena ei ole saavuttaa interventi-

on avulla haluttua lopputulosta, vaan tarkoitus on pikemminkin oppia uut-

ta ja kyseenalaistaa aiempia käytäntöjä. (McNiff, 2007, s.320.)    

  

Oman tutkimukseni määrittelen Carrin ja Kemmisin kriittisen toimintatutkimuksen tradi-

tiota seuraavaksi ja otan huomioon heidän alkuvuosista huomattavasti laajentuneen teoreet-

tisen näkökulman aiheeseen. Carrin ja Kemmisin (1986) aloittamana toimintatutkimuksen 

perinne on painottanut aiemmin vahvasti yhteiskunnallisen tiedonmuodostamisen tehtävää, 

mutta 2000-luvulla kirjoittamissaan artikkeleissa he avaavat ja selventä-

vät yhteiskunnallisen tiedonmuodostuksen tehtävää niin, että muutkin toimintatutkimusta 

edustavat suuntaukset mahtuvat saman sateenvarjon alle.   
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Heikkisen (2006, s.16) mukaan toimintatutkimuksessa pyritään tuottamaan tietoa käytäntö-

jen kehittämistä varten yhteistyössä tutkittavien kanssa. Tässä tutkimuksessa se tarkoit-

taa kulttuurikasvatuksen juurruttamista ja kulttuurivastaavien työn helpottamista. Työni 

syvempi tavoite on tehdä jotain kulttuurikasvatuksen edistämiseksi Oulun kaupungin var-

haiskasvatuksen piirissä myös historiallisessa näkökulmassa, jotta jokainen lapsi pääsisi 

tulevaisuudessa osalliseksi kulttuurikasvatuksesta tasavertaisemmin kuin tutkimuksen läh-

tötilanteessa vuoden 2013 alussa. Tavoite ei siis niinkään ole tuottaa uutta teoriaa aiheesta 

vaan vaikuttaa historiallisesti, mikä on Kemmisin (2010, s.417) kriittistä toimintatutkimus-

ta ja sen historiaa ruotivan artikkelin mukaan ehkä jopa teorian tuottamista tärkeämpi ta-

voite toimintatutkimuksessa. Toimintatutkimus voidaan Kemmisin mukaan ymmärtää pro-

sessina, joka auttaa meitä johdattamaan kohti hyvää elämää. Jos hyväksymme tämän nä-

kemyksen, toimintatutkimuksen tulisi tähdätä tiedon ja ymmärryksen lisäämi-

sen lisäksi paremman maailman saavuttamiseen auttamalla meitä käytännössä elämään ja 

toimimaan hyvin omassa elämässämme ja tämänhetkisessä kollektiivisessa ihmisen histo-

rian tilanteessa, jonka osa olemme. (Kemmis, 2010, s.419 ja 425)   

  

Kehittämiseen tarvittavaa tietoa pyrin tuottamaan aineistoa keräämällä, analysoimal-

la ja tulkitsemalla. Lisäksi keskustelen yhdessä tutkittavien kanssa näistä eri tutkimusvai-

heiden tuloksista ja esitän omat tulkintani. Työstän myös jatkotoimenpiteitä ja vien toimin-

taa eteenpäin testaamisen avulla. Tämä tiedonkeruun, analysoinnin, tulkitsemisen ja sen 

pohjalta kehittämisen jatkumo toistuu tutkimuksessani useassa syklissä. Syklit toistuvat 

ajallisesti erillisinä mutta osin hyvin tiiviinä ja limittäisinä. Hyvin tyypillisesti toimintatut-

kimuksen etenemistä kuvataankin juuri spiraalimaisesti etenevänä kehänä, ja tämän mallin 

toimintatutkimuksen kehästä kehitti alun perin toimintatutkimuksen isänäkin pidetty 

Kurt Lewin (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski, 2006, s.80.) Useat tutkijat ovat kehittäneet 

sitä edelleen.   

  

Toimintatutkimuksen spiraalimaisessa mallissa edetään suunnitelmasta toimintaan ja sen 

reflektointiin sekä tämän jälkeen taas uuden parannetun suunnitelman, toiminnan ja reflek-

toinnin jälkeen jälleen uuden vastaavanlaisen syklin alkuun. (Heikkinen ym., 2006, s.81.) 

Kehämallissa on Heikkisen ym. (2006, s.80) mukaan havaittavissa hermeneuttisen filosofi-

an tapaa kuvata vähittäistä ymmärtämisen ja tulkinnan kehää. Seuraavalla sivulla olevassa 

kuviossa (Kuvio 1) on Heikkisen ym. (2006, s.27) esittämä toimintatutkimuksen sykli, 

jonka he ovat mukailleet Carrin ja Kemmisin (1986, s.186) pohjalta: 
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Kuvio 1. Toimintatutkimuksen sykli (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski, 2006, s.186.) 

 

Toimintatutkimukselle on tyypillistä tutkijan osallistuva toiminta objektiivisen roolin si-

jaan. Heikkinen (2006) kuvaa tätä asetelmaa, jossa perinteisesti tutkijan hyveenä on pidetty 

ulkopuolisuutta ja objektiivisuutta. Toimintatutkija taas on mukana tutkimuksessa toimija-

na, vaikuttajana ja aktiivisena osallistujana, joka ei edes oleta olevansa objektiivinen, ulko-

puolinen tai neutraali. Tavoitteena on objektiivisen tiedon luomisen sijaan Heikkisen mu-

kaan pyrkiä voimaannuttamaan tai valtauttamaan tutkimukseen osallistuvia ja valamaan 

heidän uskoaan omiin kykyihinsä ja toimintamahdollisuuksiinsa. (Heikkinen, 2006, s.19‒

20.) Omassa tutkimuksessani lähtökohta on juurikin Heikkisen kuvauksen kaltainen. Pyrin 

valamaan kulttuurivastaaviin uskoa heidän omiin kykyihinsä ja toimintamahdollisuuksiinsa 

käytännön työtä tukevan työkalun keinoin.   

  

Tutkijan positioni ei ole ulkopuolinen, vaan pyrin tuottamaan tietoa varhaiskasvattajien 

käytännön arkityöhön selkeästi yhdessä tutkittavien kanssa. Samalla tunnustan oman rooli-

ni lastentarhanopettajana ja taidekasvattajana, vaikka tällä hetkellä olenkin tutkijan roolis-

sa. Näin ollen kulttuurikasvatuksen käytännön toimintatapojen tarkasteleminen tapahtuu 

varhaiskasvatuksen sosiaalisessa yhteisössä ja ympäristössä, eli se näkyy tutkimuksessa 

ikään kuin sisältä päin.   

  



17 
 

Tutkijan positioni vaikuttaa aineistoon suhtautumiseeni ja aineiston analysointiin, sillä ar-

vioin ehdotuksia sekä lastentarhanopettajan käytännön toimintamahdollisuuksien kannalta 

että taidekasvattajana. Taustalla vaikuttaa myös suuresti oma henkilökohtainen kokemuk-

seni kulttuurin ja kulttuurikasvatuksen merkittävyydestä ja haluni puolustaa jokaisen lap-

sen oikeutta päästä tasavertaisesti osalliseksi kulttuurikasvatuksesta. Kemmis (2008) tuo-

kin esille näkemyksen, jossa tutkimukseen osallistuvien ajatukset ovat yleisesti pitkän his-

torian ja traditioiden tuotteita, jotka kantavat mukanaan merkityksiä jo kauan ennen kuin 

ajatukset tulevat käytäntöön. Tutkijana minunkin tulisi siis yrittää ymmärtää omien ajatus-

teni ja käytänteideni ennakkotaustoja ja perspektiiviä, joka on rakentanut omaa ymmärrys-

täni. Tämä tarkoittaa Kemmisin mukaan myös sitä, että meidän tulisi nähdä tutkimuspro-

sessi interventiona, joka kohdistuu yhtä lailla meihin itseemme kuin tutkimuskohteeseem-

me. (Kemmis, 2008, s.124‒125.)  

 

Olen kiinnostunut myös narratiivisesta tutkimuksesta. Olen pyrkinyt saamaan myös si-

tä tähän toimintatutkimukselliseen hankkeeseen mukaan pienissä määrin mu-

kaan esimerkiksi kerronnallisuutta aineistonkeruussa hyödyntämällä. Lisäksi pyrin tässä 

tutkimusraportissa kohti Heikkisen ja Rovion (2006, s.122) kuvaamaa narratiivisen toimin-

tatutkijan raportointitapaa, jossa toimintatutkija väitteiden esittämisen sijaan pikemminkin 

kuvaa tapahtumien ketjua. Myös Niemi (2009, s.28) kuvaa väitöskirjassaan toimintatutki-

muksen raportointia kertomukseksi, joka sisältää henkilöhahmoja ja taitekohtia, 

ja sen tapahtumat sijoittuvat aina jollekin tapahtumapaikalle. Tässä tutkimuksessa näitä 

kuvattuja piirteitä edustavat yhteistyötahot, käännekohdat sekä Oulun kaupungin varhais-

kasvatuksen kulttuurikasvatuksessa että valtakunnallisessa kulttuurikasvatuksen viiteke-

hyksessä. Heikkisen (2006, s.20‒21) mukaan tutkijan osallistuminen tutkimuskohteen toi-

mintaan vaikuttaa myös tutkijan kielelliseen ilmaisuun raportoinnissa. Tunnistan tämän 

omassa tutkimuksessani, sillä minun on vaikea etäännyttää itseäni ja käyttää tutkijana esi-

merkiksi passiivimuotoa, sillä koen tutkimuksen luotettavuudenkin kannalta tärkeäksi kir-

joittaa raportin minä-muotoisena kertomuksena.  
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5. KULTTUURIOPPAAN KEHITTÄMISPROSESSI  

Tunnistan omassa toimintatutkimuksen prosessissani Toikon ja Rantasen (2009) kuvaamat 

kehittämisprosessin viisi eri tehtäväkokonaisuutta, jotka ovat 1) tutkimuksen perustelu, 2) 

toiminnan organisointi, 3) kehittävä toiminta, 4) toiminnan arviointi ja 5) tulosten levittä-

minen (Toikko & Rantanen, 2009, s.56‒63). Tämä jaottelu tuo mielestäni selkeästi esiin 

prosessin etenemisen vaiheittaisena ja osin päällekkäisten vaiheiden jatkumona. Ajallisesti 

nämä vaiheet näkyvät toimintatutkimukseni kohdalla karkeasti jaoteltuna ja lineaarisesti 

esiteltynä seuraavalla tavalla (Kuvio 2.): 

 

 

  

Kuvio 2. Toimintatutkimukseni vaiheet. 

 

Kehittämisprosessin esittäminen vaiheittaisena lineaarisesti etenevänä mallina ei ole toi-

mintatutkimukselle tyypillistä, mutta mielestäni se antaa hyvän käsityksen kehittämispro-

sessin ajallisesti etenevistä päävaiheista ja auttaa näin kokonaisprosessin hahmottamisessa. 

Käytän näistä lineaarisen mallin mukaisesti etenevistä vaiheista tästä eteenpäin sanaa vai-

he, kun taas siirtyessäni kehittämisprosessin toteutuksen vaiheen tarkempaan kuvaamiseen 

esittelen tutkimukseni toimintatutkimukselle luonteenomaisesti sykleittäin spiraalin muo-

dossa. Tämä mahdollistaa toimintatutkimuksen prosessille tyypillisen, sykleittäin etenevän 

luonteen tarkastelemisen tarkemmin. Erottaakseni nämä kaksi mallia toisistaan kirjoitan 

spiraalisen mallin kohdalla tutkimussykleistä.   

5.1. Tutkimuksen perustelu ja organisointi   

Kehittämisprosessin viidestä tehtäväalueesta ensimmäisenä oli Toikon ja Rantasen (2009) 

jaottelun mukaisesti tutkimuksen perustelu. Tammikuussa 2013 kä-

vin Alaköökissä keskustelemassa aloitettavasta kehittämistyöstä. Perusteena tutkimukselle 

ja kehittämiselle ovat Alaköökin huomiot siitä, että vaikka kulttuurikasvatusta oli viety 

eteenpäin muun muassa kulttuurivastaavien toimenkuvan luomisella ja heidän kouluttami-

sellaan, näkyi kulttuurikasvatus suunnitelmallisena ja tavoitteellisena osana varhaiskasva-
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tusta vielä hyvin harvoin. Alakööki oli tutkinut vuosina 2011 ja 2012 pistokoemaisesti Ou-

lun kaupungin päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmia tarkastelemalla, näkyykö kulttuu-

rikasvatus niissä ja onko yksiköillä erillisiä kulttuurikasvatussuunnitelmia. Suunnitelmalli-

suus ja tavoitteellisuus olivat näissä näkyvissä valitettavan harvoin. (Alaköökin henkilö-

kohtaiset tiedonannot 7.1.2013 ja 16.1.2013.)  

  

Aiempien Alaköökin vuosina 2009‒2011 päiväkodeille tekemien kyselyjen perusteella 

kulttuurikasvatus ei myöskään toteutunut tutkimuksen alkuhetkellä Päiväkodin kulttuuri-

sen linjauksen (2006) tavoitteiden mukaisesti. Näiden kyselyjen pohjalta voitiin todeta, että 

kulttuurikasvatus ei ollut tasapuolisesti osana jokaisen lapsen arkea vaan oli usein edelleen 

kiinni siitä, sattuiko talossa olemaan kulttuurikasvatuksesta kiinnostunutta henkilökuntaa 

(Alaköökin henkilökohtainen tiedonanto 16.1.2013). Alaköökiläiset kokivat tarpeellisek-

si tehdä kulttuurivastaaville heidän työtään tukeva työkalu. Siinä avattaisiin Päiväkodin 

kulttuurisessa linjauksessa (2006) määriteltyjä kulttuurin tasoja niin, että yksiköissä ym-

märrettäisiin, mitä kulttuurikasvatus päiväkotien arjessa käytännössä on ja kuinka paljon 

sitä jo tehdään – tosin ilman suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta.   

  

Tavoitteeksi asetettiin konkreettisen työkalun kehittäminen kulttuurivastaavien työn hel-

pottamiseksi. Suurempi tavoite oli tämän työkalun kehittämisen ja sen käyttöönoton kei-

noin edistää kulttuurikasvatuksen juurruttamista entistä vahvemmin varhaiskasvatuksen 

kentälle.   

  

Päätettyäni lähteä mukaan hankkeeseen alkoi varsinainen tutkimuksen tekeminen vauhdik-

kaasti. Tavoitteiden määrittelyn ja toiminnan organisoinnin suurelta osin päällekkäises-

sä vaiheessa kävin keskusteluja Alaköökin kanssa ja tein pohjustavaa lukemis-

ta ymmärtääkseni Oulun kaupungin senhetkistä kulttuurikasvatuksen tilannetta varhaiskas-

vatuksessa. Tutkin silloista voimassa olevaa Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitel-

maa (2007), Päivähoidon kulttuurista linjausta (2006) ja yksittäisten päiväkotien varhais-

kasvatussuunnitelmia pistokoemaisesti tarkastellen, näkyykö kulttuurikasvatus niissä ja 

onko yksiköillä erillisiä kulttuurikasvatussuunnitelmia. Tutkin Oulun kaupungin perusope-

tuksen kulttuuriopetussuunnitelmaa (2010), Selvitystä lasten- ja nuortenkulttuurista uudes-

sa Oulussa (2012), opetusministeriön Lastenkulttuuripoliittista ohjelmaa (2003) ja sen 

uudistamista koskevia tekstejä sekä muiden kaupunkien kulttuurikasvatussuunnitelmia, 

kulttuuriopetussuunnitelmia ja kulttuuripolkuja Taikalamppu-verkoston julkaisuista (2013) 
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muodostaakseni kokonaiskuvan siitä, missä kulttuurikasvatuksen osalta ollaan Suomessa 

menossa tällä hetkellä.   

  

Organisoinnin vaiheessa kehittämistoiminnan tavoitteenasettelu hyväksytään ja viralliste-

taan esimerkiksi tutkimuksen saadessa organisaation johdon hyväksynnän. Tässä tapauk-

sessa tutkimusluvan hyväksyi Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen hallinto tammikuussa 

2013. Organisoinnin vaiheeseen sisältyi tässäkin tutkimuksessa Toikon ja Rantasen (2009, 

s.58) kuvaamaa käytännön toteutuksen suunnittelua ja valmistelua. Nämä lähtivät käyntiin 

heti tavoitteiden määrittelyn yhteydessä tammikuussa 2013.   

  

Suunnitteluvaiheessa pohdin kovasti tutkimuksen tekemiseni lähtökohtia ja määrittelin 

itselleni sen, mitä halusin nimenomaan tutkijana kehittämishankkeeseen tuoda. Suunnitte-

lun lähtökohdaksi ohi käytännön aikataulukysymysten nousi haluni tehdä toimintatutki-

musta osallistavalla otteella. Halusin siis työkalun kehittämisessä ottaa Alaköökin työnteki-

jöiden lisäksi kulttuurivastaavat mukaan kehittämistyöhön alusta saakka, sillä oletin heidän 

innostamisensa oman työnsä kehittämiseen olevan avainasemassa siinä vaiheessa, kun työ-

kalu saadaan heille käyttöön. Ajattelen, että käytännön työstä kumpuava tieto on tutkimuk-

sen kannalta merkityksellisempää, kuin jos tietoa ja osaamista jaettaisiin pelkästään or-

ganisatorisesti ylhäältä alaspäin. Tämän vuoksi suunnittelin toimintatutkimukseni siitä läh-

tökohdasta, että kulttuurivastaavat ovat läpi tutkimuksen jollakin tapaa osallisina kehittä-

mistyössä. Tunnistan siis tässä vaiheessa pyrkineeni alkaa toimintatutkimuksen termein 

toteuttamaan osallistavaa toimintatutkimusta, jossa korostetaan Heikkisen, Kontisen ja 

Häkkisen (2006, s.50) mukaan tutkimuskohteena olevan yhteisön jäsenten osallistumista 

tutkimusprosessiin. Tutkimukseni on silti pääosiltaan vain yleisesti kriittisen toimintatut-

kimuksen perinnettä seuraava, vaikkakin tunnistan siinä sekä osallistavan toimintatutki-

muksen (participatory action research) että yhteistoiminnallisen toimintatutkimuksen (col-

laborative action research) joitakin piirteitä.  

  

Sovimme Alaköökin kanssa tammikuussa 2013, että tulen haastattelemaan alkuun kentän 

kulttuurivastaavia jo 8.2.2013 järjestettävässä kulttuurivastaavi-

en tiedotustilaisuudessa. Sitten haastattelisin Kulttuurikapsäkki-työryhmän jäseniä työryh-

män jonkun tulevan kokouksen yhteydessä ja etenisin tästä hyödyntämällä Alaköökiä ja 

Kulttuurikapsäkki-työryhmää yhteistyötahona ja tutkimusaineiston keruun kohteena. Ta-

voitteena oli alun perin saattaa konkreettinen hanketyö loppuun vuoden 2013 aikana.   
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Tutkimuksen käytännön toimintasuunnitelmaan kirjasin tavoitteen, yhteistyötahot, aineis-

tonkeruun menetelmät ja alustavan aineistonkeräämisen aikataulun, tutkimuslupien hake-

misen ja työn valmistumisen tavoiteaikataulun. Toimintasuunnitelma muuntumista kehit-

tämisprosessin aikana kuvaan alaluvussa 6.4. aineiston analyyseja, tuloksia ja tulkintoja 

sykleittäin läpi käydessäni.   

5.2. Toteutus  

Kehittämisprosessin kolmantena vaiheena oleva toteutus sisältää Toikon ja Rantasen mu-

kaan (2009) sekä ideointia, priorisointia, kokeilua ja mallintamista että konkreettisen teke-

misen ohella myös pohdintaa ja analysointia. Heidän mukaansa ideointi nousee usein esille 

jo kehittämistoiminnan perustelussa ja organisoinnissa, mutta toteutuksen yhteydessä ide-

ointiin palataan sitä muokaten, laajentaen ja uusista näkökulmista tarkastellen. (Toikko & 

Rantanen, 2009, s.59‒60.) Tämä Toikon ja Rantasen kuvaus kehittämishankkeen toteutuk-

sen vaiheesta vastaa suurelta osin myös toimintatutkimuksen syklisen luonteen kuvausta. 

Heikkinen, Rovio ja Kiilakoski (2006, s.78‒79) kuvaavat sitä, kuinka toimintatutkimus 

hahmotetaan usein sykleinä, joihin kuuluu sekä konstruoivia että rekonstruoivia vaiheita. 

Tässä tutkimuksessa toteutuksen vaihe sisälsi lopulta yhteensä seitsemän sykliä. Näihin 

jokaiseen sykliin sisältyi myös tässä tutkimuksessa sekä konstruoivaa eli uutta rakentavaa 

toimintaa että rekonstruoivaa eli toimintaa havainnoivaa ja arvioivaa toimintaa, kuten 

Heikkinen ym. (2006, s.78‒79) kuvailevat.  

  

Toimintatutkimuksen syklin vaiheet siis vuorottelevat kehämäisesti, ja sykli voi alkaa mis-

tä vaiheesta vain (Heikkinen ym. 2006, s.79). Tutkimuksessani tämä syklisyys näkyy siten, 

että taaksepäin katsovaa, reflektoivaa vaihetta seuraa suunnittelu ja työkalun kehittäminen. 

Näiden vaiheiden jälkeen kokeillaan aikaan saatua versiota ja havainnoidaan sitä, min-

kä jälkeen seuraa jälleen reflektoiva vaihe, josta edetään Heikkisen ym. (2006, s.80‒81) 

kuvaamalla tavalla parannetun suunnitelman, toiminnan, havainnoinnin ja reflektoinnin 

jälkeen jälleen uuden vastaavanlaisen syklin alkuun.   

  

Tutkimuksen toteutuksen vaiheesta kerron tarkemmin vasta luvun 7 yhteydessä, koska 

toteutuksesta kertominen limittyy tiiviisti yhteen aineiston analyysiin sekä tuloksiin. Lu-
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vussa seitsemän nostan esiin myös kehittämishankkeen kannalta tärkeät käännekohdat ja 

haasteet.  

  

Toimintatutkimuksen spiraalimaisessa mallissa esitetään kuvallisesti se, kuinka peräkkäiset 

syklit muodostavat lopulta toimintatutkimuksen spiraalin, jossa Toikon ja Rantasenkin 

(2009, s.59‒60) kuvaamat toiminta ja ajattelu toteutuksen sisältönä liittyvät toisiinsa pe-

räkkäisinä kehinä. Seuraavalla sivulla on Heikkisen ym. (2006, s.81) mukaisesti esitettynä 

kuviona havainnollistettu oman toimintatutkimukseni spiraali (Kuvio 3.)  
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Kuvio 3. Toimintatutkimukseni spiraalimainen malli.  
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5.3. Arviointi  

Kulttuurioppaan kehittämisprosessi on ollut monivaiheinen, ja siihen on sisältynyt sekä 

onnistuneita osia että asioita, joita tekisin toimintatutkimuksellista hanketta aloittaessani 

seuraavalla kerralla toisin. Platteel ym. (2010, s.437–447) kuvailevat tutkimuksensa tulok-

sissa, kuinka luoda avoin kommunikatiivinen tila yhteistoiminnallisessa toimintatutkimuk-

sessa. He kuvailevat toimintatutkimusryhmästä löytyvän henkilöiden tasolla usein vastaa-

vuudet kompassin, peilin, kartan ja suurennuslasin metaforille. Tunnistin näitä metaforien 

esiin tuomia piirteitä myös oman tutkimukseni tiiviissä yhteistyössä Kulttuurikapsäkki-

työryhmän kanssa. Jälkikäteen ajateltuna minun olisi kannattanut keskustella näistä toimin-

tatutkimukselle tyypillisistä osallistujien rooleista yhteistoiminnassa työryhmän kanssa. 

Näin ryhmäkeskustelut olisivat keskittyneet vielä enemmän kaikkien kannalta yhteiseen 

tavoitteeseen pääsemiseen.  

  

Tunnistan siis tutkimuksessani myös piirteitä, joita tuodaan esiin yhteistoiminnallisesta 

toimintatutkimuksesta kertovassa tutkimuskirjallisuudessa. Nämä piirteet tulevat esille 

tutkimuksessani Kulttuurikapsäkki-työryhmän ja Alaköökin Makkosen ja Salorannan 

kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön kohdalla. Platteel, Hulshof, Driel ja Verloop (2010) kirjoit-

tavat artikkelissaan yhteistoiminnallisen toimintatutkimuksen yhteistyön muodostamisesta 

haasteista ja vaatimuksista. Haasteita, joita he esittelevät, löytyi myös tästä kehittämis-

hankkeesta ja erityisesti yhteistoiminnallisuudesta. Platteel ym. (2010) jakavat tutkijoiden 

ja toimijoiden välisen yhteistyön muodot toimintatutkimuksen historian valossa kolmeen 

eri kategoriaan viitaten muun muassa Kemmisiin ja McTaggartiin 1988 se-

kä McNiffiin ja Whiteheadiin 2006. Näistä yhteistyön muodoista minun ja Kulttuurikap-

säkki-työryhmän suhdetta kuvaa se, jossa akateeminen tutkija osallistuu projektiin ikään 

kuin kriittisenä ystävänä. Koin olevani aloittelevan tutkijan roolissa kriittisenä ystävänä ja 

pyrin pitämään yllä tutkimuksellista otetta kehittämisprosessissa lähtökohtanani nostaa 

koko ajan tutkimustietoa kokemusperäisen tiedon tilalle. (Platteel ym., 2010) Myös tämä 

oman toimijuuteni näkökulman valinta minun olisi kannattanut tuoda yhteistyötahoille 

selkeämmin esille, jotta tutkimustiedon esiin tuominen olisi ollut luontevampaa ja ehkä 

teoreettisen viitekehyksen työryhmälle valottamisessa laajempaakin.   

  

Käytännön toiminnan suunnittelu ja erityisesti sen organisoinnista Kulttuurikapsäkki-

työryhmän kanssa sopiminen jäi mielestäni kiireisen aloituksen ja tutkimuslupaprosessin 
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kiirehtimisen jalkoihin. Platteel ym. (2010) korostavat sitä, että yhteistoiminnalliseen työs-

kentelyyn uuden kehittämiseksi vaaditaan aikaa, jotta ryhmän sisäinen luottamus ehtii 

muodostua ja kumppanit kokevat voivansa jakaa mielipiteitä vapaasti ja heille muodostuu 

yhteinen ymmärrys asioista sekä työskentelyn tavoite (Platteel ym., 2010.) Minun onnek-

seni Kulttuurikapsäkki-työryhmän jäsenet olivat keskenään toisilleen jo ennalta hyvin tut-

tuja, ja heillä tuntui vallitsevan lähtötilanteessa keskinäinen luottamus, jolloin jokainen 

uskalsi kertoa mielipiteensä kovin paljoa arastelematta. Työryhmän yhteisenä tavoitteena 

oli niin ikään jo ollut kulttuurikasvatuksen kehittäminen, joten sen pohjustamiseen emme 

tarvinneet tämän tutkimusprosessin alussa aikaa. Selkeästi yhteisen tavoitteen määrittele-

miseen olisimme voineet käyttää enemmän aikaa koko työryhmän ollessa yhtä aikaa pai-

kalla. Koin pääseväni työryhmän toimintakulttuuriin helposti ja luontevasti joukkoon mu-

kaan. Tässä auttoi varmasti se, että olin ollut työryhmän palaverissa alun perin mukana 

sanataideopettajana ja lastentarhanopettajana eli vertaisena varhaiskasvattajana kollegan 

roolissa tutkijan roolin sijaan.   

  

Toisaalta Kulttuurikapsäkki-työryhmän kanssa käydyt ryhmäkeskustelut loivat mielestäni 

juurikin Platteelin ym. (2010, s.447) tavoittelemaa Kemmisin (2008) määritelmän mukaista 

avointa kommunikatiivista tilaa, jota kriittinen toimintatutkimus heidän mukaansa vaatii. 

Tällä tarkoitetaan sellaista keskustelun tilaa, jossa toimintatutkimuksen osallistujat yhdessä 

tutkivat kehittämishankkeeseen liittyviä käytänteitään, ymmärrystään ja tilanteita hieman 

epätavallisen muodollisesti yhteisestä sopimuksesta. Keskustelu voidaan määritellä hieman 

epätavalliseksi siinä mielessä, että ihmiset ja ryhmät eivät useimmiten altista itseään kes-

kusteluissaan analysoivalle metatasolle, jolloin pohditaan merkityksiä, totuutta, totuudelli-

suutta tai moraalista oikeudellisuutta yhdessä. Kemmisin (2008) mukaan avoimen kommu-

nikatiivisen tilan luomisessa tähän taas pyritään tietoisesti, jolloin osallistujat ovat yleensä 

tietoisia, että keskustelut ovat siirtymässä metatasolle, jolloin heidän muodollinen viestin-

tänsä onkin yhteisen reflektoinnin objektina. Kulttuurikasvatuksesta jo lähtökohtaisesti 

kiinnostuneet työryhmän jäsenet heittäytyivät keskustelujensa ja käyttämiensä määritelmi-

en reflektointiin helposti ja luontevasti, suorastaan lupsakasti. (Kemmis, 2008, s.127.)  

  

Alaköökin Hannele Makkonen pyysi Kulttuurikapsäkki-työryhmältä suullisesti suostumuk-

sen lähteä mukaan työkalun kehittämiseen minun työni tukena. Olisi ollut toiminnan sel-

keyttämisen ja toimintaan sitoutumisen kannalta järkevää tehdä yhteistyöstä työryhmän 

jäsenten kanssa kirjallinen sopimus, jossa olisi määritelty kehittämistoiminnan tavoite ja 
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selkeät reunaehdot jokaisen osallistumiselle. Myös Platteel ym. (2010, s.445) ehdottavat 

tulostensa perusteella, että reunaehdoista ja yhteistoiminnan säännöistä on hyvä sopia. 

Heidän tulostensa mukaisesti koen, että toimintatutkimuksessa kannattaa käydä osapuolten 

kanssa selkeästi läpi se, että yhteistyössä tehtävä kehittäminen vaatii aikaa ja vai-

vaa. Yhteistyössä pitää pysyä avoimena kaikkia asioita kohtaan, kuunnella toisten mielipi-

teitä ja opittava olemaan kriittinen tuomitsematta silti muiden mielipiteitä. (Platteel ym., 

2010.) Sopimuksen laatimisella olisi kehittämistyön laajuus tullut myös rajattua selkeäm-

min vain yhteen tai kahteen tavoitteeseen, eikä se olisi laajentunut minun pro gradu -

tutkimukseni puitteissa näin pitkäksi ja laajaksi työksi. Toki tämän rajaamisen mahdolli-

suus oli minulla myös kehittämistyön edetessä useaan otteeseen, mutta halusin antaa innos-

tuneen kehittämistyön jatkua tutkimuksellisena, jotta myös lopullisessa työkalussa näkyisi 

tutkimuksellinen ote ja tavoitteeni mukaisesti kulttuurivastaavien kentältä tuoma arvokas 

tieto.   

  

Platteelin ym. (2010) artikkelissa korostetaan myös toimintatutkimusprosessien tarvitsevan 

usein pitkiäkin ajanjaksoja ja jatkuvaa dialogia sekä sopimuksen tämän dialogin jatkumi-

sesta, jotta ryhmä pysyy yhdessä (Platteel ym., 2010). Täs-

sä Kulttuurioppaan kehittämisprosessissa sopimus dialogin jatkumisesta Kulttuurikapsäk-

ki-työryhmän osalta oli jo ennalta rakennettu, kun työryhmä on sitoutunut tekemään työtä 

päiväkotien kulttuurikasvatuksen kehittämiseksi pitkäjänteisesti jo sen perustamisvaihees-

sa.    

  

Jos ryhmäkeskustelun tarkoituksena on edesauttaa osallistujien oppimista keskustelun ai-

heesta, tulee Hollingsworthin ja Dybdahlin (2007) mukaan huomioida keskusteluryhmässä 

seuraavia seikkoja: luottamuksen luominen ja tuomitsematta kuunteleminen, normien ja 

kehyksien luominen keskustelulle ja vaikeista ja ristiriitaisista aiheista keskustelemiseen 

kannustaminen. Lisäksi pitää sallia keskustelun kehittyminen uusiin tarkoituksiin, arvostaa 

erilaisia tapoja keskustella, nostaa esiin erityisesti keskustelussa tapahtuva oppimi-

nen, tutkia ennakkoluuloja ja kiinnittää huomiota keskustelijoiden välisiin valtasuhteisiin. 

(Hollingsworth & Dybdahl, 2007, s.165‒166.) Toivoisin, että olisin ymmärtänyt keskustel-

la myös näistä seikoista Kulttuurikapsäkki-työryhmän kanssa ryhmäkeskustelujen alkumet-

reillä, jolloin olisimme varmaan lisänneet jokaisen keskusteluihin osallistuneen jäsenen 

omaa tietämystä kulttuurikasvatuksesta ja kulttuurikasvattajuudesta vielä enemmän kuin 

tämän prosessin aikana. Ikävä kyllä ymmärsin tämän tärkeän puutteen keskusteluissa vasta 
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kehittämisprosessin loppumetreillä ja opin yhteisten pelisääntöjen luomisen tärkeyden pro-

sessin aikana osittain ikään kuin kantapään kautta.  

  

Tutkimusprosessin aikana oli havaittavissa kriittisiä ääniä ja käännekohtia, joissa tapahtui 

selkeä muutos suunnitelmissa. Tutkimuksen käännekohdat käsittelen luvussa 6.    

5.4. Tulosten levittäminen   

Tulosten levittämisen vaihe jakautui tämän toimintatutkimuksen osalta kahteen eri katego-

riaan: 1) tulosten raportointiin tiedeyhteisölle pro gradu -tutkimuksen muodossa ja 2) ta-

voitteena olleen ja kulttuurivastaaville kehitetyn työkalun eli Oulun kaupungin varhaiskas-

vatuksen kulttuurioppaan julkistamiseen, sen käyttöönottoon liittyvään kulttuurivastaavien 

ja perhepäivähoitajien perehdyttämiseen ja sen levittämiseen varhaiskasvatuksen käytän-

nön työhön eli päiväkoteihin ja perhepäivähoitajille. Lisäksi kulttuuritalo Valveen johtavan 

kulttuurituottajan on tarkoitus raportoida tutkimuksen pohjalta syntyneestä Oulun kaupun-

gin varhaiskasvatuksen kulttuurioppaasta myös muille kuin Oulun varhaiskasvatuksen 

ammattilaisille ja näin edistää lasten tasavertaisempaa mahdollisuutta päästä osallisiksi 

kulttuurikasvatuksesta ympäri Suomen.   

  

Heikkinen ja Rovio (2006, s.114) nostavat esiin, että tutkimustulokset on vähintäänkin 

julkaistava tiedeyhteisössä, jotta tieteellisyyden tavoite tutkimuksen osalta ylipäätään saa-

vutetaan. Toimintatutkimusraportin kirjoittaminen oli itselleni myös osiltaan voi-

maa antava prosessi, jossa itseymmärrykseni aloittelevasta tutkijuudesta kasvoi. Tämä on 

Heikkisen ja Rovion (2006, s.114) mukaan tyypillistä toimintatutkimukselle. Tutkimusra-

portin kirjoittaminen helpottui, kun itse toiminnallisesta tutkimusosuudesta ehti kulua muu-

tama kuukausi. Keskellä prosessia raportointi siitä tuntui lähes mahdottomalta. Tutkimus-

raporttini sisältää myös tutkimukseni tuloksista muotoutuneen käytännön työkalun eli Ou-

lun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurioppaan (Liite 1.), josta käytän tästä eteenpäin 

lyhennettyä nimikettä Kulttuuriopas.  

  

Kulttuuriopas painettiin viimeisten viilausten jälkeen toukokuussa 2014. Kulttuurivastaa-

vat saivat oppaasta kulttuurikasvatussuunnitelman osuuden pdf-muotoisena käyttöönsä jo 

joulukuussa 2013. Tämä päätettiin antaa kulttuurivastaavien käyttöön jo tuolloin, koska 

kulttuurivastaavat kokivat sen selkeästi auttavan heitä uuden varhaiskasvatussuunnitelman 
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toimintasuunnitelman tekemisessä, mikä oli juuri tuolloin ajankohtaista. Tuolloin Kulttuu-

rioppaan sisältö oli kulttuurikasvatussuunnitelman ja kulttuurikasvatusta avaavan julisteen 

osalta niin loppuvaiheessa, että kulttuurivastaavien perehdytystilaisuudet pidettiin alkupe-

räisessä aikataulussa tammi–helmikuussa 2014. Tämä tehtiin siitä huolimatta, että koko-

naisuudessaan Kulttuuriopas saataisiin toimitettua painokuntoon ja julkaistavaksi vasta 

kevään 2014 aikana.   

  

Kulttuurivastaavien perehdytystilaisuuksia suunniteltiin yhteisessä Kulttuurikapsäkin ko-

kouksessa, ja niiden pitämisestä vastasi Alaköökin Hannele Makkonen. Olin mukana en-

simmäisessä kulttuurikasvatusoppaasta pidetyssä perehdytystilaisuudessa kertomassa Kult-

tuurioppaan syntyprosessista, ja Valveen johtava kulttuurituottaja Katri Tenetz oli mukana 

kertomassa Kulttuuripolun taustoista. Näissä perehdytystilaisuuksissa esiteltiin kulttuuri-

vastaaville ja perhepäivähoitajille Kulttuurioppaasta sen hetkinen versio kertoen samalla, 

että toimittamistyö ja ulkoasun muotoileminen ovat vielä kesken. Kulttuurioppaan sisältö 

oli tuolloin jo lopullisessa muodossaan.  

  

Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuuriopas julkaistiin virallisesti 27.8.2014 kult-

tuurivastaavien tiedotustilaisuudessa Oulun kaupunginteatteril-

la. Kulttuuriopasta painettiin aluksi 500 kappaletta ja ne jaettiin varhaiskasvatusyksikköi-

hin heti julkaisun jälkeen. Joulukuussa 2014 Kulttuurioppaasta otettiin 250 kappaleen lisä-

painos. Lisäksi kulttuuritalo Valve levittää Kulttuuriopas-julkaisua eteenpäin myös kansal-

lisesti. Jokainen Oulun kaupungin varhaiskasvatusyksikkö sai 2 kappalet-

ta Kulttuurioppaita, ja myös yksityiset päiväkodit saivat kukin yhden kappa-

leen. Kulttuurioppaassa sisällä jo olevaa huoneentaulujulistetta painettiin 500 kappaletta, 

ja ne ovat päiväkotien seinillä avaamassa kulttuurikasvatuksen sisältöä sekä henkilökun-

nalle että vanhemmille.   
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6. TUTKIMUSAINEISTO, SEN KERÄYS- JA ANALYYSIMENE-

TELMÄT   

6.1. Aineiston kuvaus ja aineistonkeruumenetelmät   

Tutkimukseeni keräsin aineistoa karkeasti jaettuna luvussa 5.3. (ks. s.23) esittämäni kehä-

mallin mukaisesti seitsemässä eri syklissä. Tutkittuani alustavassa vaiheessa Oulun kult-

tuurikasvatukseen liittyviä tutkimuksia, julkaisuja ja Alaköökin teettämiä kyselyjä tulin 

siihen johtopäätökseen, että lähden aluksi nimenomaan haastattelemaan sekä kentällä että 

Kulttuurikapsäkki-työryhmässäkin mukana olevia kulttuurivastaavia tiedon keräämiseksi. 

Tutkimusaineistoni laajeni huomattavasti alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta halusin an-

taa kehittämisprojektin jatkua laajenemisestaan huolimatta tutkimuksellisena. Tämän 

vuoksi aineistomääräni ylittää pro gradu -tutkimukselle tyypillisen aineistomäärän (Tau-

lukko 1).   

  

Kulttuurivastaaviin ja Kulttuurikapsäkki-työryhmään kohdistettuihin aineistonkeruihin 

tutkimukseeni tuotettavan tiedon lähteinä päädyin, koska oletin saavani heidän avullaan ja 

kanssaan selvitettyä niitä lähtökohtina ja avun tarpeita, joiden avulle saisimme luotua juuri 

heidän työtään helpottavan ja selkiyttävän työvälineen. Tiedän kulttuurivastaavien toimin-

nan olevan haasteellista niin arjen kiireen keskellä kuin asioihin tarvittavan perehtymisen-

kin puolesta, ja tämänkin vuoksi halusin kerätä tutkimusaineistoa suoraan heiltä. Kulttuuri-

kapsäkki-työryhmä taas toimi tutkimuksessani tiedonkeräyksen kohteen lisäksi suurena 

konkreettisena apuna itse työkalun kehittämistyössä.   

  

Taulukko 1. Tutkimusaineisto. 

 

Aineiston 

koodi:  

Kerätty 

syklissä:  

Sisältö ja määrä:  

A  1  Ryhmäkeskustelut 3kpl (litteroituna n.75 sivua, äänitiedosto 5h), 

Sähköpostihaastattelut 7kpl (vastaukset 7 sivua),   

1. ryhmäkeskustelua alustavat kirjalliset haastattelut (7 sivua)  

B  2  Ryhmäkeskustelu (äänitiedostona 2h), kirjalliset mielikuvaharjoitteet 

(7 sivua), palaverimuistiinpanot   

C  3  Ryhmäkeskustelu (äänitiedostona 2h), version 1 työstämisen muis-
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tiinpanot (2 sivua), virallinen kokousmuistio 2 sivua  

D  4  Ryhmäkeskustelu 2kpl (2h), kirjalliset ryhmätehtävät ja niiden vas-

taukset (12 sivua), koekäytön kirjalliset palautteet (19 sivua)   

E  5   Ryhmäkeskustelut 3kpl (äänitiedostona 5h), palaverimuistiinpanot (2 

sivua)  

+
  

  

+
  

6 ja 7  

  

1–7  

Ryhmäkeskustelut 2kpl (äänitiedostona 4h), palaverimuistiinpanot   

2 sivua)  

Sähköpostikirjeenvaihto,tutkimuspäiväkirja  

(käsinkirjoitettu.A5 vihko)  

  

Aineistonkeruun ei tarvitse tarkoittaa pelkästään joko suullista tai kirjallista haastattelua 

sen perinteisessä muodossa. Itse päädyin strukturoitujen ja osin strukturoitujen haastattelu-

jen lisäksi keräämään aineistoa pääasiallisesti focus group -periaatteisesti ryhmäkeskuste-

luilla. Hollingsworth ja Dybdahl (2007) ovat tutkineet haastattelua juuri ryhmäkeskustelun 

muodossa Berkeleyn tutkimusryhmässään. Heidän tutkimuksensa mukaan keskustelu on 

erinomainen oppimisen väline, ja se voi parhaimmillaan tuottaa merkityssisältöistä kerron-

nallista aineistoa, kun se analysoidaan. (Hollingsworth & Dybdahl, 2007, s.146‒176.) 

Ryhmäkeskustelulla on Valtosen (2005, s.227) mukaan myös mahdollista vahvistaa tutki-

mukseen osallistuvien yhteishenkeä antamalla heille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan 

vertaisten kanssa. Tätä tavoittelin myös kulttuurivastaavien motivoimiseksi jo ennakkoon.  

  

Ryhmäkeskusteluilla viittaan järjestämiini haastatteluihin ja keskustelutilanteisiin, joihin 

olin kutsunut joukon kulttuurivastaavia keskustelemaan valituista kysymyksin esitetyistä 

aiheista fokusoidusti mutta vapaamuotoisesti 1–2 tunniksi kerrallaan. Lisäksi tarkoitan 

niillä työkalun kehittämiseen varattuja Kulttuurikapsäkki-työryhmän kokouksia, jotka kes-

tivät noin 2 tuntia kerta. Näitä Kulttuurikapsäkki-työryhmän kokouksia pidimme tutkimus-

ta varten 10 kappaletta.  

  

Viittaan nimenomaan ryhmäkeskusteluun ryhmähaastattelun sijasta perustellen sen Valto-

sen (2005) ja Kitzingerin ja Barbourin (2001) tekemään rajanvetoon näiden ryhmien vuo-

rovaikutuksessa havaittavasta erosta. He kuvaavat eroa niin, että ryhmähaastattelussa vuo-

rovaikutuskontrolli on haastattelijan käsissä hänen jakaessaan puheenvuoroja, kun taas 
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ryhmäkeskustelussa haastattelija pyrkii tietoisesti saamaan aikaan osallistujien välistä vuo-

rovaikutusta. Juuri vuorovaikutuksen tarkoituksellinen hyväksikäyttö sekä osallistujien että 

osallistujien ja vetäjän välillä luo ryhmäkeskusteluille ominaista aineistoa. (Valtonen, 

2005, s.223‒224; Kitzinger & Barbour, 2001, s.4) Tämä oli oma tavoitteeni valitessani 

menetelmäksi juuri ryhmäkeskustelun.  

  

Kulttuurivastaavia oli Oulun alueella kehittämisprosessin alussa 84 kpl ja kuntien yhdisty-

misen myötä vuoden 2013 lopulla 100 kpl. Oli siis selvää, että haastattelen vain osaa heis-

tä pro gradu - tutkielmani puitteissa. Päädyin kutsumaan 1. ryhmäkeskusteluun kulttuuri-

vastaavista 20 tarkoituksenani tuottaa aineistoa, jossa näkyisi laaja näkökulma kulttuuri-

kasvatukseen myös erilaisten ulkoisten resurssien puitteissa. Koska Alakööki on järjestä-

nyt tapahtumia varhaiskasvatusyksiköille, kehittänyt kulttuurikasvatusta ja koordinoinut 

kulttuurivastaavien tiedottamista jo vuosien ajan, pyysin heiltä apua kulttuurivastaavien 

valitsemisessa 1. ryhmäkeskusteluun seuraavin kriteerein. Oulu on jaettu neljään varhais-

kasvatuksen palvelualueiseen, joita ovat eteläinen, keskinen, itäinen ja pohjoinen palvelu-

alue. Halusin jokaiselta palvelualueelta mukaan neljä kulttuurivastaavaa niin, että yksi 

heistä olisi suuresta päiväkotiyksiköstä, yksi pienestä, yksi lähellä kulttuuripalveluja sijait-

sevasta päiväkotiyksiköstä ja yksi kaukana palveluista sijaitsevasta yksiköstä. Lisäksi halu-

sin Alaköökiläisten valitsevan mukaan neljä heidän näkökulmastaan aktiivista kulttuurivas-

taavaa.  Kulttuurikapsäkki-työryhmässä mukana olevat neljä varhaiskasvattajaa taas olivat 

mukana työryhmän kokouksessa pidetyssä ryhmäkeskustelussa. Tällainen keskusteluryh-

mien valikoiminen on Kitzongerin ja Barbourin (2001, s.7‒9) mukaan tyypillistä ja tarkoi-

tuksellista laadulliselle tutkimukselle, jossa ei ole tarkoitus tuottaa tilastollisesti yleistettä-

vää vaan spesifiä tietoa joistakin tietyistä katsontakannoista tarkasteluna. Ryhmäkeskuste-

lujen hedelmällisyyden kannalta on myös hyödyllistä, että keskusteluryhmä koostuu ihmi-

sistä, jotka normaalistikin voisivat keskustella tutkimuksessa esiin nostettavista aiheista. 

(Kitzonger & Barbour, 2001, s.7‒9.) Tämä toteutui tutkimuksessani mielestäni hyvin. 

Myös Valtosen (2008) kommentit tukevat sitä, että jonkinlainen samanlaisuus ryhmäkes-

kustelijoiden kesken luo pohjaa keskusteluille. Hän pitää tärkeänä ryhmäkeskusteluissa 

sitä, että osallistujia kannustetaan ja rohkaistaan keskustelemaan aiheesta keskenään, ja 

tutkijan pääasiallinen tehtävä on luoda tälle ryhmäkeskustelulle otollinen ilmapiiri ja vain 

ohjata keskustelua tavoitteiden mukaisesti. (Valtonen, 2005, s.223‒230.)  
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Lähetin 1. ryhmäkeskusteluun (osa aineistosta A) kutsutuille kulttuurivastaaville haastatte-

lukysymykset ja keskustelun runkona käyttämäni kysymykset ennakkoon.  Usein mielem-

me toimii tiedostamattomalla tasolla työstäen esimerkiksi näitä ennalta luettuja kysymyk-

siä, vaikkemme tietoisesti sitä tekisikään. Ajattelin, että ennalta lähetetyt kysymykset nos-

tavat haastateltavien mieleen ajatuksia kulttuurikasvatuksesta, ja tästä syystä halusin lähet-

tää kysymykset heille etukäteen. Muodostin haastattelukysymykset vastaamalla ensin itse 

kysymyksiin siitä, mitä tutkin, miksi tutkin, miten tutkin ja kuinka nämä asiat saavutetaan. 

Muokkasin kysymyksen asettelua eteenpäin alun laajasta ajatusvirtamaisesta listasta kysy-

myksiä tavoitteenani löytää oleelliset keskustelunaiheet tutkimuksen kannalta.   

  

Aineistoa keräsin ryhmäkeskustelujen lisäksi myös kirjallisessa muodossa. Tätä aineiston-

keruun muotoa edustivat aineistossa A ryhmäkeskusteluja alustavien kysymysten esittämi-

nen kulttuurivastaaville kirjallisina ryhmäkeskustelun aiheeseen alustavina kysymyksinä 

sekä aineiston A täydentäminen kulttuurivastaavien sähköpostihaastatteluina. Täydentäviin 

sähköpostihaastatteluihin päädyin, koska 1. ryhmäkeskustelutilaisuuteen pääsi sairastapa-

usten vuoksi osallistumaan kutsutuista lopulta vain puolet. Tällöin halusin varmistaa riittä-

vän aineiston määrän, joten pyysin Kulttuurivastaavien tiedotustilaisuudessa 8.2.2013 lisää 

halukkaita kulttuurivastaavia osallistumaan kehitystyöhön vastaamalla sähköpostihaastatte-

luun. Sähköpostihaastattelussa esitin samat kysymykset, jotka olivat keskustelun aiheina 

ryhmäkeskusteluissa 1 ja 2.   

  

Koska pyrin aineistonkeruussani tutustumaan narratiiviseen otteeseen, halusin kokeilla 

aineiston hankinnassa ryhmäkeskustelun lisäksi myös jotain luovaa menetelmää. Teetin 

Kulttuurikapsäkki-työryhmäläisillä tutkimuksen toisessa syklissä aineistoa B kerätessäni 

ryhmäkeskustelun lisäksi mielikuvaharjoitteen vapaan kirjoittamisharjoituk-

sen muodossa. Vapaan kirjoittamisen harjoituksessa annetaan kirjoittajille vain rajoitettu 

lyhyt aika kirjoittaa tajunnanvirtamaisesti itseä sensuroimatta ulos kaikki se, mitä aihe tuo 

mieleen. Rajattu kirjoittamisaika toimii motivaationa alkaa kirjoittamaan välittömäs-

ti kovin paljoa miettimättä ja asiaa liikaa jäsentelemättä. (Luentomuistiinpanot sanataide-

ohjauksen kurssilta, 2013.) Olen kokeillut itse vapaata kirjoittamista useissa sanataideoh-

jaajakoulutuksissa, ja mielestäni se poistaa hyvin niitä rajoitteita, joita aikarajoitteeton vas-

taaminen usein tuo esiin luonnostaan: vastaanko riittävän hyvin, kattavasti, odotetulla ta-

valla jne.   
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Lisäksi keräsin tutkimukseeni aineistoa myös Huovisen ja Rovionkin (2006, s.104) esiin 

nostamalla tiedonkeruun muodolla, jossa aineistona ovat myös toiminnan aikana tuotetut 

kirjalliset materiaalit, kuten pitämäni tutkimuspäiväkirja, omat muistiinpano-

ni Kulttuurikapsäkki-työryhmän kokouksista sekä niiden viralliset kokousmuistiot ja säh-

köpostikirjeenvaihto Alaköökin ja Kulttuurikapsäkki-työryhmäläisten kanssa työkalun ke-

hittämistä selkeästi koskevilta osin.  

  

Aineistonkeruun puitteissa en tutkijana pyrkinyt keräämään aineistoa, josta olisi mahdollis-

ta saada yleispäteviä tuloksia, vaan jo lähtökohtaisesti ajattelin kerronnallisen aineiston 

tuottavan sen hetkiseen aikaan ja paikkaan sidoksissa olevaa aineistoa. On myös tärkeää 

arvioida sitä, kuinka paljon ja millä tavoin tutkijana vaikutin keräämääni aineis-

toon. Hollingsworth ja Dybdahl (2007) tuovat tutkimuksessaan esiin sen, kuinka tutkijan 

käsitys tiedon luonteesta voi vaihdella tutkimuksen narratiivista aineistoa kerätessä. He ja 

monet muut tutkijat, muun muassa Niemi (2009), kertovat aineistonkeruumetodiensa 

muuttuneen tutkimuksen edetessä. Tunnistan tämän saman myös omassa tutkimuksessani, 

sillä aineistonkeruun edetessä ja tutkimuksen muissa eri vaiheissa sekä aineistonkeruume-

netelmäni että toimintani tutkijana muuttuivat. (Hollingsworth & Dybdahl, 2007, s.150‒

160; Niemi, 2009, s.30‒35.)   

  

Aineistojeni A ja D tuottamisessa en selkeästi uskaltanut luottaa kerronnallisuuden tuotta-

van tarvitsemaani materiaalia. Huomaan toimineeni näiden kohdalla tutkija-

na epistemologisesti tavoittelemani konstruktivismin sijaan pikemminkin teknisen tiedon-

intressin lähtökohdista. Pyrin esimerkiksi tutkimustilanteissa kontrolloimaan keskustelujen 

sisältöä palauttamalla ryhmäkeskusteluissa keskustelijat nopeasti takaisin esittämäni aiheen 

piiriin, jos he puhuivat aiheen vierestä. Aineistojen A ja D tuottamisessa keskustelijat eivät 

päässeet antamaan analyyseihini minkäänlaista palautetta, ja tilanteet olivat avointen ryh-

mäkeskustelujen sijaan melko ennalta määriteltyjä ja muodollisia strukturoituineen kysy-

myksineen. Lisäksi huomaan näissä aineistonkeruissa tehneeni tutkijana havaintoja ja 

muistiinpanoja keskusteluista ulkopuolisen tutkijan roolissa osittain jopa objektiivisuuteen 

pyrkien, vaikka tämä tarkoituksenani ei missään vaiheessa ollutkaan.  

  

Pääsin enemmän kiinni narratiiviseen tutkimusotteeseen kerätessäni aineistoja B, C ja E. 

Näistä aineiston analyyseistä ja -keruista löydän piirteitä, jotka se-

kä Hollingsworth ja Dybdahl (2007, s.150‒153,161) että Niemi (2009, s.33‒34) esittävät 
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palvelevan kostruktivistista tiedonintressiä. Tämä intressi pohjautuu hermeneuttisuuteen, ja 

sitä nimitetään usein praktiseksi tiedonintressiksi. Näiden aineistojen kohdalla siirryin va-

paamman ryhmäkeskustelun pariin aineistonkeruumenetelmänä ja tein tilaa vuorovaiku-

tuksen tarkoitukselliselle hyväksikäytölle. Koin tärkeäksi kertoa ryhmäkeskusteluiden 

alussa tulevan keskustelun tavoitteen, mutta pitää keskustelun mahdollisimman vapaasti 

etenevänä. Analysoin ryhmäkeskusteluissa esiin nousevia asioita jo keskustelutilanteissa 

osin työryhmän kanssa yhdessä, kun ennakoin jo keskusteluhetkellä esiin nousevien asioi-

den päätyvän tuloksiksi. Tällä tavoin keskusteluryhmän jäsenet pääsivät antamaan palau-

tetta ja analysoimaan muodostamiani tuloksia ja niistä tekemiäni johtopäätöksiä jo aineis-

tonkeruun aikana.   

 6.2. Analyysimenetelmät  

Tässä alaluvussa kerron valitsemistani aineiston analyysimenetelmistä ja kuvaan niiden 

vaiheittaisen luonteen.  

  

Valitessani aineistoilleni analyysitapaa lähdin liikkeelle miettien, miten saisin kaivettua 

esiin sellaista tietoa, joka antaisi perusteita kehittämistyön suunnalle. Luettuani ensimmäi-

sen tutkimussyklin aineisto A läpi useaan otteeseen ryhdyin tutkimaan laadullista sisällön-

analyysia. Huomasin, että kuten Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinenkin (2010) kertovat, 

laadullinen sisällönanalyysi on oikeastaan menetelmän sijaan käsite, mutta sitä käytetään 

viittaamaan ikään kuin johonkin yhteen laadulliseen tutkimusmenetelmään. He toteavat, 

että kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa sisällönanalyysiin taas viitataan monesti 

termillä temaattinen analyysi, vaikkakin se harmittavan usein jää jonkinlaiseksi aineiston 

raaka-analyysiksi – pelkäksi luokitteluksi. Tartuin tähän huomioon raaka-analyysin asteelle 

jäämisestä ja aloin Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen korostuksen mukaisesti käy-

mään aineistoa analyysivaiheessa systemaattisesti läpi, jotta saisin siitä irti jotain sellaista, 

mitä ei suorissa lainauksissa sellaisenaan ole läsnä. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 

2010, s.19.)   

  

Aineiston analyysi näyttäytyy minulle hyvin prosessimaisena kokonaisuutena, jossa on 

kyllä selkeitä vaiheita, joiden koen kuitenkin olevan kronologisesti päällekkäisiä. Ruusu-

vuori, Nikander ja Hyvärinen (2010) tuovatkin esiin tämän analyysin vaiheiden toisiinsa 

limittymisen ja osittain päällekkäin tapahtumisen. Aineiston analyysin vaiheiden ta-
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voin tutkimuksen vaiheetkaan eivät seuraa toisiaan siististi ajallisena jatkumona, vaan eri 

vaiheista palataan aiempiin kysymyksiin ja niitä arvioidaan jälleen uusien vaiheiden poh-

jalta ja tarkennetaan edelleen. (Ruusuvuori ym., 2010, s.11–12.) Tämä aiempiin kysymyk-

siin palaaminen oli erityisen suuresti läs-

nä, koska tutkimukseni on sekä toimintatutkimus että välillä vyöryenkin eteen-

päin menevä kehityshanke. Erityisesti toimintatutkimukseni eri syklien sisällä aineiston 

analysointikohdat ja reflektointikohdat olivat niitä hetkiä, joissa palasin aina aiempiin ky-

symyksiin ja aineistoihin ja peilaamalla niitä uusiin tietoihin.  

  

Oman aineistoni analyysien koin sisältävän jokaisessa tutkimussyklissä jotakuinkin erotel-

tavia vaiheita, jotka Ruusuvuoren ym. (2010, s.11‒12) jakoa mukaillen olivat seuraavat:   

1) aineistoon tutustuminen, sen rajaaminen ja järjestäminen kuunnellen ja osin litteroiden 

ja läpi lukien   

2) asiakokonaisuuksien valinta aineiston analyysiyksiköksi  

3) asiakokonaisuuksien luentaa ja ryhmäkeskustelujen uudelleen kuuntelua niille kysy-

myksiä esittäen ja tämän avulla teemojen muodostaminen ja asiakokonaisuuksien koodaus 

eli lajittelu teemojen alle  

4) tuloksien muodostaminen teemojen alle kootuista sisällöistä aiempiin tuloksiin peilaten  

5) tulosten tulkinta ja koonti sekä johtopäätösten tekeminen.  

  

Käytännössä nämä aineiston analyysin eroteltavat vaiheet tulivat parhaiten esille ryhmä-

keskusteluja 1, 2 ja 3 (aineistoissa A ja B), sähköpostivastauksia (aineistossa 

A) ja mielikuvaharjoitteena tehtyjen valmiiden työkalujen aineistoja (aineistossa B) käsi-

tellessäni. Myöhemmissä vaiheissa kirjallisia aineistoja lukiessani (aineisto D) ja aineiston 

C ja E ryhmäkeskusteluja läpi käydessäni sisällönanalyysin tavat ja vaiheittain eteneminen 

tulivat käyttöön jo luonnostaan mutta toki hieman lyhyemmässä muodossa.  

  

Ruusuvuori ym. (2010) tyrmäävät ajatuksen puhtaasti aineistolähtöisen analyysin mahdol-

lisuudesta, ja olen tästä oman tutkimukseni lähtökohdista käsin hyvin samaa mieltä. He 

nostavat esiin sen, että tutkijan aineistosta tekemät kuvaukset ja jäsennykset ovat aina teo-

reettisten käsitysten ja tutkimusasetelman jo koskettamia. Itse koen tutkimuksessani tilan-

teen olleen juuri tällainen. Heidän mielestään jo pelkkään tutkijan muodostamaan aineiston 

luokittelujärjestelmään tai tekniseen järjestelyyn tukeutuva luokittelu tulee olla samassa 

linjassa tutkijan asettamien teoreettisten peruslähtökohtien ja oletusten kanssa: se 
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siis sisältää tutkijan tekemiä teoreettisia valintoja ja tulkintoja. (Ruusuvuori ym. 2010, 

s.19‒20.)   

  

Aineistoon tutustumisen vaiheessa rajasin äänitiedostoista käytettäväksi vain ne osat Kult-

tuurikapsäkki-työryhmän palavereista, jotka todella koskivat työkalua ja sen kehittämistä. 

Päätin ensin rajata ensimmäisen syklin ryhmäkeskustelujen alustavat kirjalliset kysymykset 

sekä sähköpostivastausten vastaavat kysymykset 1 ja 2 pois varsinaisesta ensimmäisen 

syklin aineistosta A. Jouduin kuitenkin nostamaan ne takaisin analysoitavaksi aineistoksi 

luettuani ne uudestaan, sillä osa vastaajista oli käsitellyt tutkimuskysymysten kannalta 

oleellisia asioita jo heti ensimmäisissä kysymyksissä. Osa täydentävän sähköpostihaastatte-

lun vastaajista taas käsitteli kysymyksiä yhtenä kokonaisuutena tai sekaisin toisiin vastauk-

siin välillä viitaten.   

  

Koin aineiston analyysin alkavan jo ensimmäisestä kuuntelusta ja litteroinnista. Ruusuvuo-

ri (2010) tuokin esiin, että puheesta tekstiksi muutettu litterointi on jo tulkittua versiota 

analysoitavasta tilanteesta. Tulkinta alkoi selvästi jo aineiston litterointivaiheessa, sillä 

tässä vaiheessa tekemäni valinnat vaikuttivat osaltaan analyysiin ja myöhempään tulkin-

taan. Ennen litteroinnin aloittamista mietin, mitä aineistosta haen ja miten tämä vaikuttaa 

litterointia koskeviin päätöksiin, jotka tutkijana teen. Mitä rajaan merkittäväksi ylös litte-

roidessani ensimmäisiä ryhmäkeskusteluja? Mikä on mielestäni oleellista ja miksi näin 

ajattelen? (Ruusuvuori, 2010, s.242‒248.)  

  

Ensimmäisen tutkimussyklin aineiston litteroin tämän tutkimuksen tarpeita ajatellen aivan 

liian tarkoin merkinnöin. Keväällä 2013 sain graduseminaarissa ohjeita litteroida suureksi-

kin mahdollisesti kertyvästä äänimateriaalista vain osia ja ilman tarpeettoman tarkkoja lit-

terointimerkintöjä. Tämä oli järkevää toimintatutkimukseni näkökulmasta, ja siirryin ke-

räämään ja analysoimaan toisesta tutkimussyklistä lähtien keskusteluaineistot pääasiassa 

äänimateriaaleina, josta tein muistiinpanoja ja litteroin vain osia.   

  

Aineiston analyysivaiheiden päällekkäisyys tuli tutkimuksessani selkeästi esille jo analyy-

sin jaottelun ensimmäisten vaiheiden välillä. Kun tutustuin, järjestin ja rajasin aineistoa, 

kuuntelin äänitiedoston yhdestä neljään kertaa, litteroin siitä osia ja tein raakamuistiin-

panoja. Tällä tarkoitan sitä, että kirjoitin aineistoa A kuunnellessani ylös huomioi-
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ta asiasanoja käyttäen kuuntelua keskeyttämättä tai takaisinpäin kelaamatta. Tässä kohden 

siirryin silti siis jo osaltaan luokittelemaan aineistoa.    

  

Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010, s.20) mukaan yksi aineiston luokittelun tär-

keä lähtökohta on sopivan analyysiyksikön valinta. Heidän mukaansa on oleellista miettiä, 

koodataanko aineistosta esimerkiksi vuorovaikutuksen verbaalisia tai ei-verbaalisia yksi-

tyiskohtia, toimintoja ja niiden kohteita, kertomuksellisia rakenteita, käyttäytymistapoja tai 

vaikkapa kertomisen jaksoja. Päädyin valitsemaan aineistojeni analyysiyksiköksi asiasisäl-

lölliset kokonaisuudet eli sellaiset osat keskustelusta, jotka käsittelivät samaa asiasisältöä 

puhujien vaihtuessakin keskustelun viritessä. Tähän valintaan päädyin, koska kulttuurivas-

taavien keskustelusta juuri asiasisällöllisissä kokonaisuuksissa nousee esille sellaista tietoa, 

joka antaa perusteita kehittämistyön suunnalle.   

  

Ryhmäkeskustelujen 1 ja 2 (aineistossa A) litteroinnin jälkeen kuuntelin keskustelut jälleen 

kokonaisuutena kirjaten samalla ylös analyysiyksikköjen asiasisältöjä nimeten niitä samal-

la alustavasti. Luin litteroitua aineistoa useampaan otteeseen ja vaikka olin jaksottanut lit-

terointia asiasisältöjen vaihtumiskohtien mukaan, kuuntelu toi mielestäni eri tavalla esiin 

keskustelun rytmin ja analyysiyksiköiden vaihtumiskohdat. Tämän huomion jälkeen litte-

roin äänitiedostoja vain osittain ja osassa pitäydyin pelkkään kuunteluun ja muistiinpanoi-

hin. Äänitiedostojen toisella kuuntelukerralla kuuntelin tauottaen ja kuulemaani useaan 

otteeseen kuuntelun aikana tarkistaen. Lisäksi kirjasin ylös asiasisältöjä ja merkit-

sin niiden alku- ja loppukohdat ylös. Toimin samoin kuunnellessani myöhempien vaihei-

den äänitiedostoja sekä lukiessani litteroituja osia ja valmiiksi kirjallisessa muodossa ole-

via aineistoja toiseen kertaan.  

   

Esitän tässä erään analyysiyksikön, asiasisällöllisen keskustelukokonaisuuden, litteroidusta 

ryhmäkeskustelusta 1 (aineistosta A). Se toimii esimerkkinä aihekokonaisuuksien valitse-

misesta analyysiyksiköiden muodostamisessa. Tästä esimerkistä käy ilmi, miksi valitsin 

analyysiyksiköksi nimenomaan asiasisältökokonaisuuden esimerkiksi lauseen sijasta. Ni-

mesin asiasisällöt, jotta minun oli helpompi jäljittää niitä myöhemmin. Olen käyttänyt seu-

raavia litterointimerkintöjä:  
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Puhujan vaihtuessa teksti alkaa uudelta riviltä.  

[…]kerronta keskeytyy päällekkäispuhunnalla  

…keskeytynyt kerronta jatkuu  

[päällekkäispuhunnan alku  

]päällekkäispuhunnan loppu  

  

  

Asiasisältö: Työkaluun kohdistuva suora toive nro 3.  

"Mää lähin vähän takaperosesti tätä työvälinettä tekemään, kun mää koen 

kuitenkin sen, että yks suurimmista ongelmista on se, että ei tiedosteta sitä, 

että kuinka paljon [Mmm-m] sitä kulttuuria tehhään ja harrastettaan siellä 

päiväkodissa niin mää suunnittelin tällasta kulttuurin vuosikelloa, joka taval-

laan lähtis niinko vaikka ensimmäisenä vuonna sillä tavalla, et-

tä täytettäs semmosta, että mitä kaikkea ollaan tehty. Että saatas sillä taval-

la niinku kaikille se siellä niinku esimerkiksi ryhmittäin, että olis siellä 

 niinku jonkin näkönen lomakepohja, että siinä olis jaoteltuna sitten vaikka, 

että onko siellä sitten musiikkia, näytelmätaide, blaa blaa, kaikki nämä. Plus 

sitten vielä, että se ois jaoteltu semmosiin alalajikkeisiin, että mikä on sitä 

puhtaaksiviljeltyä ja mitkä on niitä sovelluksia ja mitkä on sitä lasten teke-

mää kulttuuria. Että kun sen tekis niinko kerran tai pari sillä taval-

la täyttäs semmosen lapun ja huomais, että Haa, me-

hän tehhään ihan hirviästi… […]  

[Mää…]  

… ni sen jäläkeen saattas olla helepompi rueta tekkeen sitte etukätteen se 

suunnitelma.  

Aivan.  

Mää tein sillain, että sillonko mää menin tuohon talloon ja silloin tuli nää  

kulttuurivastaavat, 2008 syksyllä,   

Haastattelija:joo   

…niin ni mää itse asiassa tota se oli mulle outo talo niin mää just sillä taval-

la kyselin ja nyt ois varmaan hyvä kysyä uuestaan 

sitte useamman vuojen jäläkeen,   

H:mmm   
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…sitte kuitenki. Sitte mää muistan, että mää kyselin just, että minkälainen 

se teiän, minkälaisia perinteitä teillä on ollu.   

H:joo.  

Mmm.  

  

(Aineisto A: ryhmäkeskustelu 1.)  

  

Analyysin kolmannessa vaiheessa luin ja kuuntelin analyysiyksiköiden koonteja uudestaan 

ja lähdin esittämään niille kysymyksiä. Mitä tutkimustehtävän kannalta oleellista ana-

lyysiyksiköt asiasisältöineen minulle kertovat esimerkiksi aineistossa A? Mistä kertoivat 

vaikkapa ajanpuute, tehtäväkentän selkiytymättömyys, ulkoiset resurssien puutteet jne? 

Nämä kertoivat kulttuurivastaavien arkityössä koetuista ongelmista. Aloin siis muodostaa 

mielessäni teemoja. Näitä teemoja lähdin muodostamaan analyysiyksiköitä ryhmiin järjes-

telemällä. Käytännössä tein tämän luokittelemalla ensin litteroitua materiaalia teemoittain 

värikoodeilla. Näin sain analyysiyksiköt siirrettyä oikeiden teemojen alle. Samalla muok-

kasin tekstinkäsittelyohjelmalla aineiston uusiksi kokonaisuuksiksi. Totesin uusien teksti-

tiedostokokonaisuuksien tekemisen oleva erittäin työlästä ja aikaa vievää, joten päädyin 

syksyn 2013 alussa opettelemaan NVivo -ohjelman käyttöä. Ohjelman avulla aineiston 

käsittely oli mielestäni huomattavasti nopeampaa, ja se oli mahdollista tehdä myös äänitie-

dostoina ilman litterointia. Ohjelman käyttö ei toki lyhentänyt ajattelutyön vaatimaa aikaa, 

mutta äänitiedostojen käsittelyssä se oli erittäin käytännöllinen. Teemojen muodostamises-

sa oli apuna myös se, että piirsin käsitekarttoja analyysiyksiköistä ja muokkasin näitä kart-

toja käsin.   

  

Ensimmäisen vaiheen aineiston A analyysissä tein tämän teemojen muodostamisen hyvin 

perusteellisella otteella, mutta kun tutkimussyklejä kertyi yhä enemmän, yhdistin ana-

lyysiyksiköt heti aineistonkeruiden jälkeen aika nopealla tahdilla teemoiksi. Tämä johtui 

siitä, että aiempi aineisto oli tässä vaiheessa minulle jo niin tuttua, että pys-

tyin helposti tunnistamaan samantyyppisiä analyysiyksiköitä ja näkemään, minkä tyyppi-

siä teemoja ne muodostivat. Tutkimuksen toisesta syklistä lähtien peilasin analyysivaihees-

sa syntyviä teemoja jatkuvasti aiempiin tuloksiin.  

  

Lähdin muodostamaan tuloksia keskustellen aineiston kanssa eli esittämäl-

lä tutkimuskysymykseen vastaamisen ja työkalun kehittämisen kannalta tärkeitä kysymyk-
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siä rakentamilleni teemoille. Tämän jälkeen kirjoitin tuloksia muistiinpanojen muodossa ja 

aloin tulkita niitä toimintatutkimuksellisesta näkökulmasta. Mietin siis, mihin suuntaan 

nämä tulokset ja johtopäätökset kehittämisprosessia vievät. Pyrin tuloksia muodostaessani 

huomioimaan jokaisessa vaiheessa sekä oman positioni tutkijana että tuloksiin luomani 

ennakko-odotukset ottamalla aina aikaa näiden taustaoletuksieni miettimiseen.   
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7. AINEISTON ANALYYSI, TUTKIMUKSEN KÄÄNNEKOHDAT JA 

TULOKSET    

Tässä luvussa tuon analyysin edetessä esiin ne käännekohdat, jotka muuttivat tai viitoittivat 

tutkimuksen suuntaa. Käyn aineiston analyysin ja tulokset läpi toimintatutkimukselle tyy-

pillisesti sykleittäin. Tutkimukseni syklit olen esitellyt kuvaksi tiivistettynä luvussa 5.2. 

(ks. s.25). 

7.1. Ensimmäinen tutkimussykli   

Toimintatutkimukseni ensimmäisen syklin aineisto (aineisto A) koostui tiedon hankkimi-

sesta kentän kulttuurivastaavilta kahdella ryhmäkeskustelulla ja niitä täydentävil-

lä seitsemällä sähköpostihaastattelulla. Toimintaa kehittämään lähtiessä onkin Heikkisen, 

Rovion ja Kiilakosken mukaan (2006, s.78‒79) oleellista tutustua huolellisesti nykyiseen 

toimintaan ja reflektoida sitä. Koen, että tutkimukseni ensimmäisen syklin aineiston A ana-

lyysi lähti liikkeelle edellä mainittujen tutkijoiden määrittelyn mukaan toimintatutkimuk-

sen rekonstruoivasta vaiheesta eli vaiheesta, jossa painopiste on jo toteutuneen toiminnan 

arvioinnissa. Ensimmäisen syklin aineiston A analyysissa lähdin liikkeelle purkamalla sitä, 

mitä ryhmäkeskusteluista 1 ja 2 sekä sähköpostihaastatteluissa tulee ilmi kulttuurikasva-

tuksen nykyisestä toiminnasta. Näin pääsisin käsiksi siihen, miten toimintaa voitaisiin 

muuttaa.  

  

Aineiston A analyysiyksiköitä eli merkityksellisiä asiasisältöjä olivat muun muassa kult-

tuurivastaavien nykyiset hyviksi havaitut käytänteet, huonoiksi havaitut käytänteet, vaike-

aksi koetut asiat ja ongelmat, oman kulttuurivastaavana toimimisen reflektoin-

ti sekä kehitettävään työkaluun tai muuten kulttuurivastaavana toimimiseen liittyvät suorat 

toiveet.  

  

Analyysiyksiköiden rakentamisen jälkeen kuuntelin niiden koonteja uudestaan ja lähdin 

muodostamaan niistä teemoja esittämällä niille kysymyksiä. Teemojen muodostamisessa 

käytin apuna myös käsitekarttojen piirtämistä.  

 

Teemat aineistossa A olivat seuraavat:  

 

Hyvät ja huonot käytänteet. Kulttuurivastaavilla oli tarve käsitellä sekä hyviä että huono-

ja käytänteitä kulttuurivastaavina toimimisensa arjesta. Heidän käytännön kokemuksensa 
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kulttuurivastaavuudesta oli vaihteleva: osa oli vasta aloittanut toimessa, kun taas osa oli 

ollut toiminnassa mukana sen alusta asti. Tämä toi hyvin esille käytänteiden kirjon ja nii-

den jakautumisen teeman sisällä karkeasti hyviin ja huonoihin tai toimimattomiin käytän-

teisiin.   

  

Koen hyödylliseksi nostaa esiin myös tutkimusraportissa näitä kehittämisprosessin lähtöti-

lanteessa esiin nousseita niin hyviä kuin toimimattomiakin käytänteitä kulttuurivastaavien 

arjesta. Oletan, että hyvien käytänteiden toivotan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Toisaalta 

taas huonoihin tai toimimattomiin käytänteisiin tulisi löytää ratkaisuja, jotka auttaisivat 

kulttuurivastaavia työssään eteenpäin.   

 

Hyviksi havaittuja käytänteitä olivat seuraavat:  

– perheiltä rahan keräämiseen liittyvien ongelmien helpottaminen keskittä-

mällä rahankeruu alkusyksyyn  

– päiväkodin sisäisten resurssien hyödyntäminen kulttuurikasvatuksessa  

– arkikulttuurin esiin nostaminen ja arkikulttuurin sovellusten toteuttami-

nen päiväkotien omilla resursseilla   

– yhteistyö lähialueen toimijoiden kanssa (kirjasto, vanhustyö jne.),  

– tapahtumatyöryhmän perustaminen päiväkotiin  

– kurssien ja työpajojen oppien eteenpäin vieminen työyhteisön sisällä viik-

ko- ja iltapalavereissa sekä ryhmien ohjaajien keskinäisellä väliaikaisella 

vaihdolla  

– työpajoista haettava noste kulttuurikasvatukseen  

– kulttuurikummitoiminta ja heidän järjestämät koulutukset  

– kaupungin päiväkotien henkilöstön välinen yhteistyö, vierailut, yhteispro-

jektit jne. 

– avoimuus ja aktiivisuus kulttuurille jokaisella kulttuurivastaaval-

la henkilökohtaisestikin  

– kulttuurikasvattajien infotilaisuudet tärkeinä tapahtumina.  

  

Käytännön työssä havaittuja toimimattomista käytänteistä kerron viittaamal-

la ongelmakohtiin. Ongelmakohtia oli monenlaisia, ja tulkitsin niiden jakautuvan kulttuu-

rivastaavasta itsestään eli jollain tavalla omasta toimintavasta johtuviin 

ja toisaalta ulkoisista seikoista johtuviin ongelmakohtiin. Ulkoisista seikoista johtuvis-
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sa ongelmakohdissa nousi esiin resurssien kuten ajan ja rahan puute. Käytänteiden jakau-

tuminen hyviin ja huonoihin tai toimimattomiin oli vahvasti yhteydessä kulttuurivastaavan 

omaan toimintaan ja käytänteistä keskusteltaessa myös oman toiminnan reflektoimiseen. 

Tämän vuoksi ongelmalliset käytänteet sisältyivät sekä käytänteiden teeman että oman 

toimijuuden reflektoinnin teeman alle.  

  

Oman kulttuurivastaavana toimijuuden reflektointi. Omasta toiminnasta johtuvista 

käytänteiden ongelmakohdista kulttuurivastaavat tunnistivat ja nostivat esiin ryhmäkeskus-

telussa useita, ja he reflektoivat omaa toimintaansa mielestäni yhteisestä keskustelusta tu-

kea, vinkkejä ja ratkaisuja hakien. Näitä omasta toiminnasta riippuvaisia huonoja käytän-

teitä olivat ajankäytön ongelmat, rahankeruun organisointi, talon omien resurssien hyödyn-

tämättömyys, käytännön työtiimien järjestämättömyys, kurssien ja työpajojen oppi-

en jakamisen toteuttaminen sekä yhteistyön vähäisyys niin lähialueen toimijoiden kuin 

kaupungin muiden varhaiskasvatusyksiköidenkin kanssa. Tämän teeman alta rakentunei-

siin tuloksiin sisältyy siis kulttuurivastaavien oman työn, esimerkiksi ajankäytön hallinnan 

vaikeuden, reflektointia minun tulkitsemanani, mutta myös minun tulkintaani työnkuvan 

selkiytymättömyydestä ja kokonaisuuksien hahmottamisen vaikeudesta.  

  

Suorat kehitettävään työkaluun liittyvät toiveet. Sain aineistosta A myös suoria vasta-

uksia siihen, mitä kulttuurivastaavat toivoisivat heille kehitettävältä kulttuurikasvatuksen 

työkalulta. Nämä toiveet ja ehdotukset muodostavat näin samalla yhden osan tuloksista 

tutkimuksen ensimmäisen syklin osalta. Vastaukseksi kysymykseen, millainen työkalu 

auttaisi kulttuurivastaavia työssään, ryhmäkeskusteluissa ehdotettiin mm. valmiiksi jäsen-

neltyjä kaavakkeita. Niitä täyttämällä kulttuurivastaavat ymmärtäisivät, kuinka paljon he 

kulttuurikasvatusta käytännön työssään jo tekevät, vaikka eivät olleet sitä tavoitteelliseen 

muotoon vielä saattaneetkaan. Tämän kulttuurikasvatuksen hahmottamiseen liittyvän avun 

toivomisen tulkitsin jo heti tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa yhdeksi tärkeäksi työka-

lun tehtäväksi ja kulttuurikasvattajien työtä helpottavaksi muodoksi.   

   

Aineiston A kohdalla mietin, löytyykö muodostamistani teemoista yhtäläisyyksiä tai eroja 

ja mitä ne kertovat kulttuurivastaavan roolista, toiminnasta tai suunnitelmallisuudesta tässä 

hetkessä. Mitä näistä yhtäläisyyksistä tai eroista tulee ajatella kehittämisen näkökulmasta? 

Mitä tutkimustehtävän kannalta olennaisia nämä teemat kertoivat minulle?   
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Ensimmäisen syklin tulokset olivat seuraavat:    

1) Kulttuurivastaavilla ei ollut tutkimuksen lähtötilanteessa tarpeeksi selkeitä käytänteitä 

tai toimintamallia työssään.  

2) Kulttuurikasvatuksen toteutus päiväkodeissa on henkilökohtaisen osaamisen 

ja kiinnostuksen varassa.   

3) Kulttuurivastaavat toivoivat työkalusta suorasanaisesti apua kulttuurikasvatuk-

sen tiedostamiseen ja hahmottamiseen.   

4) Kulttuurivastaavat toivoivat työkalusta myös selväsanaisesti sitouttavaa asiakir-

jaa kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimisen takeeksi ja tueksi   

  

Tärkeänä osuutena näissä ensimmäisen vaiheen tuloksissa olivat kulttuurivastaavien suorat 

toiveet kulttuurikasvatukseen sitouttavasta asiakirjasta. Tätä sitouttavaa asiakirjaa koskevia 

suoria toiveita olivat tekemästäni ensimmäisen vaiheen tuloksien yhteenvedosta poimima-

na listana seuraavat:   

  

"ikäkausisidonnaisuus näkyviin työkaluun", "minimivaatimukset yksikkö 

tai ikäkausikohtaisesti näkyviin", "suuntaa antava runko kulttuurikasvatuk-

seen", "lapsilähtöisyys tulee huomioida työkalussa", "tiedot ja taidot minimivaatimuksi-

neen liikuntasuunnitelman tapaan", "arviointi työkaluun, se sitouttaa tekemiseen ja ta-

kaa tasa-arvoiset mahdollisuudet lapsille", "vuosisuunnitel-

ma", "kulttuurikasvatussuunnitelma", "tavoitteellinen kulttuurisuunnitel-

ma", "kulttuurikasvatuksen tiedostamisen avuksi lomakepohja, jo-

hon ekana vuonna täytetään mitä on tehty, toisena vuonna suunnitellaan", "kulttuurikasva-

tusta tulisi avata työkalussa", "vasuun jokaiselle päiväkodille oma suunnitelma".   

(Aineisto A.)  

  

Johtopäätökset aineiston A tuloksista. Kulttuurivastaavana toimimisen käytänteitä ja 

konkreettisia toimintatapoja on tarpeen tarkentaa ja määritellä entistä selkeämmin. Kulttuu-

rivastaavana toimimisessa ollaan tällä hetkellä pikemminkin työntekijästä riippuvassa to-

teutuksessa kuin yhteisesti sovitussa selkeässä toimintamallissa, jota kulttuurivastaavat 

voisivat toteuttaa. Yhteiset selkeästi määritellyt toimintatavat siis puuttuvat varhaiskasva-

tussuunnitelmassa määritellystä kulttuurivastaavan toimenkuvasta huolimat-

ta, eikä suunnitelmallisuus toteudu. Tämä on lasten tasavertaisen kulttuurikasvatukseen 

osalliseksi pääsemisen kannalta huolestuttavaa. Tämän ajatuksen tiivistää hy-
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vin sähköpostitse haastateltu kulttuurivastaava seuraavassa kommentissaan kulttuurikasva-

tuksen tilanteesta keväällä 2013.  

  

"Tällä hetkellä kulttuurikasvatuksen toteuttaminen on liian paljon riippuvai-

nen kunkin työntekijän henkilökohtaisesta sitoutumisesta asiaan ja muut voi-

vat antaa asian olla, kun eivät kehtaa alkaa keräämään rahaa syystä tai toi-

sesta, jos eivät edes itse koe rahankeruunkohdetta mielekkääksi ja merkittä-

väksi, kun ei ole kokemusta, kuinka merkityksellistä kulttuurinen kokemus voi 

olla"  

(Aineisto A, sähköpostihaastattelu, vastaaja 4.)  

  

Suunnitelmallisuuden toteuttamisen tärkeydelle löytyy tukea myös kulttuurikasvatusta kä-

sittelevistä julkaisuista. Tuoreessa Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisussa 

Vesikansa ja Tenetz (2013, s.389) kirjoittavat, että vain suunnitelmallinen kulttuurikasva-

tus takaa sen, että kulttuurikompetenssi ja kulttuuriperinnön ymmärrys siirtyvät koko su-

kupolvelle.  

  

Kulttuurivastaavat tarvitsevat työssään tukea sekä itse kulttuurikasvatuksen perusteiden 

ymmärtämiseen että kulttuurivastaavien konkreettisen työnkuvan selkiyttämiseen. Kulttuu-

rivastaavat toivoivat myös suoraan päiväkotien ulkopuolista apua siihen, että kulttuurikas-

vatuksen tärkeys tiedostettaisiin ja siitä tehtäisiin suunnitelmallista. He sanoivat haluavansa 

samanlaista koulutusta ja käytännönläheistä apua kulttuurikasvatussuunnitelmien tekoon 

kuin liikuntavastaavat ovat saaneet syksystä 2012 alkaen Liikkuva varhaiskasvatus -

hankkeen puitteissa. Apua siis toivottiin kaikkein mieluiten niin sanotusti kädestä pitäen tai 

ainakin tukena keskustellen ja selkeässä luettavassa muodossa. Tämän tulkitsen tarkoitta-

van sitä, että kulttuurivastaavat kokevat olevansa yksin varhaiskasvatusyksikön kulttuuri-

kasvatussuunnitelman tekijöinä ja arvioijina, eli tiimityö on jäänyt aiheen osalta liian vä-

häiseksi.  

 

Tutkimuksissa on myös tullut esille, että varhaiskasvattajien luottamus omiin taitoihin tai-

de- tai kulttuurikasvattajina vaikuttavat suuresti siihen, kuinka paljon he työssään käytän-

nössä tätä varhaiskasvatuksen osa-aluetta tuovat osaksi lasten arkea (Garvis & Pendergast, 

2011). Myös tältä osin kulttuurivastaavien työnkuvan selkeyttämiseen on siis perusteita. 

Toimenkuva tulisi kirjoittaa auki niin heille itselleen kuin muullekin henkilökunnalle toi-
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minnan kehittämiseksi ja takaamiseksi.  Kulttuurikasvatussuunnitelman tekoon tarvitaan 

myös konkreettista apua suunnitelmarungon muodossa, jossa on määritelty kulttuurikasva-

tuksen tavoitteet ikäkausittain tai -ryhmittäin sekä niiden minimivaatimukset.  

7.2. Toinen tutkimussykli   

Ensimmäisen vaiheen tulosten ja niistä vetämieni johtopäätösten valossa esitin tutkimuk-

seni toisen vaiheen alussa alustavat ajatukseni tulevasta työkalusta Kulttuurikapsäkki-

työryhmälle. Samalla keskustelimme heidän kanssaan näistä tuloksista ja tulkinnoistani. 

Kerroin työryhmälle ensimmäisen vaiheen aineistosta poimitut kulttuurikasvatuksen työka-

luun liittyvät suorat toiveet. Esitin työryhmälle ennen ryhmäkeskustelua 3, että kulttuuri-

vastaaville tarvitaan huonojen käytäntöjen vähentämiseksi käytännönläheisiä ohjeita kult-

tuurivastaavana toimimiseen. Kulttuurikasvatusta tulee edelleen avata sekä kulttuurivas-

taaville että henkilökunnalle yleisesti. Tavoitteellisen kulttuurikasvatussuunnitelman laati-

misen pohjaksi tarvittaisiin runko tai pohja, jotta sen tekeminen saataisiin juurrutettua vah-

vemmin kentälle. Kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen auttaisi kulttuurivastaavia 

sitouttamaan ihmisiä kulttuurikasvatukseen. Sen tekemisen myötä kaikki päiväkotien työn-

tekijät joutuisivat miettimään kulttuurikasvatusta yksikössään.  

  

Tässä esimerkkinä kaksi poimintaa aineistosta sekä ryhmäkeskustelussa että sähköposti-

haastattelussa esitettyyn kysymykseen: ”Millainen työkalu auttaisi kulttuurisuunnitelman 

tekemisessä ja toteuttamisessa sekä käytäntöön viemisessä mielestänne parhaiten?” Nämä 

esimerkit nostin esille myös ryhmäkeskustelussa 3, kun keskustelun aikana nousi johtopää-

tösten esittämiseni jälkeen esiin ihmettelyä siitä, onko tosiaan olla mahdollista, että kentäl-

lä halutaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa tai sen tyyppistä sitouttavaa asiakirjaa. Aiheesta 

oli käyty keskustelua Kulttuurikapsäkki-työryhmän palavereissa aiemmin, n. 4 vuotta sit-

ten, ja keskusteluissa oli päädytty siihen, ettei kulttuurikasvatussuunnitelmaa silloin koettu 

tarpeelliseksi. Ilmeisesti aika on tehnyt tehtävänsä, kun tilanne kehittämisprosessin alku-

vaiheessa oli jo hyvin toinen kentän kommenteista päätellen.  

  

"Jokin sellainen osviittaa ja suuntaa antava runko voisi olla tuke-

na kulttuurisuunnitelman laatimisessa. Siinä voisi jollain tavoin näkyä aina-

kin ne minimivaatimukset, joiden tulisi toteutua yksikkö- tai ikäkausikohtai-
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sesti, kaikki muu toteutettu olisi tietysti sitten mukavaa ja hyödyllis-

tä extraa siihen päälle!"  

(Aineisto A, sähköpostihaastattelu, vastaaja 4.)  

  

 

"Kulttuurikasvatuksen arkitasolle olisi hyvä olla pohja työkalussa, kirjaami-

nen sitouttaa tekemään ja jatkamaan perinteitä."  

(Aineisto A, ryhmäkeskustelu 2).  

  

Tämä oli myös kehittämisprosessin ensimmäinen selkeä käännekohta: kentän alkutarpeita 

selvittävä tutkimusosuus osoitti, että työkalusta haluttiin opetussuunnitelmamai-

nen. Lisäksi tutkimus toi esiin tarpeen selkeyttää sekä kulttuurikasvatuksen sisältöä var-

haiskasvatuksessa että kulttuurivastaavan tehtävänkuvaa. Tässä vaiheessa huomasin itse jo 

selvästi, että tutkimuksen mukaan tuominen kehittämisprosessiin syvensi edelleen yhteis-

työtahojen ymmärrystä ja tietoa käytännön kulttuurikasvatuksen tilasta ja toi kehittämis-

hankkeeseen kaivattua tutkimuspohjaista tietoa tuntemuksiin perustuvan tiedon sijaan. Kä-

vimme keskustelua siitä, onko kentän toiveena todella uusi sitouttava asiakirja, vaikka 

yleisesti ilmapiiri oli ajatuksien perusteella tällaista vastaan. Edelli-

set aineistoesimerkit ovat vain pieni osoitus siitä, kuinka selkeästi minimivaatimusten 

tuonti suunnitelmaan ja niiden kirjaaminen nousivat toiveeksi kokonaisaineistossa. Tämä 

oli työryhmälle odottamatonta tietoa ja muutti suunnitelmiaan tulevan työkalun osalta 

oleellisesti. Tällainen tutkimustiedon tuonti kehityshankkeisiin toimintatutkimuksen kei-

noin on merkittävä lähtökohta, jonka voimasta varhaiskasvatuksen kehittämishankkeissa 

ovat kirjoittaneet muun muas-

sa Ampartzaki, Kypriotaki, Voredou, Dardioti ja Stathi (2014). Artikkelissaan he kertovat 

museon varhaiskasvatukseen suunnatun toiminnan kehittämisestä osallistavan toimintatut-

kimuksen keinoin. (Ampartzaki ym., 2014.)  

  

Näiden esittämieni päätelmien ja niistä käydyn keskustelun pohjalta lähdin keräämään ai-

neistoa B pitämällä ensin ryhmäkeskustelun 3, jossa keskustelimme esittämistäni ensim-

mäisen vaiheen tuloksista ja tulkinnoistani. Kirjasin ylös esiin nousevat asiat ja sopimuk-

set, joihin jo ryhmäkeskustelun aikana päädyttiin, ja sitten teetin työryhmällä mielikuva-

harjoitetta muistuttavan tehtävän vapaan kirjoittamisen menetelmällä. Kokouksessa muka-

na olleet työryhmän jäsenet kirjoittivat, millainen olisi omasta mielestä hyvä työkalu: 
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”Jos kädessäsi on nyt valmis ja onnistunut työkalu, millainen se on?” Tämä teh-

tiin kirjoittamalla ylös vapaata ajatuksen juoksua miettimättä resursseja tai muita sellaisia 

asioita.   

  

Aineisto B koostui siis ryhmäkeskustelusta (äänitiedostona ja osin litteroituna), kirjallisesta 

mielikuvaharjoitetehtävästä, ryhmäkeskustelusta kirjaamistani muistiinpanoista, virallises-

ta kokousmuistiosta sekä välittömästi aineistonkeruun jälkeen kirjoittamastani tutkimus-

päiväkirjaotteesta.   

  

Aineiston B analyysissä etenin samoin kuin edellisen aineiston kanssa, mutta peilasin tu-

loksia jo suoraan edellisen aineiston tuloksiin pohtien eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. 

Analyysiyksiköitä kokosin teemojen alle osittain vasta teemojen jo synnyttyä, sil-

lä kerätessäni aineistoa B tehtiin samalla jo ryhmäkeskustelun aikana päätöksiä yhteisistä 

linjoista. Tämän analyysivaiheen tuloksista osa muodostettiin siis jo aineistoa kerättäessä 

yhteistyössä työryhmän kanssa. Nämä tulokset pohjautuivat aineiston A tulosten ja niistä 

tekemieni johtopäätösten pohjalta käytyyn ryhmäkeskusteluun, jolloin tulevia vaihtoehtoja 

analysoitiin ryhmäkeskustelussa. Seuraavaksi esittelen aineiston B käsittelyssä esiin nous-

seet teemat.  

  

Kulttuurikasvatuksen määritelmän avaaminen. Kulttuurikasvatuksen määritelmää on 

selkiytettävä, jotta sen sisältö ei supistu varhaiskasvattajan silmissä vain kulttuurilaitosten 

tarjoamiin palveluihin. Kulttuurikasvatusta on tarpeen avata niin kulttuurivastaaville itsel-

leen kuin kaikille päiväkotien työntekijöillekin sekä myös lasten vanhemmille.   

  

"Työkalun tulee opastaa laaja-alaiseen kulttuuriajatteluun, kulttuurin 3 tasoa 

auki luettava."   

(Aineisto B, kirjallinen mielikuvaharjoite).  

  

Suorat kehitettävään työkaluun liittyvät toiveet. Tämän teeman alla löytyi aineistoa A 

tukevia ehdotuksia, joissa kuitenkin pohdittiin jo tarkemmin muun muassa sitä, millä ta-

voin ikäkausisidonnaisuus työkalussa tulisi jakautumaan:  

  

"Tavoitteet selkeästi. Ikäkausisidonnaisuus näkyy jotenkin  kaikki 5-

vuotiaat lapset on saanut nämä tiedot."  
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(Aineisto B, kirjallinen mielikuvaharjoite.)  

  

"Kulttuurikasvatuksen ikävuosittain jaotellun suunnitelman sijasta parempi 

olisi suunnitelma, jossa "5-vuotiaaksi mennessä tulisi olla tehtynä tämä"-

tyyppinen suunnitelma. Se jättäisi riittävästi väljyyttä."  

(Aineisto B, kokousmuistio.)  

  

"Työkalun tulee luonnollisesti pohjata vasuun."  

(Aineisto B, ryhmäkeskustelu 3).  

  

"Kulttuurin osa-alueet selkeästi esillä. Selkeä vihko, joka on tarkoitettu ai-

kuisten toiminnan ohjaamiseen. Arvioinnin merkitys näkyy/ on kirjoitettu au-

ki."   

(Aineisto B, kirjallinen mielikuvaharjoite.)  

  

"Valmiiksi tehtyjen kulttuurikasvatussuunnitelmien toivomiseen suhtaudu-

taan palaverissa kielteisesti, jokaisen talon pitää tehdä oma suunnitelmansa. 

Tarvitaan kuitenkin selkeät raamit kulttuurikasvatuksen tekemiseen."  

(Aineisto B, kokousmuistio.)  

  

Työkalun fyysinen muoto. Työkalusta toivottiin paperiversiota, jotta kasvattajien työajas-

ta ei taas siirtyisi osa tietokoneen äärelle pois lasten luota. Toivottiin kuitenkin myös, että 

olisi olemassa helposti päivitettävä sähköinen tiedosto, vaikka itse työkalu olisikin konk-

reettisesti käteen otettava. Vuosikelloa sekä puollettiin että vastustettiin, mutta yhteisellä 

päätöksellä ryhmäkeskustelun aikana päädyttiin siihen, ettei kaikille varhaiskasvatuksen 

painopistealueille (kestävä kehitys, liikunta ja kulttuurikasvatus) ole järkevää tehdä vuosi-

kelloa.  

  

Tutkimuksen toisen syklin tulokset.   

1) Aineisto B tukee jo aineistossa A esiin tullutta tarvetta tehdä sitoutta-

va kulttuurikasvatussuunnitelma.  

2) Samoin aineisto B tukee kulttuurikasvatuksen määritelmän avaamista 

ja kulttuurikasvatuksen osa-alueiden tiedostamista helpottavaa osiota työkalussa.  
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3) Työkalusta halutaan konkreettinen käteen otettava paperinen julkaisu se-

kä helposti päivitettävä, joko kokonainen tai osittainen sähköinen versio.  

4) Kulttuurikasvatussuunnitelmaan halutaan jonkinlainen ikäkausittainen jaotte-

lu minimivaatimuksineen.  

5) Yksiköissä tulisi pohtia kulttuurikasvatusta, minkä vuoksi suunnitelma olisi it-

se kirjattavassa muodossa.  

  

Tämän tutkimuksen toisen syklin aineiston analysoinnin jälkeen tein aineistojen A ja B 

tulosten tulkinnasta johtopäätökseni ja niiden pohjalta ehdotelman konkreettisesta työka-

lusta Alaköökille. Aloimme työstää sitä eteenpäin heidän hyväksymän ehdotukseni pohjal-

ta.   

  

Johtopäätökset ja ehdotus konkreettisesta työkalusta. Alamme työstämään työkalua ja 

sitouttavaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa erillisinä, mutta tiiviisti toisiaan tarvitsevina 

asioina. Työkalu jakaantui siis kahteen erilliseen osaan ikään kuin työkalupakiksi, jossa 

sisältönä olivat kulttuurikasvatusta lapsille tasavertaisesti sitouttamaan toteuttava kulttuu-

rikasvatussuunnitelma ja kulttuurivastaaville heidän käytännön työtään tukeva opasvihko-

nen. Vihkossa määriteltäisiin kulttuurikasvatuksen osa-alueet sisältöi-

neen sekä tarkennettaisiin kulttuurivastaavan toimenkuvaa ja yhteisiä käytänteitä.  

   

Jyväskylässä tehdyn, kulttuuriopetus- ja kulttuurikasvatussuunnitelman syntymistä tutki-

neen pro gradu- tutkimuksen johtopäätösten mukaan on oleellista huomioida kulttuuriope-

tus- ja -kasvatussuunnitelmien laadinnassa kunnan kulttuurikasvatuksen nykytilanne, kehi-

tystarpeet ja kulttuurianti sekä toiminnan resurssit (Moilanen, 2012, 

s.72). Lähtötilanteemme Oulussa oli erittäin hyvä ja hedelmällinen (ks. luku 3.2. s.6).  

7.3. Kolmas tutkimussykli  

Esittelin aineiston C keräämisen aluksi Kulttuurikapsäkki-

työryhmälle Alaköökiläisten kanssa työstämäni edellisten vaiheiden tulosten ja johtopää-

tösten pohjalta tehdyn, kaksiosaiseksi jaetun työkalun ja kulttuurikasvatussuunnitelman. 

Tässä Kulttuurikapsäkki-työryhmän kokouksessa, ryhmäkeskustelussa 4, työkalun 1. ver-

sion koekäytössä oli mukana myös kuvataiteen opettaja varhaiskasvatuksen koulutuksen 

puolelta. Aineistonkeruun muotona oli työkalun yhteinen työstäminen ryhmäkeskustelun 
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avulla. Tämä oli keskustelulle määritetty selkeä tavoite. Kokouksen aikana sekä työkalu 

että kulttuurikasvatussuunnitelma saivatkin suuria muutosehdotuksia. Myös suunnitelma-

ni koekäyttää kulttuurikasvatussuunnitelmaa työryhmän kulttuurivastaavajäsenillä heidän 

omissa päiväkotiryhmissään seuraavan kahden viikon aikana palautteineen meni uusiksi, 

sillä kulttuurikasvatussuunnitelmaa päätettiin muokata reilusti.   

  

Keskustelun aikana hallinnon edustajan päätöksellä versioon 1 tehdystä kolmesta erillisestä 

ikäkausikohtaisesta suunnitelmasta päätettiin luopua. Niistä muokattaisiin yksi yhtenäinen 

suunnitelma, jossa ikäkaudet olisivat vain erillisinä osioina tai alaotsikkoina. Ryhmäkes-

kustelun aikana päädyimme tulokseen, että kulttuurikasvatussuunnitelmaa työstettäisiin 

ikäkausittain jaetusta, täytettävästä suunnitelmasta rungon tai pohjan muotoiseksi. Tämä 

kulttuurikasvatussuunnitelman runko tulisi avuksi kaupungin uuden, syksyllä 2013 julkai-

suun tulevan varhaiskasvatussuunnitelman yksikkökohtaisen toimintasuunnitelman täyttä-

misen tueksi ja liitteeksi kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

  

Aineistoa C tuotettaessa sitä analysoitiin jo samalla työryhmän kanssa yhteisesti. Hallinnon 

edustajan päätöksellä syntyi tai määriteltiin osa aineiston tuloksista. Tämä ryhmäkeskuste-

lu oli tutkimuksen suunnan kannalta toinen käännekohta, kun aiemmat etenemissuunnitel-

mat hylättiin ja niiden tilalle muokattiin uudet. Myös aikataulullisesti tämä tarkoitti projek-

tin pidentymistä ja selkeää laajentumista. Seuraavaksi esittelen aineiston C teemat.  

  

Kulttuurikasvatussuunnitelman rakenne ja muoto. Teema sisälsi keskusteluja kulttuu-

rikasvatussuunnitelman tavoitteesta ja sen käyttötarkoituksesta. Samalla käsiteltiin sitä, 

kuinka tarkka suunnitelmasta tehdään sisällöllisesti, mitkä ovat suunnitelman ikäkausiryh-

mät ja pohjautuuko suunnitelma Päiväkodin kulttuurisen linjauksen (2006) kulttuurin kol-

meen tasoon. Keskusteluissa mietittiin myös, ketkä määrittelevät suunnitelman sisällön, 

kuinka laajasti sitä rakennetaan ja sisältyykö kulttuurikasvatussuunnitelma työkaluun vai 

toteutetaanko se erillisenä.  

  

Työkalun sisältöön liittyvät asiat. Aineistossa nousi esiin kysymys siitä, pohjautuuko 

työkalu edellä mainittuun kulttuurin kolmeen tasoon. Keskusteluissa pohdittiin myös, tu-

leeko työkalun ja varhaiskasvatussuunnitelman välille päällekkäisyyksiä ja sisältyykö kult-

tuurikasvatussuunnitelma lopulta työkaluun lainkaan.  
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Työkalun ulkomuotoon liittyvät asiat. Tähän teemaan liittyy keskustelua vihkon ja huo-

neentaulun vaihtoehdoista: esimerkiksi sen graafisesta ilmeestä ja koosta.  

  

Kulttuurikasvatuksen kolmen tason mallin päivittämisen tarve. Päiväkodin kulttuuri-

sessa linjauksessa (2006) olevien kulttuurin eri tasojen nimistä ja sisällöistä on erimieli-

syyttä työryhmässä.  

  

Kulttuurikasvatuksen minimivaatimukset. Keskusteluissa mietittiin, tulevatko nämä 

kulttuurikasvatussuunnitelmaan vai Kulttuuripolkuun, jota varhaiskasvatuksen puolellekin 

tuodaan. Teeman alla pohdittiin, ketkä näitä määrittelevät ja kuinka laajasti mielipiteitä 

niiden määrittelyn osalta kuullaan ja että määrittyvätkö nämä kulttuurin ammattilaisten vai 

varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökulmasta.  

  

Kulttuuripolku. Teema limittyi vahvasti muihin teemoihin, ollen silti erillinen oma osan-

sa. Heräsi kysymys, irrotetaanko tämä ajatus- ja toimintamalli kokonaan kulttuurikasvatus-

suunnitelmasta ja työkalusta.  

  

Tulosten muotoutumiseen aineistosta C vaikutti suuresti työryhmän jäsenten osallistumi-

nen kokouksiin epäsäännöllisesti. Peilatessani tuloksia aineistojen A ja B tuloksiin, oli 

väistämätöntä huomata kuinka projektissa eriävät mielipiteet muuttivat kehittämissuuntaa 

myös hierarkian vallitessa työryhmässä. Tätä selventää ote tutkimuspäiväkirjastani ryhmä-

keskustelun jälkeen:  

  

"Palaverissa tuli jälleen selväksi, että työryhmän vaihtuva kokoonpa-

no tuottaa haasteita. Nyt paikalla olivat juuri eri henkilöt, kuin edelli-

sellä kerralla, jolloin kaiken aiemman joutui selvittä-

mään/puolustelemaan uudestaan ja edelliset päätökset, joi-

den pohjalta oltiin edetty "teilattiin" kokonaan. … Hallinnosta oli 

vihdoin edustaja paikalla ja hän toi esiin kentältä hänen mukaansa 

nousevan voimakkaan vastustamisen jatkuvaan ja osin päällekkäisten 

suunnitelmien laatimiseen ja päätti, ettei kulttuurikasvatussuunnitel-

maa tähän saakka suunnitellun tapaisena tulla viemään kentälle. … 

Eli kentältä tullut minimivaatimuksien 

ja kulttuurikasvatussuunnitelman toive toteutuu tulevassa Kulttuuri-
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polussa, joka julkaistaan milloin? Kehittämishanke siis haarautui 

kahteen osaan ja jatkan molempien parissa vieden kentän toivetta ja 

viestejä eteenpäin hallinnossa sekä toisaalta "pääasiana" työstän työ-

kalua" kulttuurivastaavien käyttöön konkreettisesti."  

(Tutkimuspäiväkirja, 11.10.2014.)  

  

Aineistosta C muodostamani tulokset saivat silti tukea myös aiemmista tuloksis-

ta. Esimerkkinä esittelen kulttuurikasvatuksen tiedostamisen ja syventämisen tarpeen huo-

mioimisen työkalussa:  

  

"Arkitason pulma ja haaste lienee ehkä se, että me itse olemme niin osa si-

tä (kulttuurikasvatuksen toteuttamista), että emme edes tiedosta asiaa. Vaatisi 

ainakin sitä, että aika ajoin näitä asioita pohdittaisiin työyhteisössä ja tehtäi-

siin ne tiedostetuiksi ja näkyviksi."  

(Aineisto A, ryhmäkeskustelu 1.)   

  

Aineiston C tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta C aiempien aineistojen perusteella 

muodostetut tulokset ja johtopäätökset ovat seuraavat:  

 1) Eri ikäkausia varten tehdyt erilliset kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat liian raskai-

ta. Kulttuurikasvatussuunnitelmasta pitää tehdä kevyt ja enemmänkin runkona toimiva 

työkalu.  

2) Kulttuurikasvatussuunnitelma pitää saada sähköisenä.  Kulttuurikasvatussuunnitelma tai 

sen runko tarvitaan helpottamaan yksiköissä tehtävää Oulun kaupungin varhaiskasvatus-

suunnitelman yksikkökohtaista toimintasuunnitelmaosuutta.  

3) Suunnitelma jaetaan Päiväkodin kulttuurisessa linjauksessa (2006) määriteltyjen kult-

tuurin kolmen tason alle eri ikätasoihin: alle 3-vuotiaat, 3‒5-vuotiaat ja esiopetusikäiset.  

4) Kulttuurikasvatuksen määrittelemiselle on tarve myös työryhmän sisällä. Tärkeä osa 

työkalun sisältöä on myös kulttuurikasvatuksen kolmen tason määritteleminen ja päivittä-

minen.  

5) Teoriaa kulttuurikasvatuksesta tarvitaan edelleen myös työkalussa. Lisäksi tarvi-

taan tukea kulttuurikasvatuksen pohtimiseen ja avaamiseen yksiköissä. Pitää 

siis lisätä Oulun kaupungin Kulttuuriopetussuunnitelman (2010) kysymysosion mukaisesti 

muotoiltuja kysymyksiä tukemaan tätä pohdintaa koko henkilöstön kesken.  

6) Työkalussa on päällekkäisyyttä tulevan varhaiskasvatussuunnitelman  kans- 
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sa, minkä johdosta työkalun sisältöön pitää tehdä muutoksia. Työkalusta poistetaan 

Alaköökin ja Kulttuurikapsäkki-työryhmän esittelyt, siihen lisätään linkkilista alu-

een kulttuuritoimijoista ja paperiversiosta poistetaan kulttuurikasvastus-

suunnitelma.   

7.4. Neljäs tutkimussykli  

Tutkimuksen neljännessä syklissä oli aineistonkeruun kannalta vuorossa uudelleen työste-

tyn työkalun ja kulttuurikasvatussuunnitelman toisen version varsinainen koekäyttö kentän 

kulttuurivastaavilla, joiden avuksi näitä nimenomaan kehitettiin. Saimme apua aluepäälli-

köiltä kulttuurivastaavien paikalle saamiseen, sillä aluepäälliköt velvoittivat aluekokouk-

sissa yksiköiden esimiehiä huolehtimaan, että he pääsevät tähän koekäyttötilaisuuteen. 

Olimme Alaköökin kanssa yhdessä lähettäneet kulttuurivastaaville kutsun ja pyrimme sii-

hen, että saamme paikalle 15–20 henkeä. Paikalla oli 19 kulttuurivastaavaa.   

  

Aineisto D koostuu 3 pienryhmän ryhmäkeskusteluista ja niihin liittyneistä kirjallisesta 

koonneista, kirjallisesta ryhmätehtävästä ja strukturoidusta henkilökohtaisesta palaute-

kyselystä sekä yhteisestä ryhmätehtävien jälkeisestä ryhmäkeskustelusta. Pienryhmäkes-

kusteluissa koekäyttöön mukaan tulleet kulttuurivastaavat kirjoittivat tekemämme rungon 

mukaisesti kulttuurikasvatussuunnitelman yhdelle ikäryhmälle, esimerkiksi esiopetusikäi-

sille. Lisäksi he vastasivat seuraaviin kysymyksiin: ”Mikä tuntui haastavalta, vaikealta tai 

epäselvältä?”, ”Mikä auttoi toimintasuunnitelman tekemisessä ja millä tavoin?”, ”Jäikö 

joku askarruttamaan tai mietityttämään?”  

  

Teemoiksi muodostuivat seuraavat: kiittävä palaute, epäselväksi koetut asiat, toiveet ja 

kulttuurivastaavan työnkuvan selkiytymättömyys. Seuraavaksi esittelen aineiston D tulok-

set numeroituna listana, jossa kunkin kohdan yhteydessä on esimerkkejä ryhmäkeskuste-

luista.   

  

1) Kulttuurikasvatussuunnitelma on todettu tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.  

  

"Suunnitelmarungon sisällössä oli juuri oikeita, konkreettisia esimerkke-

jä kulttuurikasvatussuunnitelmaan!"  

(Aineisto D, palautekysely).  
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"Yritin viime toimintakaudella aloittaa toimintasuunnitelman tekoa ja siitä ei 

tullut mitään. Tämä kulttuurikasvatussuunnitelma selkeyttää asioita todella 

hyvin ja uskon, että nyt toimintasuunnitelman teko on huomattavasti helpom-

paa."  

(Aineisto D, palautekysely.)  

  

"Kulttuurikasvatussuunnitelma on hyvä. Erityisen hyvää, että eri ikäiset lap-

set on eritelty suunnitelmassa."  

(Aineisto D, palautekysely.)  

  

"Selkiyttää oman varhaiskasvatussuunnitelman/ kulttuurisuunnitelman te-

koa ryhmässä/päiväkodissa."  

(Aineisto D, palautekysely).  

  

2) Työkalussa esitellyn julisteen käyttötarkoitusta pitää selkiyttää.  

  

"Työkalu vaatii aukaisua. Ensimmäisellä silmäyksellä ei aukea, perehtymisen 

kautta selkenee. Auttaisiko otsikko: Tätä kulttuurikasvatus on. Työkalu on hy-

vä muistilista."  

(Aineisto D, kirjallinen koonti pienryhmätyöstä.)  

  

3) Kulttuurivastaavien työnkuva ei ole vielä tarpeeksi selkeä.  

  

"Tällä hetkellä askarruttaa, miten olisi paras tehdä suunnitelma esim. pyy-

tääkö ehdotuksia/ käytäntöjä yksiköiden osastojen jutuista. Olisiko vasu-

ryhmä tehokkaampi paikka katsoa ensin jne."   

(Aineisto D, palautekysely.)  

  

Johtopäätökset aineistosta D. Kulttuurikasvatussuunnitelma alkaa olla sisällöllisesti val-

mis, ja sen sanamuotojen hiominen ryhmäkeskusteluissa on syytä jättää taakse. Kulttuuri-

vastaavien työnkuva tulee kirjoittaa työkaluun käytännön toimintatapojen ja lähtökohtien 

kautta. Samalla pitää tarkentaa varhaiskasvatussuunnitelmassa annettua määritelmää työ-

tehtävistä. Työkalussa olevan julisteen käyttötarkoitusta tulee avata käteen saatavassa, 
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konkreettisessa työkalussa. Samoin koko työkalun käyttötarkoitus on hyvä kirjoittaa sen 

alkuun. Julisteella pitää olla otsikko, joka kokoaa sen sisällön.  

7.5. Viides tutkimussykli  

Työkalun kolmatta versiotta kokeiltiin käytännössä Kulttuurikapsäkki-työryhmän kokouk-

sessa, ja keräsin tällöin aineiston E. Aineistoksi suunniteltu yksi yhtenäinen ryhmäkeskus-

telu jakaantui kolmeen erilliseen pienryhmäkeskusteluun aikatauluongelmien vuoksi. Ai-

neisto E koostui siis kolmesta ryhmäkeskustelusta sekä niitä koskevasta kirjallisesta säh-

köpostikirjeenvaihdosta.   

  

Aineistossa E teemat olivat seuraavat: päällekkäisyydet vasun kanssa, kulttuurivastaavan 

tehtävät, julkaisun fyysinen muoto, päiväkodeissa pohdittavaksi tarkoitettujen kulttuuri-

kasvatusta koskevien kysymysten tarkoitus ja julisteessa olevat kulttuurin kolme eri tasoa.  

  

Aineiston E tulokset ovat seuraavat:  

1) Työryhmän sisällä on edelleen suuria ristiriitoja kulttuurin kolmen eri tason määritel-

mistä, sisällöstä ja tasojen tarpeellisuudesta ylipäätään (ks. esimerkki listan alla).  

2) Työkalun tavoite ja käyttötarkoitus ovat unohtuneet tai hämärtyneet osassa työryhmää.  

3) Työkalusta tulee poistaa edelleen päällekkäisyyksiä vasun kanssa.   

4) Julkaisumuoto tulee päättää.  

5) Kulttuurivastaavien toimenkuvausta on tarkennettava ja saatava konkreettisemmaksi.  

  

"… Kolmannen tason yläotsikko ei voi olla Kulttuuria lapsille: tämä otsikko 

voisi olla kaikissa kolmessa tasossa. Kulttuurikasvatus ei ole yhtä kuin (=) 

kulttuuriset sovellukset…"  

(Aineisto E, sähköpostikirjeenvaihtoa Kulttuurikapsäkki-työryhmän kesken.)  

  

Johtopäätökset aineistosta E. Esittelen seuraavaksi aineistosta E tehtyjä johtopäätöksiä ja 

kokoan yhteen aineistojen A–D tulokset. Kulttuurivastaaville tehtävän työkalun ja kulttuu-

rikasvatussuunnitelman täytyy olla samassa linjassa voimassa olevan varhaiskasvatussuun-

nitelman mukaisesti. Näin ollen varhaiskasvatussuunnitelman linjan mukaisesti myös työ-

kalu viittaa käytössä edelleen olevaan Päivähoidon kulttuuriseen linjaukseen (2006) ohjaa-

vana asiakirjana. Linjauksen nykyhetkeen sopivuudesta on keskusteltu paljon, mutta tuleva 
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työkalu ei ole hallinnon edustajan mukaan linjauksen päivitys, vaan sen alainen. Näin ollen 

kulttuurin kolmen eri tason alainen jako julisteessa säilyy. Näin ollen myös kulttuurin ja 

lastenkulttuurin määritelmät voidaan poistaa työkalun teoriaosuudesta, sillä ne ovat jo seli-

tettyinä Päivähoidon kulttuurisessa linjauksessa (2006). Myös kulttuurivastaavan työtehtä-

vät tuodaan esiin vain konkreettisten esimerkkien tasolla, eikä vasussa jo olevaa tehtävän-

kuvausta toisteta. Yksiköihin henkilökunnan keskenään pohdittaviksi tarkoitettuja kysy-

myksiä hiotaan muodoltaan. Niiden tarkoituksena on toimia keskustelun avaajina ja nostaa 

keskusteluja myös konkreettisista asioista osittain arvojen pohtimisen puolelle, jotta ne 

syventäisivät kulttuurikasvatuksen ymmärtämistä. Työkalun käyttötarkoitus ja tavoite on 

nostettava esiin työryhmässä uudelleen, jotta voimme keskittyä sen loppuun vientiin ja 

jotta työryhmäläiset henkilökohtaisista tavoitteistaan huolimatta pystyisivät keskittymään 

siihen, mitä teemme nyt.   

  

Ehdotin johtopäätösteni perusteella työryhmän kokoon kutsumista ristiriitaisten tavoittei-

den selvittämiseksi. Esitin nämä edelle kertomani johtopäätökset työryhmälle välittömästi 

ryhmäkeskustelujen jälkeen sähköpostitse, sillä tämän viidennen tutkimussyklin koekäytön 

oli ollut tarkoitus päättää kehittämishanke ja viimeistellä työkalu julkaisukuntoon. Alla 

oleva katkelma lähettämästäni sähköpostista kuvaa tutkimuksen kannalta olennaista kään-

nekohtaa, jolloin työ nostettiin jälleen kerran koko ryhmän uudelleenarvioinnin alle yhtei-

sen linjan löytämiseksi. Ristiriitaiset tavoitteet työkalun suhteen nousivat esiin.  

  

"Työkalua tehdään Alaköökin pyynnöstä kulttuurivastaavien työn auttamisek-

si ja kulttuurikasvatussuunnitelmaa siksi, että lapsilla olisi Oulun kaupungis-

sa tasavertaisesti mahdollisuus päästä osalliseksi suunnitelmallisesta ja ta-

voitteellisesta kulttuurikasvatuksesta. Se, mitä näiden töiden jälkeen tullaan 

jatkossa tekemään ja kehittämään on tulevaisuuden asia. Tämä työ ei voi vas-

tata kaikkiin tulevaisuuden toiveisiin. …Yksi työryhmän jäsen ei halua työka-

lua tällaisenaan kentälle painettavaksi päästää, vaan nykyisen huoneentaulun 

kulttuurin kolmen tason alla olevaan jakoon sekä otsikoihin tarvitaan muu-

toksia. … Minä koen, että en voi tehdä lopullista versiota ennen kuin yhteinen 

linja on selvänä. Kaikkien Kapsäkkityöryhmän tahojen täytyy istua yhteisen 

pöydän ääreen, jotta saadaan homma etenemään. "  

(Aineisto E, sähköpostikirjeenvaihtoa Kulttuurikapsäkki-työryhmän kesken.)  
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7.6. Kuudes ja seitsemäs tutkimussykli   

Tutkimuksen kuudennessa ja seitsemännessä syklissä en enää kerännyt aineistoa, vaan 

analysointi, tulokset ja johtopäätökset muodostettiin yhdessä ryhmäkeskustelujen aikana.   

Teemoina näissä kahdessa koko Kulttuurikapsäkki-työryhmällä pidetyssä ryhmäkeskuste-

lussa olivat edellisen vaiheen tulokset ja niistä tekemäni johtopäätökset. Ryhmäkeskuste-

luille oli määritetty selkeä tavoite: työstää kulttuurivastaaville tarkoitettu työkalu sisällölli-

sesti julkaisukuntoon, päättää julkaisumuodosta ja ottaa kantaa ulkoasua, kuvitusta ja graa-

fista ilmettä koskeviin kysymyksiin. Ryhmäkeskusteluissa työstimme työkalun viidettä ja 

kuudetta versiota. Työkalun sisällöstä päätettiin yhteisesti ja se muokattiin valmiiseen 

muotoon stilisointia varten. 

  

Tutkimussyklien 6 ja 7 johtopäätökset. Esitän seuraavaksi johtopäätökset, joihin yhteis-

ten ryhmäkeskustelujen aikana tulosten kautta päädyttiin.  

 1) Työkalun tekstit lyötiin lukkoon sisällön osalta.  

2) Syntyi päätös vihkon muodossa julkaistavasta Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen 

kulttuurioppaasta, joka sisältäisi sekä työkalun että kulttuurikasvatussuunnitelman ja myös 

Kulttuuripolun ensimmäisen version varhaiskasvatuksen puolelle. Aiemmin erilliseksi 

kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman tulevaksi liitteeksi suunniteltu kulttuurikasvatus-

suunnitelma liitettäisiin siis nyt takaisin julkaisuun. Myös pienemmällä kokoonpanolla 

(Alakööki, hallinnon edustaja, kulttuurilaitosten edustaja ja minä opiskelijan roolissa) alul-

le saatettu Kulttuuripolku työstettäisiin Kulttuurikapsäkki-työryhmän seuraavassa kokouk-

sessa sisällöltään siihen kuntoon, että se voitaisiin liittää jo nyt Kulttuurioppaana julkaista-

vaan kokonaisuuteen. Julkaisusta tehdään Päiväkodin kulttuurista linjausta (2006) päivit-

tävä, joten siinä on syytä esitellä myös kaupungin kulttuurikasvatustyötä tekevät työryh-

mät.  

3) Ulkoasusta vastaisi Kulttuuritalo Valveen graafikkoharjoittelija. Yhteistyöstä hänen 

kanssaan vastaisivat Hanna Tuomala ja Katri Tenetz.  

4) Oppaan toimittamisesta julkaisukuntoon vastaisivat niin ikään Hanna Tuomala ja Kat-

ri Tenetz.  

  

Kulttuuripolun ensimmäisen version liittäminen mukaan oppaaseen oli mielestäni perustel-

tua myös sen vuoksi, että näin oppaaseen saataisiin mukaan kulttuurikasvatuksen tavoitteet 

myös kulttuuritoimijoiden kannalta ajateltuna. Bergström (2011) kirjoittaa kulttuurikasva-
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tuksen tavoitteen kulttuuritoimijan kannalta sisältävän ainakin kulttuuritoiminnan saavutet-

tavuuden lisäämisen, taidelaitosten yleisötyön tavoitteet taiteen tekoprosessin ymmärtämi-

sestä ja taidekokemuksen syventämisestä, yhteistyön vahvistamisen koulujen (tässä yhtey-

dessä varhaiskasvatusyksiköiden) ja kulttuurilaitosten välillä sekä tavoitteena myös täyden-

tää ja ohjata toimijoiden suuntaamia palveluja. (Bergström, 2011, s.10.)  

  

"Oulun kaupungin Kulttuuripolun, jota varhaiskasvatuksessa tullaan toteut-

tamaan, tavoitteena on tutustuttaa lapsi oman alueensa kulttuurilaitoksiin ja 

toimijoihin ja suunnitelmallisuudella taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet 

tutustua ja päästä osalliseksi kulttuuripalveluista."   

(Aineisto E, ryhmäkeskustelu).  

  

Tutkimuksen viimeisessä eli seitsemännessä vaiheessa aineistoa ei luonnollisesti enää ke-

rätty, vaan vastasin julkaisun tekstitoimittamisesta sekä ulkoasun viimeistelystä yhdessä 

Kulttuurikapsäkki-työryhmän kulttuuritoimen edustajan ja graafikkoharjoittelijan kanssa.   
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8. JOHTOPÄÄTÖSTEN YHTEENVETO KULTTUURIOPPAAN  

PERUSTANA   

Tässä luvussa esittelen johtopäätösten yhteenvedon hyvin tiivistetysti. Käyn läpi syntyneen 

Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurioppaan (Kuvio 4) esitellen oppaan sisällön 

taustana olevat tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja niistä syntyneiden johtopäätösten 

muodostamat osiot oppaassa.   

  

Työkalun eli Kulttuurioppaan tarkoitukseksi muodostui tulosten ja niiden tulkinnan kautta 

seuraavia seikkoja. Työkalun tulee avata ja syventää ymmärrystä kulttuurikasvatuksesta, 

kulttuurivastaavan tehtävistä sekä kulttuurikasvatuksen kolmea eri tasoa sekä kulttuurivas-

taaville itselleen että koko yksikölle. Kulttuurioppaan tavoitteena on auttaa kulttuurivas-

taavia yksiköissään tekemään tavoitteellinen ja sitouttava yksikkökohtainen ja ryhmä- tai 

ikäkausikohtainen kulttuurikasvatussuunnitelma osaksi varhaiskasvatussuunnitelman toi-

mintasuunnitelmaa.   

  

Kulttuurikasvatus integroituu laajasti varhaiskasvatuksen eri orientaatioalueisiin ja yksi-

köiden toimintakulttuuriin, mutta sen tekeminen tavoitteelliseksi ja suunnitelmallisek-

si ovat tärkeässä roolissa, jotta jokainen lapsi pääsisi tasavertaisesti osalliseksi kulttuuri-

kasvatuksesta.  

 
 

 Kuvio 4. Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurioppaan kansilehti. (Liite 1, s.1) 
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Kuvio 5. Sisällysluettelo (Liite 1, s.2) 
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Tulos 1. Kulttuurikasvatuksen ymmärtämistä tulee avata ja syventää kulttuurivastaavien 

keskuudessa sekä yksiköissä ylipäätään koko henkilökunnalle sekä tuoda sitä esiin myös 

vanhemmille.   

  

Johtopäätös. Kulttuurioppaassa tulee olla kulttuurikasvatusta ja oppaan tarkoitusta avaava 

teksti (Kuvio 6). Kulttuurikasvatuksen laajan kokonaisuuden avaamiseksi tehdään huo-

neentaulu, josta pienempi versio (Kuvio 7) löytyy myös oppaan keskiaukeamalta.   

  

 

 

 

Kuvio 6. Kulttuurikasvatusta ja opasta avaava teksti. (Liite 1, s.3) 
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Kulttuurikasvatuksen sisältöä avaava juliste on oppaassa juuri saman sisältöisenä (Kuvio 

7). Se on vain muotoiltu niin, että tekstit on mahdollista lukea myös vihkon sivujen sisä-

osista.  

  

  

 Kuvio 7. Kulttuurikasvatuksen sisältöä avaava huoneentaulu. (Liite 1, s.10−11) 
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Tulos 2. Kulttuurivastaavien työnkuvaa tulee selkiyttää heille itselleen ja uusille kulttuuri-

vastaavan tehtävissä aloittaville. Työtehtävät tulee avata myös yksiköiden johtajille ja 

muulle henkilökunnalle, jolloin työtehtäviä ei tarvitse perustella jokaiselle erikseen eivätkä 

ne näyttäydy yksikössä vain oman henkilökohtaisen kiinnostusalueen esille nostamise-

na. Tämä helpottaa myös kulttuurivastaavana konkreettisesti toimimista.  

  

Johtopäätös. Kulttuurioppaassa tulee olla konkreettiset ja hyvin käytännönläheiset ohjeet 

kulttuurivastaavana toimimiseen vasun työnkuvan kuvauksen rinnalle (Kuvio 8).   

  

 

 

Kuvio 8. Konkreettiset ohjeet kulttuurivastaavana toimimiseen. (Liite 1, s.5) 
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Tulos 3. Tietoisuutta kulttuurikasvatuksesta tulee syventää koko henkilöstön piirissä var-

haiskasvatusyksiköissä. Tämä auttaa tasavertaisemman kulttuurikasvatuksen toteuttamises-

sa lasten yksiköissä.   

  

Johtopäätökset. Oppaaseen tarvitaan kulttuurikasvatuksen syventämiseksi osio, jossa on 

valmiina yksiköissä pohdittavia kysymyksiä esiin nostettavaksi (Kuvio 9).  

 

 

 

  

 Kuvio 9. Pohdittavia kysymyksiä. (Liite 1, s.6) 
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Tulos 4. Lasten tasavertaisuutta päästä osalliseksi kulttuurikasvatuksesta varhaiskasva-

tusikäisenä edistää kulttuurikasvatussuunnitelmien teon ja arvioinnin sitovaksi tekeminen. 

Tätä kulttuurikasvatussuunnitelman tekemistä ja käyttöön ottamista helpottaa kulttuurikas-

vatussuunnitelmalle oleva valmis runko.  

  

Johtopäätös. Tarvitaan kulttuurikasvatussuunnitelma, joka toimii runkona varhaiskasva-

tussuunnitelman toimintasuunnitelmien teossa. Tämä julkaistaan sekä sähköisenä tiedosto-

na Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen yhteisessä työtilassa että oppaassa kopioitavana 

versiona (Kuviot 10−12).  

  

 

 

Kuvio 10. Kulttuurikasvatussuunnitelma, alle 3-vuotiaat. (Liite 1, s.7) 
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Kuvio 11. Kulttuurikasvatussuunnitelma, 3−5-vuotiaat. (Liite 1, s.8) 

 

 

Kuvio 12. Kulttuurikasvatussuunnitelma, esiopetus. (Liite 1, s.9) 
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Tulos 5. Kulttuurivastaavat kaipaavat työnsä tueksi myös helpossa muodossa saatavilla 

olevia vinkkejä ja yhteystietoja koskien juuri oman seutunsa kulttuuritarjontaa.  

  

Johtopäätös. Kulttuurioppaassa olisi hyvä olla listattuna Oulun seudun kulttuuritoimijoita 

yhteystietoineen. Tästä johtuen oppaan lopussa on osio Oululaisia kulttuuritoimijoita (Ku-

vio 13) sivuilla 13‒19.   

  

 

Kuvio 13. Esimerkki osiosta Oululaisia kulttuuritoimijoita. (Liite 1, s.13)  
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Tulos 6. Tutkimuksestani aiemmin tutkimussyklissä 3 irrotettu Kulttuuripolku haluttiin 

lopulta mukaan oppaaseen. Tämän Kulttuurioppaan suunnittelupalavereissa olin mukana 

aktiivisena ryhmäkeskusteluun osallistujana, mutta en keskustelujen vetäjänä, päätösten 

ratkaisijana tai johtopäätösten vetäjänä. Kokosin tulokset Kulttuuripolkua koskevista pala-

vereista, ja näiden pohjalta pidettiin ryhmäkeskustelu Kulttuurikapsäkki-työryhmän pala-

verissa. Tämän tutkimukseni ikään kuin sivuspiraalin tulokset ja johtopäätökset näkyvät 

oppaassa varhaiskasvatuksessakin käyttöön otettavan kaupungin yhteisen Kulttuuripolun 

ensimmäisenä versiona (Kuvio 14).  

  

 

  

Kuvio 14. Kultturipolku. (Liite 1, s.12)  
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Oppaassa on minun tutkimustulosteni ja johtopäätösteni välityksellä syntyneiden asioiden 

lisäksi osio nimeltään Kulttuuri Oululaisessa varhaiskasvatuksessa ja sen kehittäminen 

(Kuvio 15). Tämä osio ei pohjaudu tutkimustuloksiin, vaan siinä avataan varhaiskasvatuk-

sen henkilöstölle samat asiat, jotka avaan tutkimusraportissani kertoessani tutkimuksen 

kontekstista.  

  

  

 

Kuvio 15. Kulttuuri Oululaisessa varhaiskasvatuksessa ja sen kehittäminen. (Liite 1, s.4)  
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9. LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI  

Tutkimukseni luotettavuutta arvioitaessa on hyvä huomioida, että kyseessä on laadullinen 

tutkimus, jonka luotettavuuden kriteereinä eivät toimi Heikkisen (2006) mukaan parhaiten 

perinteiset totuuden korrespondenssiteoriaan pohjaavat reliabiliteetin ja validiteetin käsit-

teet. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kriteereinä pidetäänkin hieman 

erilaisia lähtökohtia. Arvion tämän tutkimuksen luotettavuutta validiteetin sijaan Heikki-

sen, Huttusen, Syrjälän ja Pesosen (2012) mukaan toimintatutkimuksen arviointiin sopi-

van validioinnin kautta viiden arviointiperiaatteen mukaisesti: historiallisen jatkuvuuden, 

refleksiivisyyden, dialektisuuden, toimivuuden ja havahduttavuuden periaatteet.  

  

Historiallisen jatkuvuuden periaatteen (principle of historical continuity) mukaisesti on 

arvioitu sitä, miten toiminta on historiallisesti kehittynyt ja kuinka loogisesti ja seurattavas-

ti tutkimus etenee (Heikkinen ym., 2012, s.8). Tutkimuksessani avaan kulttuurikasvatuksen 

taustaa Oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa ja esittelen tutkimuksen lähtötilanteen luki-

jalle, jotta olisi nähtävissä, millaisessa historiallisessa jatkumossa juuri tämä tutkimus on 

tehty. Mielestäni tämä toimintatutkimus on ollut selkeässä kehittävässä roolissa viemässä 

kulttuurikasvatusta eteenpäin ja avaamassa tietä myös kulttuurikasvatuksen suunnitelmalli-

suudelle esimerkiksi muissa Suomen kaupungeissa. Olen myös pyrkinyt luomaan raportista 

selkeästi etenevän ja tuonut sen tueksi kuvat havainnollistamaan tutkimusprosessin etene-

mistä.  

  

Vahvasti oman tutkimukseni luotettavuuden puolesta puhuvat mielestäni reflektiivisyyspe-

riaatteen (principle of reflexivity) alaiset seikat. Olen pyrkinyt Heikkisen ym. (2012) esit-

tämän validioinnin periaatteiden mukaisesti tuomaan selkeästi esille oman suhteeni tutki-

muskohteeseen sekä tutkimuksen taustalla vaikuttavat käsitykseni todellisuuden ja tiedon 

luonteesta. Koska tutkimukseni pohjautuu kostruktivismiin, en edes lähtökohtaisesti usko 

objektiivisen tiedon saavuttamisen mahdollisuuteen. En näe tutkimustani millään tavalla 

arvovapaana, sillä jokainen vaihe on osaltaan omaa arvovalintani. Yhdyn Heikkisen, Hut-

tusen, Kakkorin & Tynjälän (2006, s.165) ajatukseen siitä, että jo päätös tutkimuskohteesta 

on valinta ja kaikki tutkimuksen havainnot ovat arvoista ja aikaisemmista ajatuksista riip-

puvaisia. Myös läpinäkyvyyttä olen pyrkinyt luomaan tutkimuksessani läpi raportin kuvai-

lemalla aineistoni ja käyttämäni menetelmät hyvin tarkasti lukijalle.   
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Dialektisuuden periaatteen (principle of dialectics) mukaisesti tutkijan tulee arvioida myös 

sitä, kuinka hänen oma näkemyksensä on kehittynyt dialogissa muiden kanssa. Olen pyrki-

nyt tuomaan raportissa esiin toimintatutkimuksen ymmärryksen kehitystäni prosessin aika-

na. Huomaan nyt, että oman ymmärryksen kehitys kulttuurikasvatuksen suhteen on sen 

sijaan jäänyt vähemmälle pohtimiselle, sillä olen samaistanut itseni vahvasti kehittämistyö-

ryhmän jäseneksi. Kirjoittaessani heidän näkemyksensä laajentumisesta, olen puhunut 

myös omasta puolestani. Kulttuurikasvatuksen monimuotoisuuden ymmärryksen syvene-

minen on ollut erityisen tärkeä ja antoisa osa tutkimusprosessiani. Dialektisuuden periaat-

teen mukaisesti olen pyrkinyt tuomaan raportissa esiin eri tulkintoja ja ääniä ja luomaan 

tilaa suorille lainauksille, joissa tutkimuskohteiden kommentit pääsevät esille aitoina ja 

tulkitsemattomina – autenttisina. (Heikkinen, Huttunen, Syrjälä & Pesonen, 2012, s.8.)  

  

Toimivuuden ja eettisyyden periaatteen (principle of workability and ethics) mukaisesti 

arvioidaan tutkimuksen luotettavuuden kannalta kriittisesti sitä, kuinka tutkimus on onnis-

tunut luomaan toimivia käytänteitä, herättänyt tutkimusilmiöön liittyviä keskusteluita, mi-

ten tutkimuksen eettiset ongelmat on ratkaistu sekä antaako tutkimus ihmisille voi-

maa uskoa toimintamahdollisuuksiinsa ja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa ja toi-

mia: kannustaako tutkimus kohti uusia käytäntöjä ja toimia. (Heikkinen ym., 2012.) Uskon, 

että tämä toimintatutkimus on luonut siihen osallistuneihin kulttuurivastaaviin uskoa 

omaan toimintaansa. Tutkimus on varmasti kannustanut heitä pyrkimään kohti uusia käy-

täntöjä ja toimia, joihin he saavat nyt julkaistusta Kulttuurioppaasta konkreettisen avun ja 

tuen. Olen tutkimuksessani onnistunut luomaan kokonaisen uuden Oulun kaupungin var-

haiskasvatuksen kulttuurioppaan, joka on jo levitetty käyttöön. Toimivuuden periaatteen 

kannalta voinen siis pitää tutkimustani erittäin luotettavana ja onnistuneena! 

  

Heikkisen ja kumppaneiden viides luotettavuuden arvioinnin kriteeri on havahduttavuuspe-

riaate (principle of evocativeness). Tässä kiinnitetään huomio siihen, kuinka hyvin tutki-

mus herättää mielikuvia, muistoja tai tunteita, jotka liittyvät tutkimusteemaan. Tämän peri-

aatteen mukainen arviointi on mielestäni ehkä vaikein, sillä itselle tutkimus ja kulttuuri-

kasvatus aiheena herättävät vahvasti mieleen niin mielikuvia, muistoja kuin tunteita-

kin. Toki toivon sen herättävän niitä myös lukijassa, mutta olen jäävi arvioimaan, käykö 

näin todella.  
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Kaiken kaikkiaan olen tutkimusraportissani pyrkinyt siihen, että lukijalla olisi mahdolli-

suus arvioida tutkimuksen hyödynnettävyyttä oman toiminnan kannalta tuomalla esiin 

taustatiedot osallistujista itseni mukaan lukien ja kehitettävästä ilmiöstä sekä kertomalla 

avoimesti niin tutkimuksen lähtökohdista, kehittämistavoitteista kuin koetuista ongelmista-

kin. Tutkimusprosessin kulun, aineiston esittelyn ja analysoinnin olen pyrkinyt pitämään 

mieluummin liian tarkan kerronnan puolella kuin pintaraapaisuna ja olen tuonut mukaan 

myös suoria lainauksia niin keskusteluista kuin omasta tutkimuspäiväkirjastanikin siinä 

tutkimusprosessia ilman sensurointia reflektoidessani.   
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10. POHDINTAA   

Tämä Kulttuurioppaan kehittäminen toimintatutkimuksen keinoin oli itselleni ensimmäi-

nen usean eri tahon asiantuntijuutta kokoava kehittämishanke, jossa olin mukana. Olin 

lisäksi heti ryhmän toimintaa ohjaava ja hanketta pääasiallisesti eteenpäin vievä taho. As-

tuin projektin vastaan otettuani suurempiin saappaisiin kuin olin ehkä aavistanut, mutta 

koin tärkeänä tehdä pro gradu -tutkimukseni juuri käytännön kulttuurikasvatustyötä edistä-

vänä tutkimuksena esimerkiksi kuvailevan tutkimuksen sijaan ja olen oppimisprosessiini 

erittäin tyytyväinen. Toivon myös muiden varhaiskasvatustutkimuksen parissa puurtavien 

saavan tästä tutkimuksesta yhden kattavan esimerkin kehittämishankkeen läpiviennistä 

toimintatutkimuksellisena.  

  

Kulttuurikasvatuksen tasa-arvoistamisen edistämiseksi varhaiskasvatuksessa on vielä pal-

jon työtä tehtävänä. Suurimpana toiveena on toki se, että valmistu-

nut Kulttuuriopas löytäisi käyttäjänsä ja auttaisi heitä työssään konkreettisesti. Näin suurin 

hyöty saavutettaisiin mahdollistamalla lasten tasavertainen kulttuurikasvatus läpi laajentu-

neen Oulun. Kulttuurikasvatuksen saralla Oulussa voisi olla seuraavana kehitysaskeleena 

kulttuurilaitosten ja varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön laajentaminen koko uuden Ou-

lun alueelle. Kulttuurilaitosten ja varhaiskasvatuksen välillä tarvittaisiin myös lisää konk-

reettista yhteistyötä esimerkiksi yhdyshenkilön muodossa, jotta kulttuurilaitosten antia 

voitaisiin tarjota kohdennetusti alle kouluikäisille ikäkausittain sopivilla sisällöillä ja ta-

voilla. Kulttuurivastaavat toivovat tutkimuksen puitteissa voivansa jakaa hyviä käytänteitä 

ja toimintamalleja keskenään, ja tämä toive on helposti toteutettavissa koulutusta lisäämäl-

lä sekä verkoston yhteistoimintaa vahvistamalla. Tähän Kulttuurikapsäkki-työryhmässä 

onkin jo tartuttu, ja kulttuurivastaaville järjestetään tulevaisuudessa alueellisesti omat kult-

tuurivastaavien verkostopalaverit.   

  

Kulttuurivastaavilta sain tutkimukseni ensimmäisen vaiheen aikana myös muita käytännön 

toiveita, jotka eivät varsinaisesti koske työkalun kehittämistä, mutta kulttuurikasvatuksen 

kehittämistä kyllä. Monet toiveet kiteytyivät ulkoisista seikoista johtuvien käytännön on-

gelmien poistamiseen. Näitä olivat:   

– kuljetuksiin tarvittavan rahan saaminen vuosittain edes yhteen kulttuurikasvatuk-

sen vierailuun  

– kurssien ja työpajojen lisääminen  
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– kulttuurikasvatuksen projekti meneillään olevan liikuntakasvatuksen projektin 

mallin mukaisesti, jolloin saataisiin kulttuurikasvatukselle palkattua oma projekti-

henkilö parin kolmen vuoden ajaksi  

– uuden Oulun varhaiskasvatusyksiköille lisää tietoa kulttuuritoiminnasta  

– kulttuurikummitoiminnan laajentaminen vastaamaan uuden Oulun tarpeita  

– varhaiskasvatuksen kentälle muun muassa syksyllä 2013 tuotujen kulttuuristen 

kerhojen toiminnan jatkaminen ja lisääminen  

– kiertävien kulttuuristen tapahtumien ja näyttelyiden rahoittaminen  

– vierailujen yhteydessä työpajatoiminnasta toivottiin mukaan saatavaksi tehtä-

viä, joita voi jatkaa lasten kanssa päiväkodilla ja käynnistää näiden pohjalta eri-

näisiä projekteja.   

Välitin nämä ryhmäkeskusteluissa esiin nousseet toiveet Kulttuurikapsäkki-työryhmälle eli 

samalla myös varhaiskasvatuksen hallintoon.  

  

Itselleni tämän tutkimuksen tekemisestä jäi kipinä lähteä kehittämään jossain vaiheessa 

omaa taidekasvattajuutta ja -opettajuutta toimintatutkimuksen keinoin. Koin valtavan an-

toisana harjoitella kehittämistyön tekemistä prosessiluonteisena, pitkäkestoisena toiminta-

na, jolloin asioiden kypsymisellekin annetaan aikaa. Jos olisin tehnyt tutkimukseni avulla 

kulttuurivastaaville työkalun esimerkiksi vain yhden aineiston avulla, olisi se jäänyt selväs-

ti nykyistä suppeammaksi. Voin todeta, että työn asettaminen kyseenalaiseksi useaan ker-

taan on toki tekijälleen myös kuluttavaa, mutta kannatan prosessimaista työtapaa kehittä-

mistyön eteenpäin viejänä. Se vaatii halua ja malttia työstää asiaa useaan otteeseen, mutta 

antaa tekijälleen lopulta paljon valmiimman lopputuloksen samalla tavoin kuin prosessikir-

joittaminenkin. Tulos muotoutuu ja hioutuu hiljalleen, ja jälkeenpäin on helppo edelleen 

huomata, mitä kannattaisi tai olisi kannattanut vieläkin hioa.   

  

Suomen mittakaavassa kulttuurikasvatussuunnitelmien tekemiseen ja käyttöönottoon täh-

dätään nyt Kulttuurivoltti-hankkeen avulla kaikissa Suomen kunnissa vuosina 2015‒

2016. Kulttuurivoltti-hanke toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeri-

ön Lastenkulttuuripoliittista ohjelmaehdotusta (2014). Hankkeen päätoteuttajat ovat Suo-

men kulttuuriperintökasvatuksen seura ja lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu. 

Opetushallitus on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista Kuntaliiton ja Taiteen edistämis-

keskuksen ohella. (Suomen perintökasvatuksen seuran tiedote, 2014.)   
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Toivon, että tämä työn tuloksena aikaansaatu ja Oulussa nyt jo aktiivisesti käytössä oleva 

Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma olisi yhtenä positiivi-

sena esimerkkinä muille kulttuurikasvatussuunnitelmia tekeville kunnille lähitulevaisuu-

dessa. Lapsille tasavertaisemman kulttuurikasvatuksen takaamiseen tähtäävän suunnitel-

mallisuuden ilosanomaa lähti liikkeelle myös koko maamme ammattikasvattajille muun 

muassa meidän Kulttuurioppaamme muodossa 250 oppaan uusintapainoksen verran vuo-

den 2015 alussa. Kulttuuriopasta on jaettu Oulun varhaiskasvatuksen ammattilaisten lisäk-

si opetusalan valtakunnallisessa koulutustapahtumassa Educa-messuilla tammikuussa 

2015. 
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Kulttuurikasvatus tukee lapsen kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kehittymistä. Se vahvistaa kult-
tuurien moninaisuuksien ymmärtämistä ja antaa kulttuurisen yleissivistyksen pohjan. Kulttuurikasvatuk-
sen tavoitteena on kehittää lapsen monipuolista ilmaisua, mielikuvitusta ja luovuutta sekä tukea itsetun-
toa. Se antaa mahdollisuuksia kulttuurisiin elämyksiin ja taiteelliseen toimintaan. Sillä taataan lapselle 
oikeus omaan tilaan ja yhteisöön, sekä laadukkaaseen lastenkulttuuriin. 

Vuonna 2014 varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Alakööki täyttää 10-vuotta ja sen kulttuurikasva-
tuksen kehittämistyön tulokset näkyvät tässä oppaassa. Alaköökin avulla lapsille tarkoitettujen kult-
tuuristen sisältöjen saavutettavuus on helpottunut merkittävästi. Kulttuuri on vuosia ollut yksi Oulun 
kaupungin varhaiskasvatuksen painopistealueista. Vuonna 2006 julkaistiin Oulun kaupungin varhais-
kasvatuksen kulttuurinen linjaus, jossa kulttuuripalveluista, lastenkulttuurista ja taidekasvatuksesta 
kerrotaan yleisellä tasolla. Linjauksessa määriteltiin ensimmäisen kerran kulttuurin kolme eri tasoa, 
jotka on nyt päivitetty tähän oppaaseen seuraavasti: 1) arkitaso, 2) kulttuuriset sovellukset kasvun, ke-
hityksen ja oppimisen tukena sekä 3) kulttuuritoimijoiden ja -laitosten ammattimaiset lastenkulttuuri-
palvelut. Tasot eivät ole tarkkarajaisia, vaan käytännön toiminta varhaiskasvatuksessa limittyy useassa 
kohdassa monen tason sisään ja rajoille. 

Kulttuurikasvatus integroituu laajasti varhaiskasvatuksen eri orientaatioalueisiin ja yksikön toiminta-
kulttuuriin, mutta sen tavoitteellistaminen ja suunnitelmallisuus ovat tärkeässä roolissa, jotta jokainen 
lapsi pääsisi osalliseksi kulttuurikasvatuksesta. 

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on taata lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet kult-
tuurikasvatukseen Oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa. Suunnitelma on jaettu ikäkausittain: alle 
3-vuotiaat, 3−5-vuotiaat ja esiopetusikäiset. Varhaiskasvatuksessa tullaan myös toteuttamaan Oulun 
kaupungin kulttuuripolkua, joka alkaa varhaiskasvatuksesta ja päättyy peruskoulun yhdeksännelle 
luokalle. 

Tämän oppaan tavoitteena on avata ja syventää ymmärrystä kulttuurikasvatuksesta ja kulttuuri-
vastaavan tehtävistä yksiköissä. Samalla se helpottaa tavoitteellisen, yksikkökohtaisen ja ryhmä- tai 
ikäkausikohtaisen kulttuurikasvatussuunnitelman laatimista. Oppaasta löytyy aihepiiriin sopivia ky-
symyksiä pohdittaviksi yksiköissä. Oppaassa oleva Kulttuuripolku on ensimmäinen versio Oulun kau-
pungin varhaiskasvatusikäisille ja sen avulla toimijat ja kulttuurilaitokset voivat tehdä suunnitelmia 
kulttuuripalveluista. 
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ALAKÖÖKI

Alakööki on oululaisen varhaiskasvatuksen painopistealueiden eli kulttuurikasvatuksen, kestävän 
kehityksen ja liikuntakasvatuksen kehittämisyksikkö. Kulttuurikasvatuksen osalta Alakööki tukee yk-
siköiden kulttuurikasvatusta yhdessä kulttuurivastaavien kanssa sekä tiedottaa ajankohtaisesta kult-
tuuritarjonnasta. Alakööki suunnittelee ja toteuttaa täydennyskoulutusta ja on tärkeä yhdyslinkki var-
haiskasvatuksen ja kulttuurilaitosten välillä. Alaköökin työpari suunnittelee ja toteuttaa elämyksellistä 
toimintaa päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmille sekä oululaisille lapsiperheille MLL:n perhekahvilois-
sa. Kulttuurikasvatuksellista toimintaa, tutustumisia ja pajatoimintaa ym. järjestetään päiväkodeissa, 
luonnossa sekä kulttuuritoimijoiden tiloissa. Alakööki edustaa varhaiskasvatusta lastenkulttuuritiimis-
sä ja toimii Kulttuurikapsäkki-työryhmän ja kulttuurivastaavaverkoston koordinaattorina.

KULTTUURIKAPSÄKKI–TYÖRYHMÄ 

Kulttuurikapsäkki-työryhmään kuuluu kulttuurivastaavien edustajat jokaiselta neljältä palvelualueel-
ta, Alakööki sekä palvelupäällikkö ja kulttuurituottaja. Kulttuurikapsäkin tehtävänä on kehittää var-
haiskasvatuksen kulttuuritoimintaa, viestintää ja suunnitella taide- ja kulttuurikoulutuksia varhais-
kasvatuksen henkilökunnalle. Työryhmä suunnittelee ja tiedottaa vuosittaiset teemavuodet, joista 
viimeisimmät ovat olleet ”Yhteen hiileen” sekä ”Valo ja varjot”.

KULTTUURIKUMMI 

Syksyllä 2004 käynnistyi Alaköökin kehittämä ja ylläpitämä kulttuurikummitoiminta. Päiväkodit voivat 
hakea kulttuurikummia vuodeksi kerrallaan vapaamuotoisella hakemuksella syyskuussa Alaköökistä. 
Hakemusten perusteella Alakööki valitsee kullekin kummille päiväkodin. Kulttuurikummeina toimii 
henkilöitä eri kulttuurilaitoksista. Kulttuurikummi vierailee päiväkodissa esitellen kulttuurilaitoksensa 
toimintaa tai ohjaten taidekasvatustuokion. Kulttuurikummi kutsuu lapset vierailulle omaan toimi-
paikkaansa esim. katsomaan ja kuuntelemaan harjoitusta, näyttelyä tai muuten vain tutustumaan. 
Lapset voivat tuoda tullessaan kulttuuritervehdyksen, esim. esityksen tai taideteoksen. 
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Jokaisessa Oulun kaupungin päiväkodissa on nimetty kulttuurivastaava. Heillä on oma kulttuurivas-
taavien sähköpostijakelulista. Vastaavan tehtävänä on ylläpitää keskustelua ja kannustaa ja motivoida 
henkilökuntaa kulttuurikasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Hän seuraa oululaista kulttuu-
ritarjontaa ja osallistuu Kulttuurikapsäkin ja lastenkulttuuritiimin järjestämiin tiedotustilaisuuksiin ja 
koulutuksiin. Vastaava laatii yhdessä muun henkilökunnan kanssa kulttuurikasvatuksen johdonmu-
kaisen suunnitelman omalle päiväkodilleen ja seuraa sen toteutumista. Hän välittää päiväkodin hen-
kilökunnan toiveita Kultuurikapsäkkiläisille ja toimii yksikön kulttuuria koskevien viestien ja tiedottei-
den välittäjänä.  

MITEN TOIMIN KULTTUURIVASTAAVANA?

Kulttuurivastaava: 
 ✩ toimii asiantuntijana ja tätä tuetaan kulttuurivastaavien yhteisillä koulutuksilla ja lukuvuosittaisil-

la infoilla, joissa kulttuurilaitokset on koottu yhteen kertomaan tarjonnastaan
 ✩ esittelee vuoden kulttuuriteeman omassa päiväkodissaan
 ✩ huolehtii omassa yksikössä kulttuuriin liittyvästä tiedottamisesta. Tapahtumamainokset ja muu 

viestintä kulkee vain kulttuurivastaavien kautta
 ✩ tiedottaa vanhemmille kulttuurikasvatuksesta ja kulttuuriteemavuodesta sekä lastenkulttuuripal-

veluista 
 ✩ ottaa koko yksikön työkokouksessa esille ryhmien kanssa yhteistyössä vuosittain tehtävän kult-

tuurikasvatussuunnitelman ja käy sen läpi myös arvioinnin osalta vuosittain yksikön ryhmien 
kanssa

 ✩ varaa ryhmä- ja/tai ikäkausikohtaisten kulttuurikasvatussuunnitelmien tekoon omat työkokouk-
sensa

 ✩ sitoutuu toimimaan kulttuurivastaavana vähintään kahden vuoden ajan ja perehdyttää seuraa-
van kulttuurivastaavan tehtävästä luopuessaan

 ✩ aloittaa ja ylläpitää mahdollisen yhteistyön kulttuurikummin kanssa
 ✩ ylläpitää yksikön kulttuurikansiota ja -tiedotustaulua 
 ✩ toimii tärkeässä roolissa viestinviejänä ja on osa koko kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden 

lastenkulttuurin viestintää
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 ✩ Mitä kulttuuri on meidän yksikön arjessa?
 ✩ Miten huomioimme kulttuurikasvatuksessa lapsen luonnollisen tavan toimia?
 ✩ Millä tavoin kulttuurien moninaisuus näkyy yksikössämme? Henkilökunnassa, lapsissa, vanhem-

missa? Millä tavoin edistämme moninaisuuden ymmärtämistä ja millä tavoin se taas edistää yh-
denvertaisuutta?

 ✩ Mitä uutta tuomme päiväkotimme kulttuurikasvatukseen? 
 ✩ Miten hyödynnämme meidän yksikön kulttuuriympäristöä ja -palveluja?
 ✩ Mitä tarkoittaa kulttuuriperintö ja millaista on lapsen oman kotiseudun kulttuuriperintö? Mitä se 

meidän yksikössämme tarkoittaa, ennen, nyt ja huomenna? Mitkä ovat päiväkodin omia perinteitä: 
juhlat, tapahtumat ja tavat toimia yms?

 ✩ Mitä kulttuuri- ja taidefestivaaleja tai perinnetapahtumia on paikkakunnallamme?
 ✩ Miten kulttuurikasvatus toteutuu varhaiskasvatuksen eri orientaatioiden kautta?
 ✩ Miten taiteen- ja kulttuurinalat jo näkyvät yksikössämme? Mitä erityisosaamista meiltä jo löytyy? 

Onko joku taiteenala jäänyt yksikössämme vähemmälle huomiolle?
 ✩ Miten tuemme lasta löytämään omat persoonalliset ilmaisutapansa?
 ✩ Millä tavoin huomioimme tämän vuoden varhaiskasvatuksen kulttuuriteemavuoden?
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ALLE 3-VUOTIAAT
Vähimmäistavoitteet Meidän yksikkö:

1. Arkitaso
•	 kulttuurisia kokemuksia eri tilanteissa: lorut, runot, laulut, sa-

dut, tanssahtelu yms.
•	 erilaisten kulttuuristen taustojen ymmärtäminen ja hyväksymi-

nen
•	 lapsen oman kulttuurin huomioiminen, kannustaminen ja tu-

keminen (leikit, rallatukset, pelit, kertomukset yms.)
•	 muuta yksikössämme, mitä?

2. Kulttuuriset sovellukset kasvun, kehityksen ja oppimisen 
tukena
•	 lapsen omaehtoisen ilmaisun tukeminen
•	 kokemuksia ja elämyksiä yleisönä olemisesta omassa ryhmässä 

ja yksikössä (oman yksikön aikuisten ja lasten esittämät)
•	 vuodenaikoihin liittyvät mm. taideaineita ja lähikulttuuriympä-

ristöä  hyödyntävät kokemukset
•	 yksikön perinteet ja juhlat
•	 muuta yksikössämme, mitä?

3. Kulttuuritoimijoiden ja -laitosten ammattimaiset lasten-
kulttuuripalvelut
•	 mahdollinen osallistuminen ulkopuolisten tahojen ja taiteilijoi-

den tarjoamiin kulttuurisiin ohjelmiin omassa yksikössä (näyt-
telyt, esitykset, konsertit yms.)

•	 muuta yksikössämme, mitä?
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3–5-VUOTIAAT
Vähimmäistavoitteet edellisen lisäksi Meidän yksikkö:

1. Arkitaso
•	 lapsen omaehtoisen toiminnan, ilmaisun ja kulttuuritoiminnan 

mahdollistaminen ja tukeminen 
•	 oppimisympäristössä välineet (soittimet, roolivaatteet, kirjat 

ym.) tai kuvat niistä esillä ja saatavilla 
•	 taideaineiden ja lähikulttuuriympäristön hyödyntäminen kult-

tuurisesta näkökulmasta (veistokset, maalaukset, vanhat ra-
kennukset ym.)

•	 muuta yksikössämme, mitä?

2. Kulttuuriset sovellukset kasvun, kehityksen ja oppimisen 
tukena
•	 kokemuksia ja elämyksiä yleisönä olemisesta omassa ryhmässä 

ja yksikössä (myös ulkopuolisen tahon esittämät)                          
•	 lapsi saa olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa (osal-

lisuus) kulttuurista prosessia (esitystä, näyttelyä, kirjaa  ym.) ai-
nakin oman ryhmän ja yksikön sisällä

•	 muuta yksikössämme, mitä?

3. Kulttuuritoimijoiden ja -laitosten ammattimaiset lasten-
kulttuuripalvelut
•	 lähikirjasto/kirjastoauto
•	 mahdollisuus hakea kulttuurikummia kulttuurilaitoksesta
•	 osallistuminen ulkopuolisten tahojen ja taiteilijoiden tarjoa-

miin kulttuurisiin ohjelmiin (esitykseen tai näyttelyyn osallis-
tuminen, kiertävät näyttelyt Taidemuseosta ja  Pohjois-Pohjan-
maan museosta , lähialueen kulttuuritoimijat ym.)

•	 mahdollisuus hakea/osallistua Alaköökin toimintaan:                           
Päiväkodeissa: Nukketeatteriesitykset, Tiernapoikapolku (toi-
mintapolku 3–6-v.); Pohjois-Pohjanmaan museossa: Purjelaivo-
jen aikaan (5–6-v.), Elettiinpä ennen Oulussa (5–6-v.); Taidemu-
seossa: Taidetta ja toimintaa (5–6-v.)

•	 muuta yksikössämme, mitä?
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ESIOPETUS
Vähimmäistavoitteet edellisten lisäksi Meidän yksikkö:

1. Arkitaso
•	 tuetaan ja laajennetaan eri taiteen- ja kulttuurinaloja hyödyn-

täviä omaehtoisia kokemuksia
•	 muuta yksikössämme, mitä?

2. Kulttuuriset sovellukset kasvun, kehityksen ja oppimisen 
tukena
•	 taideaineiden ja lähikulttuuriympäristön hyödyntäminen kult-

tuurisesta näkökulmasta (veistokset, maalaukset, vanhat ra-
kennukset ym.) tavoitteellisissa tuokioissa

•	 lapsi saa olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kult-
tuurista prosessia yksikön ulkopuolisille tahoille. Mahdollisesti 
vanhemmille, isovanhemmille, lähikoululle, läheiselle palvelu-
kodille tms.

•	 kokemus ja elämys eri taiteen- ja kulttuurinaloista
•	 yksi laajempi eri taide- ja taitoaineita integroiva lapsilähtöinen 

prosessi
•	 muuta yksikössämme, mitä?

3. Kulttuuritoimijoiden ja -laitosten ammattimaiset lasten-
kulttuuripalvelut
•	 mahdollisuus hakea/osallistua Alaköökin toimintaan

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto: Eskareiden Kirjas-
toseikkailu; Pohjois-Pohjanmaan museo: Vaakunaseikkailu
Oulun kaupunginteatteri: Teatterin tilat tutuksi

•	 osallistuminen johonkin kulttuurifestivaaliin ja/tai tutustumi-
nen johonkin kulttuurilaitokseen (Taidemuseo, Pohjois-Poh-
janmaan museo ja Oulun kaupungin pääkirjasto ovat ilmaisia)

•	 muuta yksikössämme, mitä?



TAITEEN JA KULTTUURIN ALAT

Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö
Elokuva
Kuvataide
Media ja uudet kulttuurin alat
Muotoilu ja kädentaidot
Musiikki ja säveltaide
Sanataide
Sirkus
Tanssi
Teatteri
Valokuvataide
Festivaalit ja tapahtumat
Kulttuuriperintö ja maailman kulttuurit

LASTEN OMA KULTTUURITOIMINTA

Lapsen omaehtoisen kulttuuritoiminnan 
mahdollistaminen
Välineet tai kuvat niistä lasten nähtäville 
ja saataville
Lapset tekevät taidetta itse

LÄHIYMPÄRISTÖ

Julkiset taideteokset
Lähikirjasto/kirjastoauto
Luonto
Kulttuuri- ja taidelaitokset
Rakennettu ympäristö
Ympäristötaide

PEDAGOGISTA TOIMINTAA

Tilanteeseen tarttuminen, ei tuokioon 
sidottu kulttuurikasvatus
Lapsen oman kulttuurisen toiminnan 
mahdollistaminen
Yksikön sisäiset esitykset
Toiminnan eheyttäminen kulttuurin avulla
Projektit
Osallistuminen Alaköökin järjestämiin 
ohjelmiin
Tutustuminen taiteilijan ammattiin
Kulttuurikummitoiminta
Yhteistyö kulttuurilaitosten kanssa
Kiertävät näyttelyt
Taiteilijavierailut

ARJESSA

Paikalliskulttuuri
Perinteet
Arkipäivän toimintakulttuuri, kulttuuriset 
toimintatavat
Erilaisten kulttuuristen taustojen/lähtö- 
kohtien ymmärtäminen ja hyväksyminen
Lapsen oman kulttuurin huomioiminen: 
leikit, mielikuvitusleikit, kertomukset, pelit, 
rallatukset yms.

1. Arkitaso 2. Kulttuuriset sovellukset  
    kasvun, kehityksen ja 
    oppimisen tukena

3. Kulttuuritoimijoiden ja       
 -laitosten ammattimaiset    
 lastenkulttuuripalvelut
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Oulun seudun lasten- ja nuortenkulttuurin selvityksessä (2012) ehdotettiin, että Oulun kaupunkiin 
kirjataan  Kulttuuripolku.  Kulttuuripolku on yleistynyt useissa kunnissa nimeksi, jolla kuvataan perusope-
tuksen tai varhaiskasvatuksen ja kulttuurintoimijoiden yhteistyön muotoa. Se määrittelee konkreettisesti 
missä vaiheessa varhaiskasvatusta tai perusopetusta on tavoitteena esimerkiksi tehdä vierailuja kulttuuri-
laitoksiin tai festivaaleille tai milloin on tarkoitus osallistua taidekasvatustyöpajaan. Kulttuuripolku ei vält-
tämättä määrittele mitä vierailussa on tarkoitus oppia, mutta sen avulla kulttuurikasvatusta on helppo  
aikatauluttaa ja resursoida. Tässä oppaassa oleva Kulttuuripolku on ensimmäinen versio Oulun kaupungin 
varhaiskasvatusikäisille.

Alle 3-vuotiaat:
 ✩ tutustutaan sanataiteeseen, kirjoihin ja tarinoihin
 ✩ taideprojekteja /lapsilähtöinen kulttuuriprojekti
 ✩ hyödynnetään eri taiteenaloja
 ✩ oman esityksen tekeminen ja yleisönä oleminen
 ✩ ympäristön tutkiminen esteettisestä näkökulmasta

3–5-vuotiaat:
 ✩ vierailu läheiseen kulttuurikohteeseen
 ✩ arkkitehtuuri- ja muotoiluprojekti
 ✩ elokuvanäytös
 ✩ perinteisen juhlan järjestäminen
 ✩ kulttuuritapahtuman järjestäminen
 ✩ kirjasto tai kirjastoauto

Esiopetusikäiset:
 ✩ tutustuminen läheiseen arkkitehtuuriin
 ✩ sirkus ja tanssi
 ✩ kulttuurilaitos- tai festivaalivierailu
 ✩ kirjasto tai kirjastoauto
 ✩ mediakasvatusprojekti
 ✩ esittävän taiteen live-kokemus
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Oulun kaupungin kulttuurilaitokset ja useat muut toimijat tekevät mielellään yhteistyötä päiväkotien kanssa.

Koko kaupungin yhteisiä lastenkulttuuriasioita suunnitellaan lastenkulttuuritiimissä.

OULUN TAIDEMUSEO

Oulun taidemuseossa voi tutustua monipuolisesti eri taiteenaloihin. Nähtävänä on sekä taidemuseon 
omia kokoelmia että muutaman kuukauden välein vaihtuvia näyttelyitä. Näyttelyiden lisäksi on tarjol-
la opastuksia ja omatoimisia tai ohjattuja työpajoja. Taidemuseossa järjestetään erilaisia tapahtumia. 
Hinta: vierailu ryhmille maksuton, opastukset ja pajat hinnaston mukaan, ilmoitathan vierailusta etu-
käteen info.taidemuseo@ouka.fi

Laura Lampinen | puh. 044 703 7475 | laura.lampinen@ouka.fi

TIEDEKESKUS TIETOMAA

Tietomaa on elämyksellinen vierailukohde kaikenikäisille. Teemanäyttelyt esittelevät eri tieteen aloja 
sekä tekniikkaa kiehtovalla ja viihdyttävällä tavalla. Keskimääräinen vierailuaika on noin neljä tuntia, 
joten Tietomaahan tutustumiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Harri Häll | puh. 044 703 1348 | harri.hall@ouka.fi 

POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO

Museon laaja perusnäyttely esittelee Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun historiaa. Museossa järjestetään 
vuosittain useita vaihtuvia näyttelyitä ja alakerrasta löytyy Koiramäki-osasto.
Hinta: Alle 16-vuotiailla on vapaa pääsy museoon. Opastusmaksu hinnaston mukaan. Ilmoitathan ryh-
mävierailustasi lippukassan numeroon 044 703 7161.

Arja Keskitalo | puh. 044 703 7159 | arja.h.keskitalo@ouka.fi
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MERIMIEHENKOTIMUSEO

Lapset voivat oppaan avulla tutustua merimiehenkotiin, jossa on esillä mielenkiintoisia ja varmasti
outoja esineitä. Pikisaaressa sijaitsevassa museossa tutustutaan merimiehen arkisiin puuhiin. Päiväko-
deille sopii myös museossa nähtävä Laivakoiran matkassa multimedia. 
Hinta: Lapsilla on vapaa pääsy museoon. Opastusmaksu on 30 euroa.

Kaija Niemitalo | puh. 044 703 7188 | kaija.niemitalo@ouka.fi

TURKANSAAREN ULKOMUSEO

Turkansaaren ulkomuseossa voi perehtyä vanhoihin elinkeinoihin: maatalouteen, karjanhoitoon, ka-
lastukseen, metsätyöhön, uittoon sekä tervanpolttoon. Museo on avoinna kesäisin ja adventin aikaan. 
Museoalueella järjestetään erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä. Kouluille ja päiväkodeille suunnattuja 
teemaviikkoja järjestetään syksyisin ja keväisin. 
Hinta: Lapsilla on vapaa pääsy museoon. Opastusmaksu 30 euroa

Patrik Franzen | puh. 044 703 7154 | patrik.franzen@ouka.fi

KIERIKKIKESKUS

Iijoen varrella sijaitsevasta Kierikistä löytyy kivikauden kylä, missä voi itsekin kokeilla kivikauden ihmi-
sen taitoja. Päärakennuksessa on arkeologinen näyttely.

Leena Lehtinen | puh. 040 5149 466 | leena.lehtinen@kierikki.fi

OULUNSALON KOTISEUTUMUSEO

Sopii vanhanaikaisine pihapiireineen erittäin hyvin käyntikohteeksi päiväkodeille.

Kotiseutuseura Oulunsalo ry | Eija Pulkkinen | puh. 040 768 6474
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OULU SINFONIA

Oulu Sinfonia tarjoaa korkeatasoisia elämyksiä: klassista musiikkia, uutta musiikkia, kamarimusiikkia, 
viihdemusiikkia, oopperaa sekä lasten ja nuorten konsertteja. Madetojan sali Oulun musiikkikeskuk-
sessa on Oulu Sinfonian kotisali. Sopimalla etukäteen päiväkotiryhmät ovat tervetulleita tutustumaan 
orkesteriin ja seuraamaan harjoituksia. 

Tuottaja Olavi Sariola | puh. 044 703 7220 

OULUN KAUPUNGINTEATTERI

Oulun kaupunginteatteri tuottaa 8-10 ensi-iltaa ja järjestää Lasten ja nuorten teatterifestivaalin vuo-
sittain.

Anna Maria Luonuansuu | puh. 044 7037112 | anna.luonuansuu@ouka.fi

OULUN KAUPUNGINKIRJASTO

Lastenkirjastotyöntekijät ovat kirjallisuuden ja lukemisen asiantuntijoita. Heiltä voi tiedustella kauno- 
ja tietokirjallisuutta eri aiheista, pyytää lukusuosituksia eri-ikäisille ja saada opastusta tiedonhaun 
pulmissa. Päiväkodeille ja kouluille kerätään pyynnöstä erilaisia teemapaketteja ja järjestetään sa-
tutunteja. Kakaravaara-tietokannasta löytyy esiopetusikäisille sopivaa kirjallisuutta aiheittain.  
Omppu-kokoelmasta löytyy aineistoa erilaisille lukijoille. Kirjaston ja koulun Kirjastoreitti.fi-yhteistyö-
sivustolla on runsaasti materiaalia myös varhaiskasvattajille, mm. eskareiden Lukuhöperö-passi. 

Katja Kurvinen | puh. 08 558 47342 | katja.kurvinen@ouka.fi
Alue- ja lähikirjastojen sekä kirjastoautojen yhteystiedot löytyvät kirjaston kotisivuilta.

KULTTUURITALO VALVE

Kulttuuritalo Valve tarjoaa päiväkodeille näyttelyitä, konsertteja, työpajoja, esityksiä ja elokuvia. Ou-
lun kaupungin lastenkulttuurituottajana ja keskisen alueen tuottajana toimii Katri Tenetz. Eteläisen 
alueen kulttuurituottaja on Kylli Marttila ja pohjoisen alueen Jaana Potkonen.

Katri Tenetz | puh. 044 703 7544
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VALVEEN ELOKUVAKOULU

Valveen elokuvakoulu on elokuva- ja mediakasvatuksen monipuolinen osaaja, joka järjestää päiväko-
deille työpajoja, elokuvanäytöksiä, projekteja sekä täydennyskoulutusta.  Esi- ja alkuopetukseen suun-
niteltu Videopensseli-menetelmä antaa lapselle kosketuksen mediakasvatukseen ja viestien tuottami-
seen. Hauskoissa animaatiopajoissa saadaan omat piirustukset eloon ja kehitetään tarinankerronnan 
taitoja. 

Tuottaja Tommi Nevala | puh. 044 703 7547 | tommi.nevala@ouka.fi

VALVEEN SANATAIDEKOULU 

Valveen sanataidekoulu tunnetaan monipuolisena sanataidekasvatuksen osaajana ja kehittäjänä. Sa-
nataidekoulu tuottaa vuosittain Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot sekä kirjallisuusai-
heisia näyttelykokonaisuuksia, joiden ohjelmassa on runsaasti tarjontaa juuri päiväkotiryhmille. Sana-
taideharjoitukset on koottu nettisivuille www.kulttuurivalve.fi/sanataidekoulu

Valveen sanataidekoulun vastaavat opettajat: Anna Anttonen | puh. 044 703 7541
Kati Inkala | puh. 044 703 7543

SOIVA SIILI

Erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja konsertteja ja työpajoja.

posti@soivasiili.fi | Kyösti puh. 040 742 3763 | Markus puh. 040 777 2028

LIIKKUVA LAULUREPPU

Liikkuva Laulureppu konsertoi erilaisissa tilaisuuksissa ja esiintyy päiväkodeissa sekä alakouluissa.  
Mukaansa tempaavat laulut houkuttelevat mukaan leikkimään ja laulamaan. Liikkuva Laulureppu 
konsertoi (n. 30 min./ konsertti) duona, triona tai vaikka koko bändillä! 

liikkuvalaulureppu@hotmail.fi | Mari puh. 050 440 1437 | Timo puh. 050 539 8263
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KONSERTTIKESKUS

Konserttikeskus ry on Suomen merkittävin koulu- ja päiväkotikonserttien järjestäjä. Keskus järjestää 
vuosittain 1300-1700 konserttia ja musiikkityöpajaa kouluihin ja päiväkoteihin eri puolilla Suomea. 

www.konserttikeskus.fi

OULUN TÄHTISIRKUS

Oulun Tähtisirkus on sirkuskoulu ja nuorisosirkus, joka tarjoaa sirkustaiteen opetusta mm. varhais-
kasvatuksen yksiköihin sekä sirkusesityksiä erilaisiin tilaisuuksiin. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat 
lapset ja nuoret. Työpajaopetus voidaan järjestää päiväkodin tai sirkuskoulun tiloissa, ja sisältö räätä-
löidään osallistujien iän ja taitojen mukaan – sirkuskoulun nuorimmat oppilaat ovat vain 6 kk! 

ouluntahtisirkus@gmail.com | puh. 040 418 1750

MAAILMANKOULU

Maailmankoulun matkalaukkuja on saatavilla kymmenestä eri globaalikasvatuksen teemasta. Laukut 
on suunniteltu eri-ikäisille ja niihin on koottu laajasti teemaan liittyvää opetusmateriaalia (video- ja 
dvd-filmejä, lautapelejä, julistesarjoja, kuvakortteja ja toiminnallisia pohdintatehtäviä) ja opettajien 
tukimateriaalia. Laukut voi tilata sisäisen postin kautta Kaisu Siltalalta.

kaisu.siltala@ouka.fi
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PÄIVÄKOTIEN ELOKUVANÄYTÖKSET STUDIOSSA

NAPEROKINO

Naperokino on 2–6-vuotiaille lapsille suunnattu sarjamuotoinen elokuvatapahtuma. Naperokinossa 
esitetään lyhytelokuvaohjelmia, jotka sisältävät yhtä hyvin klassisia satuja kuin suosittujen piirrossan-
karien seikkailuja. Naperokino-näytökset esitetään Kulttuuritalo Valveen elokuvateatteri Studiossa ja 
näytöksiin on vapaa pääsy.

Sauli Pesonen | puh. 08 881 1291
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LASTEN FESTIVAALEJA

OULUN KANSAINVÄLINEN LASTENELOKUVAFESTIVAALI

Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali järjestetään marraskuussa viikolla 47. 
Päiväkodit ja koulut voivat varata paikkoja ennakkoon aamupäivien maksuttomiin näytöksiin. Lisäksi 
festivaalilla on työpajoja, näyttelyitä ja konsertteja sekä kasvattajille suunnattu Luova luokka taide- ja 
mediakasvatusseminaari.

www.oulunelokuvakeskus.fi

OULUN LASTEN JA NUORTEN TEATTERIFESTIVAALI

Teatterifestivaalin ohjelmistossa esiintyy vierailevia kotimaisia ammattiteattereita sekä upeita, sanat-
tomia esityksiä ulkomailta. Ohjelmisto ulottuu vauvateatterista katutanssiin. 

www.teatteri.ouka.fi/festival

LUMOTUT SANAT – lasten ja nuorten sanataideviikot

Tapahtuma tarjoaa laadukasta ja elämyksellistä sanataide- ja kirjallisuusohjelmaa paitsi lapsille, nuo-
rille ja perheille myös ammattikasvattajille sekä osaksi päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten taide-
kasvatussisältöjä. Lumotut sanat tarjoaa koko toukokuun ajan maksuttomia työpajoja sadoille, jopa 
tuhansille, lapsille ja nuorille. 

Työpajat eivät ole vain kertakäyntejä festivaalilla, sillä festivaalin teemakirjoista ilmestyy sanataide-
koulun nettisivuille myös harjoitusmateriaalit, joita voi käyttää maksutta ihan kaikkialla joko ennen ja 
jälkeen festivaalityöpajaa tai itsenäisesti milloin vain.

www.kulttuurivalve.fi/lumotutsanat
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