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Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esille oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomuksia lap-

suutensa lastenkirjallisuusmuistoista; mitkä asiat kertomuksista nousevat esille ja miten heidän 

lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistot ovat vaikuttaneet heidän omaan opettajuuteensa? Tavoit-

teenani on, että lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistojen reflektoinnilla olisi kehittävä vaikutus 

esi- ja alkuopettajien ammatilliseen kasvuun ja opettajuuteen, mutta myös herättelevä vaikutus 

opettajia reflektoimaan oman opetustyönsä merkityksellisyyttä. Muistelu vaatii opettajalta sy-

ventymistä, sillä kerronnallisessa prosessissa ihminen liikkuu elämässään menneisyyden, ny-

kypäivän ja tulevaisuuden välillä. Pro gradu -tutkielmani on laadullinen, narratiivinen tutkimus, 

jossa korostuu elämänkerrallinen lähestymistapa. Tällöin kiinnostus koskee ihmisten elämään 

liittyvien kokemusten jäsentämistä sekä kertomuksia, jotka ovat syntyneet erilaisten merkitys-

ten kautta. Keräämäni aineisto toimii tutkimukseni lähtökohtana, jolloin analyysitapanani on 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jonka tarkoituksena on selkeyttää aineisto johtaen se selkei-

siin ja perusteltuihin johtopäätöksiin tutkittavasta ilmiöstä. Hyödynsin tutkimuksessa osittain 

myös toteuttamaani pilottikyselyä, johon vastasi esi- ja alkuopettajia ympäri Suomen. 

Esi- ja alkuopetus on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämiskohteista yhtenäisemmän 

kokonaisuuden saavuttamiseksi lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen. Esiopetuk-

sessa toteutunut lasten kielellisten taitojen kehityksen tukeminen muun muassa lastenkirjalli-

suuden avulla, jatkuu alkuopetuksessa laajaan tekstikäsitykseen perustuvassa opetuksessa. 

Kansainvälisessä lasten lukutaitotutkimuksessa (PIRLS 2016) korostui perheiden vahva merki-

tys lapsen lukuharrastuksen syntymisessä ja kehittymisessä, mutta silti kaikissa kodeissa ei 

lueta ja tällöin opettajien roolia lapsen lukutaidon kehittymisessä ei voida kylliksi korostaa. 

Koen, että tutkimukseni tuloksilla voidaan korostaa lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen mer-

kitystä osana lapsen lukuharrastuksen syntymistä, perheen ja opettajien merkitystä lasten luku-

sujuvuuden ja -taidon kehittymisessä, lastenkirjallisuuden valintojen ja sisällön merkitystä 

osana opetuksen merkityksellisyyttä sekä opettajiksi opiskelevien koulutuksen merkitystä hei-

dän ollessa pian itse osa tämän päivän lasten lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoja. 
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about their childhood memories of children’s literature; what issues emerge from the stories 

and how their childhood memories of children’s literature have influenced their own teaching. 

My aim is that reflecting on their own childhood children’s literature memories would have a 

developmental impact on their own professional growth and their own teaching, but also to 

stimulate teachers to reflect on the meaningfulness of their own teaching. My thesis is a quali-

tative, narrative study, which emphasizes a life narrative approach, where the interest is in the 

structing of people’s experiences and narratives that are related to their lives and have emerged 

through different meanings. My analytical approach is data-driven content analysis, which aims 
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development priorities for a more integrated approach to the transition from pre-primary to 

primary education. The support for the development of children’s linguistic skills, including 

through children’s literature, which has been provided in pre-primary education, will be con-

tinued in primary education through teaching based on a broad understanding of texts. An in-
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the emergence and development of children’s reading habits, but still not all homes are literate 
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1 Johdanto 

Lapsuuteni koulurakennuksen reunustalla seisoi tukevana suuri tuomi, mikä varttui samanai-

kaisesti meidän kasvavien lasten rinnalla. Sen ikääntyminen näkyi vahvasti juurten määrätessä 

vanhaa asfalttipintaa väistymään sen kovan tahtonsa tieltä sekä sen suurten oksien tavoitellessa 

koulurakennuksen tummasävyistä tiiliseinää. Jos tämä tuomi olisi osannut puhua, sillä olisi var-

masti ollut monta tarinaa kerrottavana. Se eli joukossamme vuodenaikojen näyttäessä omaa 

loistoaan, mutta hehkeimmillään se oli aina kesän alussa. Tiesimme nimittäin kesän alkavan 

siitä, kun tuomi loisti mahtavassa valkoisessa, tuoksuvassa kukassaan julistaen ilosanomaa kai-

kille – Silloin on kesä, kun tuomi kukkii! Jo aiemmin se oli joutunut jättämään jäähyväiset sen 

toiselta reunustalta puretulle vanhalle, puiselle viipalekoululle. Mutta sen toisella reunustalla 

oli vielä tiiliseinäinen koulurakennus ja erityisesti tässä kohtaa sijaitsi ovi, jonka takana johti 

toiseen kerrokseen korkeat, vihreäsävyiset portaat. Toisessa kerroksessa pieniruutuisen, turva-

lasisen oven takana, tummanpuhuvan eteistilan läpi mentäessä, sijaitsi kirjasto. Tällä kirjastolla 

oli suuri merkitys omassa lapsuudessani ja rooli oman lapsuuteni lastenkirjallisuusmuistoissa. 

Nämä muistot toimivat omana muistijälkenäni pro gradu -tutkielmani kirjoittamisen rinnalla, 

ikään kuin lapsuusmuistojen paperiseen karkkipussiin kurkatessa ”Mulla on tällaisia, mitä sulla 

on?”. 

Kandidaatin tutkielmani Kuvakirjat esiopetuksen opetusmenetelmänä julkaistiin joulukuussa 

2020. Toteutin laadullisen tutkimukseni kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena oli tuoda 

esille kuvakirjojen käytön hyöty ja merkityksellisyys esiopetuksen opetusmenetelmänä, pohtia 

opettajan roolia tässä työtavassa sekä käydä läpi esiopetuksen kehittämistarvetta muun muassa 

lastenkirjallisuudesta käsin tarkasteltuna. Olen saanut paljon positiivista palautetta kandidaatin 

tutkielmastani, ja tämä on vahvistanut käsitystäni siitä, että on tarkoituksellista jatkaa ja mennä 

vielä syvemmälle kandidaatin tutkielmani viitoittamalla tiellä pro gradu -tutkielmassani. Pro 

gradu -tutkielmani tarkoituksena on tuoda esille, mitkä asiat nousevat esille oululaisten esi- ja 

alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoista sekä miten nämä muistot ovat vaikutta-

neet heidän omaan opettajuuteensa. Tavoitteenani on, että lapsuutensa lastenkirjallisuusmuis-

tojen reflektoinnilla olisi mahdollisesti kehittävä vaikutus esi- ja alkuopettajien omaan amma-

tilliseen kasvuun ja opettajuuteen, heidän muistellessa millaista polkua he ovat kulkeneet ja 

missä he ovat nyt. Lisäksi haluan tutkimuksellani tuoda esille, kuinka kauaskantoiset vaikutuk-

set lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoilla on, ja mikä merkitys esi- ja alkuopettajilla on lasten 

lukutaidon kehittymisessä ja lukuharrastuksen syntymisessä.  



 

 

8 

 

Pro gradu -tutkielmani kontekstina toimii esi- ja alkuopetus, sillä se on yksi opetus- ja kulttuu-

riministeriön kehittämiskohteista yhtenäisemmän kokonaisuuden saavuttamiseksi lapsen siirty-

essä esiopetuksesta perusopetukseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö [OKM], 2019). Esiopetus-

vuoden ja perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan välillä on pääsääntöisesti vain yksi kesä, 

joten looginen jatkumo esiopetuksessa toteutuneeseen lasten kielellisten taitojen kehityksen tu-

kemiseen muun muassa lastenkirjallisuuden kautta, jatkuu laajaan tekstikäsitykseen perustu-

vassa opetuksessa alkuopetuksessa (Opetushallitus [OPH], 2014a, s. 32; OPH, 2014b, s. 104). 

Tutkimukseeni osallistuvien opettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen reflektointi, nii-

den jakaminen ja niistä kuuleminen esi- ja alkuopetuksen siirtymävaiheen molemmin puolisilta 

opettajilta, mahdollistavat tarkkailemaan lastenkirjallisuusmuistoja useammasta näkökulmasta 

liitettynä eri toimintayksiköihin. Tutkielmani on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka 

tarkoituksena ei ole kertoa totuutta, vaan tavoittaa tutkimuksen aikaisten tulkintojen kautta ih-

misten toiminnasta ja ajatuksista jotain, mikä ei ole välttämättä suoraan havaittavissa (Puusa & 

Juuti, 2020, s. 74; Vilkka, 2021, s. 96). Laadullisessa tutkimuksessa korostuu erityisesti ihmis-

ten kokemukset ja näkökulmat, ja siitä syystä pro gradu -tutkielmani on narratiivinen tutkimus, 

jossa korostuu elämänkerrallinen lähestymistapa; kerronnallisuus ja kokemuksellisuus tulkin-

nan lähtökohtana, joko yksilöiden itsensä kertomina tai välittyen tunnetiloina heidän kertomuk-

sistaan (Erkkilä, 2009; Puusa, Hänninen & Mönkkönen, 2020; Vilkka, 2018). Opettajan tieto 

näkyy hänen työssään ja kertomuksissaan kokemusten tarinallisuuden muodostumisessa (Es-

tola, 1999; Syrjälä, 2018, s. 221).  

Ennen varsinaisen pro gradu -tutkielmani aineistonkeruun aloittamista toteutin toukokuussa 

2021 pro gradu -tutkielmani koko Suomen laajuisen pilottikyselyn, jonka avulla keräämääni 

aineistoa minulla oli lupa hyödyntää myös varsinaisessa pro gradu -tutkielmassani. Marras-

joulukuussa 2021 kerätessäni varsinaisen pro gradu -tutkielmani aineiston, halusin erityisesti 

perehtyä oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomuksiin lapsuutensa lastenkirjallisuusmuis-

toista ja heidän omasta opettajuudestaan, sillä toteuttamaani pilottikyselyyn vastasi Pohjois-

Suomen aluehallintoviraston alueelta (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa) ainoastaan viisi esi- tai 

alkuopetuksen opettajaa. Tämän perusteen lisäksi, Oulun kaupunki on lasten kulttuurikaupunki 

ja Oulun kaupunki toimii myös vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkina. Oulun kau-

pungin kulttuuripääkaupunki -hankkeesta kirjoitetaan seuraavaa: ”Kulttuuripääkaupunki -ta-

pahtumalla halutaan korostaa Euroopan kulttuurien rikkautta ja moninaisuutta sekä kansalais-

ten tunnetta yhteenkuuluvuudesta. Tämän lisäksi tapahtuma vahvistaa kulttuurin merkitystä 

voittajakaupungin kehittämisessä. Kulttuuripääkaupunki -hanke tuo ihmisiä yhteen ja vahvistaa 
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eurooppalaista identiteettiä.” (Oulun kaupunki, 2021c, Oulun kaupunki, 2021d). Oulun kulttuu-

ripääkaupunkihankkeen toteutusalue käsittää 32 kuntaa, joten tämä auttoi määrittelemään pro 

gradu -tutkielmani oululaisuuden käsitettä (Oulun kaupunki, 2021c). Kulttuuripääkaupunki 

2026-hankkeen kuvaus ”Euroopan kulttuurien rikkautena ja moninaisuutena sekä kansalaisten 

yhteenkuuluvuuden tunteella” toimi ohjenuoranani myös sille, että en erotellut tutkimukseni 

aineistonkeruussa erillisiksi osa-alueiksi kunnallista ja yksityistä sektoria kartoittaessani Oulun 

kaupungin esi- ja alkuopetusta tarjoavia yksiköitä. Pro gradu -tutkielmani aiheeseen syventy-

essäni olin lisäksi yhteydessä Oulun teatterin taiteelliseen johtajaan Alma Lehmuskallioon, Nä-

kymätön lapsi -produktion skenografiin Veera-Maija Murtolaan sekä Oulun kaupungin kau-

punginkirjaston palvelupäällikköön Mervi Vaaraan. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan opettajien tulee tarjota lapsille 

kiinnostavia ja monimuotoisia lukuelämyksiä lukuinnon kasvamiseen, lukemisen oppimisen 

valmiuksien vahvistamiseen, mielikuvituksen rikastamiseen sekä tarjotakseen yleisen oppimi-

sen iloa kaiken tämän satumaailman siivittämänä (OPH, 2014b, s. 104, 106). Myös esiopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa (2014) sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetus-

suunnitelman perusteissa (2021) tuodaan esille monipuolisen lastenkirjallisuuden merkitys las-

ten lukutaidon kehittymisessä (OPH, 2021, s. 42; OPH, 2014a, s. 33). Tutkimusten mukaan 

opettajan kanssa koetut tilanteet ja tapahtumat ovat merkityksellisiä oppilaan oman kasvamisen 

ja oppimisen ketjussa (Uitto, Lutovac, Jokikokko & Kaasila, 2018; Uitto & Estola, 2009). Pe-

rusopetuksen laadun ja tasa-arvon Oikeus oppia -kehittämisohjelman (2020–2022) tavoitteena 

on tukea tasa-arvoisen peruskoulun toteutumista ja tasata perhetaustan merkitystä lapsen oppi-

mistuloksiin (OKM, 2019). Tässä vaiheessa opettajan rooli ja merkitys muun muassa lasten 

kirjallisuuskasvatuksessa on merkittävä, sillä kaikissa kodeissa ei lueta ja tällöin koulun merki-

tystä lapsen lukutaidon kehittymisessä ei voida kylliksi korostaa, vaikka kansainvälisessä lasten 

lukutaitotutkimuksessa (PIRLS 2016) korostuu myös perheiden vahva merkitys lapsen luku-

harrastuksen syntymisessä ja kehittymisessä (Grünthal, Hiidenmaa, Routarinne, Satokangas & 

Tainio, 2019; Leino, Nissinen, Puhakka & Rautopuro, 2017, s. 34). 

Vuosien saatossa on tutkittu muistoja (ks. esim. Chang-Kredl & Kingsley, 2014; Uitto, Lutovac, 

Jokikokko & Kaasila, 2018; Klauda, 2009; Pellikka, 2021; Salisgury & Styles, 2012; Suvilehto, 

2020; Uitto, 2011; Ylitapio-Mäntylä & Uitto, 2019) opettajista, opettajien ja oppilaiden väli-

sestä vuorovaikutuksesta, lapsuusmuistoista sekä tehty tutkimuksia lastenkirjallisuudesta, 

mutta en ole löytänyt tutkimuksia (oululaisten esi- ja alkuopetuksen) opettajien omista lapsuu-

den lastenkirjallisuusmuistoista tai siitä, minkälainen vaikutus niillä on ollut heidän omaan 
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opettajuuteensa. Tässä kohtaa koen, että omalle tutkimukselleni on olemassa tutkimusaukko. 

Olen asettanut pro gradu -tutkielmalleni kaksi tutkimuskysymystä: Mitkä asiat nousevat esille 

oululaisten esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoista? Miten oululaisten esi- 

ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistot ovat vaikuttaneet heidän opettajuuteensa? 

Puhuttaessa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen konteksteista, Tahkokallio 

(2014) tuo esille opettajien ammatillisuuden kehittämisen tutkimusten olevan sovellettavissa 

eri konteksteihin, sillä lasten ikäjakauma ei ole suuri (Tahkokallio, 2014, s. 3). Tästä syystä 

myös pro gradu -tutkielmassani kirjoittaessani kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta, esi- tai 

alkuopetuksesta tai sivutessani varhaiskasvatusta, ovat ne sovellettavissa usein myös toisiinsa. 

Tutkielmassani nousee esille käsitteinä sekä vanhempi että huoltaja, joilla tarkoitetaan lapsen 

laillista kasvattajaa. Esi- ja alkuopettajat käyttivät kertomuksissaan sanaa vanhempi ja tämä 

korostuu täten myös vahvemmin tutkielmani sisällössä. Puhuessani aineistoni esi- ja alkuope-

tuksen opettajista, käytän nimitystä esi- ja alkuopettajat. Kohdistaessani puheeni sen sijaan yk-

sittäiseen opettajaan, puhuttelen heitä mahdollisesti ilman esiliitettä (esi- tai alku). Sana aikui-

nen esiintyy tutkielmassani usein viitatessani eri lähteisiin. 

Pro gradu -tutkielmani luvuissa 2–4 tuon esille tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen, jossa 

tuon esille opettajan ammatillista kasvua ja elämän narratiivisuutta (luku 2), lastenkirjallisuu-

den moniulotteisuutta (luku 3) sekä esi- ja alkuopetusikäisen lapsen lukutaidon kehittymistä 

(luku 4). Tutkielmani viidennessä (5) luvussa haluan tuoda esille tutkielmalleni toteuttamani 

pilottikyselyn. Kuudennessa (6) luvussa käsittelen tutkimukseni toteutusta ja metodologisia 

lähtökohtia. Seitsemäs (7) luku sisältää tutkimukseni tulokset, jotka olen jakanut alalukuihin 

koskien kodin roolia lukuharrastuksen syntymisessä (alaluku 7.1), oman opettajuuden rakentu-

mista (alaluku 7.2) sekä esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjoja laajentaen näkemystä 

myös taiteeseen ja visuaalisuuteen (alaluku 7.3). Yhteenvetona tutkielman lopussa ovat tutki-

muksestani tekemäni johtopäätökset (luku 8) sekä pohdinta (luku 9), mikä sisältää myös poh-

dinnan tutkimukseni eettisyydestä ja luotettavuudesta (alaluku 9.1) sekä jatkotutkimusaiheita 

ja -ideoita (alaluku 9.2). Viimeisenä tutkielmassani ovat liitetiedostoina pro gradu -aineiston-

keruussa toteuttamani kyselylomakkeen kysymykset (liite 1), esi- ja alkuopettajien kertomuk-

sissaan mainitsemat lastenkirjailijat ja heidän teoksensa (liite 2), lapsuuden lastenkirjallisuus-

muistojen yhteenveto (liite 3) ja näiden muistojen vaikutus omaan opettajuuteen (liite 4) sekä 

ottamani valokuva Oulun teatterin Näkymän lapsi -produktion Satukirjapuu-lavasteesta (liite 

5). 
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2 Opettajan ammatillinen kasvu ja elämän narratiivisuus 

Pro gradu -tutkielmani teoreettisen viitekehyksen ensimmäisessä luvussa (luku 2) tuon esille 

opettajan ammatillista kasvua ja elämän narratiivisuutta, sillä se pohjustaa paljolti tutkielmani 

tarkoitusta saada esi- ja alkuopettajien ääni kuuluviin heidän omien kertomustensa kautta. Tä-

män koen mahdollistavan opettajien oman ammatillisen kasvun samalla huomioon ottaen esi- 

ja alkuopetusikäisten lasten lukuharrastuneisuuden kehittymisen. 

Ensimmäisessä alaluvussa (2.1) kerron opettajien oman opettajuuden kehittämisestä ja toisessa 

alaluvussa (2.2) avaan kertomuksen, muistin ja kokemusten käsitteitä. 

2.1 Oman opettajuuden kehittäminen 

Opettajuus on Korpisen (2003) mukaan erittäin henkilökohtainen asia, johon liittyy kokemuk-

set erilaisista opettajista, opettajan omat ominaisuudet, itse ammatti, työt ja asema työelämässä 

sekä asetetut odotukset, vaatimukset ja toiveet. Opettajuus ei täten ole hänen mukaansa vain 

yksi jakso elämässä, vaan se jatkuu ja muuntuu ollen opettajan elinikäinen kasvuprosessi. Hän 

painottaa opettajuuden käsitteen olevan vaikea määritellä, sillä erilaisia määrittelyjä löytyy 

useita, ja oleellisinta on se, kuka tai mikä taho opettajuuden määrittelee. Opettajat itse ovat 

opettajuuden parhaita määrittelijöitä, mutta tämä vaatii mahdollisuutta saada opettajien äänet 

kuulumaan yhteiskunnassa (Korpinen, 2003). Tähän yhtyy myös Niemi (2016), joka korostaa 

opettajien olevan opettajuuden kehittymisen keino, sillä kasvatuksen perimmäinen tavoite on 

hyvä elämä, mikä vastaa hyvän työn ytimeen: vahvaan ammattitaitoon, haluun ja kykyyn ke-

hittää omaa työtään sekä ammatin vahvaan eettisen luonteeseen (Niemi, 2016, s. 36). 

Kognitiivinen, persoonallinen ja sosiaalinen alue ovat oppimisprosesseja, joilla opettajan tulee 

Jerosen (2003) mukaan haluta kehittyä ja kehittää itseään, jotta hän onnistuisi opetustyössään. 

Opettajan pedagoginen tieto, käsitykset opettamisesta ja oppimisesta ovat hänen mukaansa kes-

keisiä käsitteitä oman opetustyön suunnittelun ja toteuttamisen edellyttämiseksi. Opettajat ovat 

päivittäin tekemisissä useiden ihmisten kanssa, mutta koulukontekstissa silti usein luokkati-

loissa eristäytyneitä ja ammatillisesti yksinäisiä, mikä vaatii opettajalta analysointi- ja arvioin-

titaitoja kyetäkseen toimimaan joustavasti eri tilanteissa (Jeronen, 2003, s. 23). Toimintaympä-

ristönä esiopetus on usein hyvin erilainen kuin alkuopetus. Esiopetuksessa tiimityöskentely voi-

daan kokea Rannan (2020) mukaan sekä voimavarana että kuormittavana tekijänä, minkä 

vuoksi esiopettajalla on suuri merkitys toimiessaan tiiminsä pedagogisena johtajana (Ranta, 



 

 

12 

 

2020, s. 97–98). Kokko (2021) ja Louhela (2012) korostavat, miten opettajan elämänhistoria 

vaikuttaa siihen, millaisia valintoja hän työssään tekee, esimerkiksi näyttäytymällä opettajan 

pedagogisissa käytänteissä, saavuttaako hän työn tavoitteet paremmin yksin opettaessaan vai 

yhteisopettajuudessa toisen kanssa (Kokko, 2021, s. 60; Louhela, 2012, s. 78). Oman ammatil-

lisen kasvun ja minuuden rakentumisen välineenä voidaan Louhelan (2012) mukaan pitää oman 

elämän pohtimista ja reflektoimista, mitä voidaan tehostaa oppilaiden monipuolisten kerronnan 

tapoja kuuntelemalla (Louhela, 2012, s. 61, 150).  

Oma persoonallinen tyyli ja kasvattajaidentiteetti kehittyvät Jerosen (2003) mukaan opettajan 

itsetuntemuksen ja -luottamuksen lisääntyessä, näyttäytyen ymmärryksenä luoda oma kasvat-

tajanäkemys teknisiä taitoja soveltaen sekä vahvuutena asettua toisen ihmisen asemaan nähden 

asiat toisen henkilön näkökulmasta. Sosiaalinen oppimisprosessi näyttäytyy vuorovaikutustai-

tojen kehittymisenä ja ylläpitämisenä yhteistyössä toisten henkilöiden kanssa, mutta myös itse-

reflektoinnin seurauksena (Jeronen, 2003, s. 24–25). Wenström (2020) sekä Hiila, Tukiainen ja 

Hakola (2019) korostavat rikastavan vuorovaikutuksen ja luottamuksellisten vuorovaikutus-

suhteiden mahdollistavan arjen kuormitustekijöiden käsittelemisen ja tuen saamisen muutosti-

lanteissa, sillä salliva ilmapiiri, lupa ja vastuu toimia, johtavat parempaan yhteistyöhön työyh-

teisössä. Työntekijän itsetuntemus ja hyvät ihmissuhteet tukevat heidän mukaansa työntekijöi-

den hyvinvointia, motivaatiota ja näin ollen edistävät henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. 

Yksilöiden on helpompi innostua ja rohkaistua uusien asioiden kokeilemisesta, kun työyhtei-

sössä tuetaan, rohkaistaan ja kannustetaan toisia (Hilla, Tukiainen & Hakola, 2019, s. 223–224; 

Wenström, 2020, s. 93). 

Sancarin, Atalin ja Deryakulun (2021) mukaan oppilaiden oppimistulosten ollessa riippuvaisia 

heidän opettajiensa henkilökohtaisesta kehittymisestä, tulisi opettajien ymmärtää, mitä merki-

tys henkilökohtaisella kehittymisellä on. Heidän mukaansa opettajien henkilökohtainen kehit-

tyminen määritellään alkavan korkeakouluopinnoista, jatkuen koko opettajan työelämän ajan. 

Tällöin kehittymiseen vaikuttaa, miten opettaja omaa opetustyötään toteuttaa huomioiden toi-

siinsa kytkeytyvät opettajan luonteenpiirteet, opetustapa ja opettamisen kohteet sekä myös op-

pilaiden oppimistulokset. Opettajien henkilökohtaista kehittymistä tulisi tarkastella vielä laa-

jemmalta alueelta ottaen huomioon kaikki kehittymisprosessiin vaikuttavat muuttujat (Sancar, 

Atal & Deryakulu, 2021). Myös Nuutinen (2018) tuo Sancarin ja kollegoiden tavoin esille am-

matillisen kasvun moniulotteisen prosessin opettajan yksilöllisen ja yhteisöllisen kasvun sum-

mana, mutta tämän lisäksi hän korostaa opettajan aikaisempia oppimiskokemuksia sekä muuta 

elämää, kuten perheen, harrastusten ja lähiympäristön vaikutusta oman ammatillisen kasvun 
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perustana. Opettajan henkilökohtainen identiteetti, missä korostuu henkilökohtainen mennei-

syys, arvot ja kokemukset toimivat Nuutisen mukaan pohjana ammatillisen identiteetin synty-

miselle, millaista opettajuutta hän haluaa rakentaa ja miten hän ymmärtää itsensä suhteessa 

työhönsä. Sekä siinä, miten hän siirtää itselleen tärkeänä pitämiä arvoja oppilaille, mikä on 

vastaavasti kollektiivista identiteettiä (Nuutinen, 2018, s. 20–22). 

2.2 Kertomuksia, muistoja vai kokemuksia 

Narratiivit eli kertomukset ovat Brunerin (2004) mukaan ainoa keino kuvata eletyn elämän tun-

teita ja kokemuksia, sillä elämän ja kerronnan välillä on kaksisuuntainen yhteys; elämä jäljitte-

lee kerrontaa ja kerronta jäljittelee elämää, jolloin mielikuvitus muodostuu osaksi kerrontaa. 

Omasta elämästä kertominen on hänen mukaansa tulkinnallinen suoritus, sillä oman elämän 

kertomuksiin vaikuttavat elämän aikana tehdyt havainnot ja koetut kokemukset. Nämä muok-

kaavat vastaavasti tapaa, jolla kerromme itsestämme, tehden meistä oman elämämme narratii-

veja (Bruner, 2004).  

Niiniluoto (2014) tuo esille menneisyyden ja varhaisten lapsuusmuistojen olevan tavallisin 

muistamisen kohde. Kokemuksellinen muisti perustuu sitä vastoin hänen mukaansa mieleen 

tallennettuihin omiin muistoihin sekä tehtyihin havaintoihin, mitkä kyetään palauttamaan mie-

leen ovat ne sitten totuudenmukaisia tai virheellisiä. Kokemuksellinen muisti on se muisti, joka 

auttaa meitä muistamaan menneisyyden tapahtumia ja henkilöitä eli esimerkiksi tietynlaisia 

muistoja lapsuudesta, visuaalisia näkömuistoja tai auditiivisia kuulomuistoja. On mahdollista 

muistaa kuitenkin myös tunto-, maku- tai hajuaistin kokemuksia (Niiniluoto, 2014). Muistin ja 

kertomuksen liitto on Hyvärisen (2014) mukaan selkeä, sillä ne liittyvät erottamasti toisiinsa, 

tarkoittamatta kuitenkaan samaa asiaa. Kertomuksella on vahva rooli muistin mieleen palaami-

sessa tai apuna toimiessa muistin jäsentämisessä, muokkaamisessa tai peittelyssä, mutta ilman 

muistia voi olla vaikea myöskään kertoa (Hyvärinen, 2014). 

Narratiivinen kokemus on Erkkilän (2009) mukaan hyvin havaittavissa esimerkin kautta ajatel-

len, että kysyttäessä tietyn paikan sijaintia, sijainti voidaan osoittaa kartalta, mutta kysyttäessä 

millainen kyseinen paikka on, aletaan miettiä paikan kokemuksellista puolta (Erkkilä, 2009). 

Verraten Erkkilän (2009) edellistä esimerkkiä suhteessa opettajakontekstiin, opettajilta voidaan 

kysyä, missä toimintaympäristössä he työskentelevät, johon he vastaavat esimerkiksi esiopetus 

tai alkuopetus, mutta tarkennettaessa kysymystä, millaista kyseisessä toimintaympäristössä on 

työskennellä, he alkavat kertoa kokemuksiaan kyseisestä paikasta. Tämän lisäksi Erkkilän 
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(2009) mukaan ihmistä pyritään ymmärtämään tutkittaessa hänen suhdettaan nimettyyn paik-

kaan, mikä on olennainen osa ihmisen persoonaa. Kokemuksiin liitetyt paikat eivät ole välttä-

mättä rajattuja, mikä tuo hänen mukaansa esille narratiivisen tietämisen sensuaalisemotionaa-

lisen kokemuksen, mikä on hyvin subjektiivista, kun vastaavasti kokemuksissa esiintyvän pai-

kan omaleimaisuus ja yhteisöllisyys korostaa sen sosiaaliskulttuurista näkökulmaa (Erkkilä, 

2009).  

Kokemukset tulevat Erkkilän (2009) mukaan paremmin ymmärretyiksi, kun eri näkökulmien 

nähdään toisiaan täydentävinä. Vaikka kokemukset ovat hyvin subjektiivisia kokemuksia, ne 

ovat hänen mukaansa merkityksellisiä myös toisille ja täten ne sisältävät intersubjektiivisia ai-

neksia. Kokemuksia jaetaan toisille ja näistä tuotetut kertomukset syventävät tietämystä eri asi-

oista (Erkkilä, 2009). Koivisto, Kukkola, Latomaa ja Sandelin (2014) korostavat sanana koke-

mus kertovan jo itsessään sen olevan kokemusta jostain merkityksellisestä. Kokemus selitetään 

kahden asian suhteesta ja sen selittämisestä, sillä heidän mukaansa ihmiset kokevat asioita mie-

lensä vuoksi. Kokemus tarjoaa merkityksiä, joita voi osittain jakaa toisen ihmisen kanssa ja 

olettaa toisen kokevan myös jotain, sillä kokemuksen tutkijan näkökulmasta millainen tahansa 

kokemus on, se on aina totta ja aitoa, vaikka sen sisältö voidaan kyseenalaistaa (Koivisto, Kuk-

kola, Latomaa & Sandelin, 2014, s. 14–15). 
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3 Lastenkirjallisuuden moniulotteisuus 

Pro gradu -tutkielmani teoreettisen viitekehyksen toisessa luvussa (luku 3) tuon esille lasten-

kirjallisuuden moniulotteisuutta, sillä lastenkirjallisuus on tutkielmani yksi keskeisistä käsit-

teistä.  Ensimmäisessä alaluvussa (3.1) kerron lastenkirjallisuuden määritelmästä ja siitä, mikä 

varsinaisesti on lastenkirjallisuutta ja miten sitä lajitellaan. Toisessa alaluvussa (3.2) kerron las-

tenkirjallisuuden historiasta 1940-luvulta 1990-luvulle, sillä tutkimukseeni osallistuneet oulu-

laiset esi- ja alkuopettajat kertoivat oman lapsuutensa lastenkirjoista, joiden syntyperä oli juuri 

mainittuna ajanjaksona. Pohjustan lastenkirjallisuuden historiaa kuitenkin kertomalla hieman 

myös lastenkirjallisuuden syntyperästä 1800-luvulta. Kolmas alaluku (3.3) sisältää sitä vastoin 

satujen määritelmää, mitä sadut ovat ja mistä ne tulevat.  

3.1 Lastenkirjallisuus – mitä se on? 

Weinreichin (2000) mukaan lastenkirjallisuus on kirjallisuutta, joka on kirjoitettu ja julkaistu 

lapsille (Weinreich, 2000, s.33). Tieteen termipankki (2018) määrittelee lastenkirjallisuuden 

samankaltaisesti, mutta tarkentaen sen vielä elävään ja kehittyvään kirjallisuuteen, joka on vuo-

rovaikutuksessa aikuisille suunnatun kirjallisuuden kanssa (Tieteen termipankki, 2018). Ka-

rasma ja Suvilehto (2014) sitä vastoin painottavat, että lastenkirjallisuuden määritelmä lapsille 

ja nuorille suunnatusta kirjallisuudesta ei ole riittävä, sillä monista aikuisille suunnatuista kir-

joista on myöhemmin tullut nuorten suosikkeja ja vastaavasti aikuiset lukevat paljon myös lap-

sille ja nuorille alun perin suunnattua kirjallisuutta. He tuovat esille lasten- ja nuortenkirjalli-

suuden määritelmän painottuvan usein enemmän nuortenkirjallisuudeksi tai nuorisokirjallisuu-

deksi kattaen sekä lapsille että nuorille suunnatun kirjallisuuden. Lasten- ja nuortenkirjallisuu-

den välinen ero on häilyvä ja lastenkirjallisuuden he toteavat olevan silti itsessään oma lajinsa 

(Karasma & Suvilehto, 2014, s. 12–13).  

Lastenkirjallisuuden määritelmä vaihtelee usein määritelmän tekijöiden, formaatin sekä näke-

mysten perusteella. Mustolan (2014) mukaan lastenkirjallisuutta ei ole yksiselitteistä määritellä 

pohtien, mikä kirjallisuus on todellisuudessa kirjoitettu lapsille ja mikä ei. Hän tuo esiin Lurien 

lastenkirjallisuuden määritelmän siitä, että lapset saisivat itse päättää, minkä he käsittävät las-

tenkirjallisuudeksi kertomalla, mitä lastenkirjallisuutta he lukevat ja mitä he sillä tekevät. Hän 

tuo esille myös Nodelmanin toteamuksen siitä, että lastenkirjallisuutta on turha edes analysoida, 

sillä se on selkeästi erillinen alue, josta ei tulisi edes käyttää hallitsevaa nimitystä ’lastenkirjal-
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lisuus’ (viitattu lähteessä Mustola, 2014). Tätä kuvastaa hyvin Heikkilä-Halttusen (2015) mää-

ritelmä lastenkirjallisuudesta kokemusten ja muistojen täydentämästä, tunnesidonnaisesta kir-

jallisuudesta (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 109). Rättyä (2012) kuitenkin korostaa lastenkirjal-

lisuuden nimitystä kattokäsitteenä, jonka alla on myös nuorten- ja nuorisokirjallisuus, sillä näi-

den käsitteiden yhdistäminen kaventaisi helposti sisällön määrää, jolloin esimerkiksi vau-

vaikäisten kuvakirjat voisivat jäädä vähemmälle huomiolle.  Hän perustelee lastenkirjallisuus-

käsitteen määritelmän verraten käsitettä ruotsin ja englanninkielisiin termeihin barnlitteratur ja 

children’s literature, jolloin myös lyhyempi käsite sopii tämän osa-alueen kirjallisuudentutki-

muksen etuosaksi: lastenkirjallisuustutkimus (Rättyä, 2012).  

Mustolan (2014) mukaan lastenkirjallisuutta hallitsee pääasiassa aikuiset, sillä aikuiset vaikut-

tavat suuresti siihen millaista lastenkirjallisuutta tehdään ja mitä lapsille luetaan. Hän kuitenkin 

korostaa, että lastenkirjallisuutta tutkittaessa tulisi ottaa huomioon lapsuuden ymmärtäminen ja 

lapsen osallisuus osana yhteiskuntaa (Mustola, 2014). Torres (2019) tuo myös esiin korkealaa-

tuisen lastenkirjallisuuden hyödyllisyyden, sillä lapset tunnetusti reagoivat kirjallisuuteen ja 

ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa. Lasten mielikuvituksellinen sitoutuminen edistää hänen 

mukaansa lasten kehittymistä tarjoten heille monenlaisia näkökulmia, mikä vuorostaan kasvat-

taa heistä kansalaisia, jotka kykenevät tekemään harkittuja päätöksiä (Torres, 2019).  

Siinä, missä lastenkirjallisuuden määrittely saatetaan kokea moniulotteiseksi ja haastavaksi, sitä 

se saattaa olla myös lastenkirjallisuuden lajien kohdalla. Rättyän (2012) mukaan on tarpeen 

pitää kiinni proosasta, lyriikasta ja draamasta, jotka ovat kirjallisuuden päälajeja, sillä niiden 

esitystapa on toisistaan poikkeavaa, aivan kuten lastenkirjallisuutena julkaistu kirjallisuuskin 

(Rättyä, 2012). Tarkasteltaessa esimerkiksi Oulun kaupunginkirjaston esiopetusikäisille suun-

nattua Lukuhöperö-diplomia, on luettavaksi ehdotetut lastenkirjallisuuden lajit; kuvakirjat, sa-

tukirjat, tietokirjat ja lasten kertomukset luokiteltuina eri teemojen alle. Oulun perusopetuksen 

alakoulun kirjallisuusdiplomin kirjaehdotukset sitä vastoin heijastuvat suoraan lastenkirjalli-

suuden lajeihin (Oulun kaupunginkirjasto, 2022; Oulun kaupunginkirjasto, n.d.a.). Molemmat 

esimerkit ovat nähtävissä alla olevassa taulukossa (ks. taulukko 1). 
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Taulukko 1. Oulun kaupunginkirjaston esi- ja alkuopetuksen kirjallisuusdiplomit. 

 

Lastenkirjainstituutin Kirjakori-katsauksessa (n.d.) on kartoitettu vuonna 2021 ilmestynyttä, 

uutta lasten- ja nuortenkirjatarjontaa, joista kotimaisia kirjoja on yhteensä 53 prosenttia. Kään-

netystä kirjallisuudesta englanninkielisten alkuperäisteosten määrä on kasvanut, mutta sitä vas-

toin muun kielisen kirjallisuuden määrä on vähentynyt, mikä kaventaa Lastenkirjainstituutin 

mukaan täten myös käännöskirjatarjonnan sisältöä. Eri brändien osuus kirjallisuudessa on yhä 

vahvemmin esillä (Lastenkirjainstituutti, n.d.). Oulun kaupunginkirjaston Lukuhöperö-diplo-

min (Oulun kaupunginkirjasto, n.d.a) tavoin, myös Lastenkirjainstituutti (n.d.) on luokitellut 

kirjoja viime vuosina keskeisesti esillä olleiden eri teemojen alle: Äidit, isät, vauvat ja suku, 

Moninaisuus osana arkea sekä Ympäristö ja maailmanparantaminen. Vuoden 2021 lasten- ja 

nuortenkirjatarjontaa Lastenkirjainstituutti (n.d.) on koonnut Kirjakori-katsauksen avulla muun 

muassa eri lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajien alle (ks. taulukko 2). 

Taulukko 2. Lastenkirjainstituutin Kirjakori 2021. 

 

Alakoulun kirjallisuusdiplomi 
1.-2. luokat

•Kuvakirjat
•Sadut ja klassikot
•Runot
•Helppolukuiset
•Lasten kertomukset
•Tietokirjat

Esiopetuksen 
Lukuhöperö-diplomin teemoittelu

•Minä
•Perhe
•Ystävyys ja erilaisuus
•Ammatit ja harrastukset
•Luonto ja eläimet
•Supersankarit ja seikkailu
•Tiede ja tutkiminen
•Taide ja musiikki
•Elämä on juhlaa
•Tekstittömät ja piilokuvakirjat
•Runot ja lorut

Lastenkirjainstituutin vuoden 2021 Kirjakorin lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajit

• Kuvakirjat
• Lastenkirjat
• Nuortenkirjat
• Selkokirjat
• Runot
• Sarjakuvat
• Tietokirjat
• Käännöksiä ja kirjoja eri kielillä



 
 

18 
 

Suvannon ja Ukkolan (2020) mukaan lastenkirjoja on haastava luokitella, koska niitä voi tar-

kastella ”pedagogisesta, viihteellisestä, taiteellisesta ja kehityksellisestä näkökulmasta” (Su-

vanto & Ukkola, 2020). Rhedin puolestaan jakaa lastenkirjat pelkästään eeppisiin kuvakirjoi-

hin, laajennettuihin kuvakirjoihin sekä todellisiin kuvakirjoihin (viitattu lähteessä Suvanto & 

Ukkola, 2020). Rättyän (2012) sekä Karasman ja Suvilehdon (2014) lastenkirjallisuuden jaot-

telu on keskenään hyvin paljon samankaltaista (ks. taulukko 3). 

Taulukko 3. Rättyän sekä Karasman ja Suvilehdon mukailema lastenkirjallisuuden jaot-

telu. 

 

Heikkilä-Halttunen (2015) tuo esiin vielä erilaista lastenkirjamääritelmää, joista hän nimeää eri 

materiaaleista valmistetuiksi ja kuvakirjan perusmuotoa muunteleviksi kirjoiksi kangaskirjat, 

kartongista valmistetut kirjat, kylpykirjat, reunahakemistokirjat, muotoon leikatut kirjat, lelu-

kirjat, kurkistuskirjat, näyttämökirjat, liuskakirjat, vaunukirjat, haitarikirjat, kääntökirjat, karu-

sellikirjat, äänimaisemaa tuottavat lastenkirjat, kuvatehostekirjat, puuhakirjat ja kuvasanakirjat, 

jotka kaikki voitaisiin luokitella myös kuvakirja-lajin alle. Näiden lisäksi hän nimeää sarjaku-

vat, tietokirjat, äänikirjat, selkokirjat, näkö- ja monivammaisten äänikirjat, pistekirjat ja kosket-

telukirjat sekä sähkökirjat (e-kirjat) (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 71–93). Vaikka lastenkirjal-

lisuuden hahmottaminen ja nimeäminen voi olla haasteellista, sen johdonmukainen käyttämi-

nen on kuitenkin tärkeää, sillä se auttaa lukijoita hahmottamaan teosten luotettavuutta ja ym-

märrettävyyttä (Rättyä, 2012).  

Suomen yleisten kirjastojen tilastoissa (2022) lastenkirjallisuus on lajiteltu koskemaan kauno-

kirjoja ja tietokirjoja (ks. kuvio 1), joista kaunokirjallisuuden nimeäminen vahvistaa Rättyän 

(2012) näkemystä lastenkirjallisuudesta kaunokirjallisuutena, joiden sisällöt ovat samankaltai-

set (Kirjastot.fi, 2022; Rättyä, 2012). Tämä lastenkirjallisuuden lajittelu on nähtävillä myös 

Katri Karasman ja Pirjo Suvilehdon 
(2014) mukailema lastenkirjallisuuden 
jaottelu

•Ensikirja eli katselukirja
•Kuvakertomus
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kirjastojen tilastoissa. Oulun kaupungissa lastenkirjalainojen määrässä on havaittavissa selkeää 

kasvua kahdenkymmenen vuoden aikana, kahta kaunokirjallisuuden kohdalla havaittavaa not-

kahdusta lukuun ottamatta. Vuonna 2021 lasten kaunokirjallisuutta lainattiin yli miljoona 

(1 328 225) kertaa, kun vastaavasti kaksikymmentä vuotta aiemmin, vuonna 2001 määrä jäi 

alle miljoonan (605 927). Lasten tietokirjoja lainattiin vuonna 2021 miltei kaksisataatuhatta 

(173 109) kertaa ja kaksikymmentä vuotta aiemmin, vuonna 2001 määrä jäi alle sadantuhannen 

(80 281) (Kirjastot.fi; 2022). Aluehallintovirasto (2022) vahvistaa lasten aineistojen lainaami-

sen nousseen valtakunnallisesti vuodesta 2020, jolloin kirjastoja ei enää jouduttu sulkemaan 

Covid-19-pandemian vuoksi (Aluehallintovirasto, 2022). 

 

Kuvio 1. Suomen yleisten kirjastojen tilastot [2001–2021], OKM, https://tilastot.kirjas-

tot.fi/ 

3.2 Lastenkirjallisuushistorian havinaa 

1800-luvulla lukuvalikoima koostui lähinnä aapisesta ja Uudesta testamentista sekä myöhem-

min myös kansansaduista (Ihonen, 2003, s. 15). Alkuun lastenkirjojen kirjoittajina toimivat pa-

pit, myöhemmin pappilassa asuneet naiset ja pian myös useat naimattomat naisopettajat alkoi-

vat kirjoittaa suomenkielistä lastenkirjallisuutta sen yleisen niukkuuden vuoksi (Alanko, 2003, 

s. 32; Ihonen, 2003, s. 19). 1800-luvun alussa oululaissyntyisen Frans Mikael Franzénin lasta 

ihannoivat, lasten maailmasta ja ystävyydestä myönteisesti kertovat runot toivat esille varhaista 

uutta lapsikäsityksen ajattelutapaa (Kansallisbiografia, n.d.; Lehtonen, 2003). Suomalaisen las-

https://tilastot.kirjastot.fi/
https://tilastot.kirjastot.fi/
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tenkirjallisuuden tärkein vaikuttaja oli kuitenkin 1800-luvulla H. C. Andersenia lähimpänä esi-

kuvanaan pitänyt ja kansansaduista viehättynyt Zacharias Topelius, jonka näkemykset ja esi-

kuva vaikuttivat Suomen ja Ruotsin lisäksi koko pohjoismaiseen lastenkirjallisuuteen (Lehto-

nen, 2003; Suojala, 2001). Värilliset kuvakirjat ilmestyivät 1870-luvun Suomeen ensin kään-

nöskirjallisuutena ja pian tämän jälkeen myös suomalaisina alkuperäiskuvituksina (Ihonen, 

2003, s. 18). Alkuun lastenkirjallisuudessa pyrittiin Karasman ja Suvilehdon (2014) mukaan 

vaikuttamaan lasten moraaliin ja erilaisiin arvoihin, jotka olivat hyvin aikuislähtöinen näkö-

kanta lapsille suunnatussa kirjallisuudessa (Karasma & Suvilehto, 2014, s. 14).  

Heikkilä-Halttusen (2003a) mukaan 1940-luvun sotavuosien ajan, Suomen kirjallisuushistorian 

köyhästä ajasta ja Yrjö Kokon Pessistä ja Illusiasta (1944) huolimatta, 1940- ja 1950-luku olivat 

myös merkityksellistä aikaa, jolloin vanhentuneita arvoasetelmia haluttiin uudistaa ja suoma-

laista lasten- ja nuortenkirjallisuutta alettiin tekemään tunnetuksi myös maailmalla. Sodanjäl-

keinen jälleenrakentaminen ja yhteiskunnan kehittäminen ympäri Eurooppaa vahvisti hänen 

mukaansa myös kiinnostusta ja julkista arvostusta lasten ja nuorten lukemista kohtaan. Tämä 

edesauttoi myös lasten- ja nuorten kirjastotyön kehitystä (Heikkilä-Halttunen, 2003a). Mäkisen 

(2009) mukaan vuonna 1943 kirjastotoiminnassa alettiin suuntamaan katsetta kauemmas ja 

suunnitella rauhan ajan tutkimusperustaista kirjastotoimintaa (Mäkinen, 2009). Lukijoista ei 

ollut myöskään Heikkilä-Halttusen (2003a) mukaan puutetta, sillä vuosien 1945–1949 suuret 

ikäluokat motivoivat kirjailijoita tuottamaan hyvää lasten- ja nuortenkirjallisuutta haastaen sa-

malla kustantajia ja kasvattajia. Elämänarvojen, työteliäisyyden, isänmaanrakkauden, hurskau-

den ja rehellisyyden toivottiin korostuvan 1940-luvun lastenkirjallisuudessa (Heikkilä-Halttu-

nen, 2003a). 

1950-luvulla Heikkilä-Halttusen (2003a) mukaan kustantamot WSOY, Valistus ja Otava pe-

rustivat erillisen lasten- ja nuortenkirjaosaston, missä tyttö- ja poikalukijoiden kohderyhmäajat-

telu näyttäytyi hyvin vahvana kustannussarjoissa (Heikkilä-Halttunen, 2003a). 1950-luvun mo-

dernismi sai hänen mukaansa monet aikuiskirjailijat, kuten Kirsi Kunnaksen, Aila Meriluodon 

ja Oiva Paloheimon kirjoittamaan lastenkirjallisuutta. Myös Tove Janssonin Muumi-teokset il-

mestyivät myös suomeksi, ja Kirsi Kunnaksen ajankohtaisiin asioihin kantaa ottanut lastenly-

riikka kukoisti Tiitiäisen satupuun (1956) riimien puhutellessa sekä lapsia että aikuisia (Heik-

kilä-Halttunen, 2003a). 1950-luvulla sarjakirjallisuus tuli ajankohtaiseksi, kun esimerkiksi 

Tiina-, Viisikko- ja Neiti Etsivä-kirjat ilmestyivät (Rättyä, 2003). 1950-luvulla haluttiin vastus-

taa vanhaa kaavamaisuutta nauttien opettavaisista saduista, kielellä leikittelystä ja kirjallisista 

kokeiluista lapsen herkkyys huomioiden (Heikkilä-Halttunen, 2003a). 
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Heikkilä-Halttusen (2003a) mukaan 1960–1970-luvun lasten- ja nuortenkirjallisuudessa pyrit-

tiin uusvalistuksellisuuteen, jossa kirjoituksiin haluttiin aikaansa palvelevaa, lasten ja nuorten 

kehitykseen liittyvää tietoa. Lapsimyönteisyys korostui lasten omissa kirjallisuudentulkin-

noissa ja lukuelämyksissä, joista saatiin kerättyä havaintoja muun muassa silloisten lastentar-

hojen lapsilta (Heikkilä-Halttunen, 2003a). 1970-luvulla pienet lapset huomioitiin myös kuva-

kirja- ja lastenkertomussarjoissa, kun muun muassa Jason-, Minttu-, Pupu Tupuna- ja Rasmus 

Nalle-kirjasarjat ilmestyivät (Rättyä, 2003). Monia televisio-ohjelmia ymmärrettiin alkaa 

muuntamaan myös lasten- ja nuortenkirjallisuudeksi, samoin äänilevyille luetut sadut tulivat 

markkinoille 1960-luvulla (Heikkilä-Halttunen, 2003a). 1970-luvun lopulla lastenkirjallisuus 

alkoi uudistua (Suojala, 2003). 

1980-luku oli Laukan (2003) mukaan lastenkirjakuvituksen kulta-aikaa, jolloin muun muassa 

Kristiina Louhen värikkäät Aino- ja Tomppa -kuvakirjat syntyivät. 1970- ja 1980-luvuilla las-

tenkirjallisuuden arvostus nousi (Laukka, 2003). Sarjakirjallisuuden julkaisutahti kiihtyi ja te-

oksissa korostui hyvinkin realistinen ajankuva (Rättyä, 2003). Suojala (2003) tuo esille 1980-

luvun lastenkirjallisuuden viittaukset aiempaan kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Myös faabelit al-

koivat näkyä hänen mukaansa eläinsatujen muodossa, mutta myös kansansatuja, Lapin luontoa 

ja saamelaista mytologiaa hyödynnettiin, muun muassa Kaarina Helakisan saduissa, jotka rik-

koivat aikuisten ja lastenkirjallisuuden rajoja (Suojala, 2003; Suojala, 2001). 1990-luvulla sa-

tukirjallisuus ja koko lastenkirjallisuus oli Suojalan (2001) mukaan yhteydessä lastenkulttuurin 

muotoihin. Elokuvateattereihin näytelmälliset satuelokuvat eivät hänen mukaansa 1990-luvulla 

juurikaan päässeet, mutta televisio osoittautui mediaksi, jonka kautta satuja ja tarinoita haluttiin 

välittää lapsille. Kirjailijat toimivat usein näiden ohjelmien käsikirjoittajina, yksi tällaisista oli 

Raili Mikkasen Histamiini (Suojala, 2001). 

3.3 Sadun maailmassa voi tapahtua mitä vain 

Satujen historian uskotaan ulottuvan 4000 vuoden taakse, sillä nuolenpääkirjoituksissa ja hie-

roglyfiteksteissä on havaittu samoja satuaiheita, mitä vielä tänäkin päivänä saduissa esiintyy 

niiden siirtyessä sukupolvelta toiselle eteenpäin (Hakkarainen & Brėdikytė, 2013, s. 117; Ka-

rasma & Suvilehto, 2014, s. 52). Sadut muovautuivat Suomessa lastenperinteeksi vähitellen 

1800-luvulla niiden oltua ensin aikuisten toisilleen kertomia tarinoita illanistujaisissa ja muissa 

tapaamisissa (Kivilaakso, 2010). Sadut ovat monikerroksisia, ne sisältävät mielikuvitusta ja 

fantasiaa, ne koskettavat ja tulevat tunteissa ihmistä lähelle, vaikka niiden ei tarvitse olla totta 
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(Ojanen, 1980, s. 13; Suvanto & Ukkola, 2020). Satujen monikerroksellisuudesta kertoo myös 

se, että niitä on Ylösen (2000) mukaan vaikea tarkalleen määritellä, sillä ne voivat sisältää nor-

maalitajunnan ylittäviä kokemuksia. Sadut voivat näin ollen olla hänen mukaansa erittäin to-

dellisia sisältäen kuvitteellisia kohtauksia, tai ne voivat olla täysin kuvitteellisia ihmisen ja eläi-

men keskenään käymiä keskusteluita. Saduissa on kuitenkin se yhteistä, että niiden lähtökoh-

tana on myyttinen ajattelu, missä mikä vain voi olla mahdollista (Ylönen, 2000, s. 9). 

Ylösen (2000) mukaan satujen rakenne on usein kuitenkin samanlainen: Sadun alussa on on-

gelma, joka tulee ratkaista ja selvittää. Sadun edetessä päähenkilö oppii tulkitsemaan itseään 

omien ja toisten kokemusten ja tekojen kautta, minkä jälkeen tulee kriisi, joka auttaa ratkaise-

maan sadussa esiintyvän ongelman, mikä johtaa päähenkilön muutokseen mahdollistaen tehtä-

vässä onnistumisen. Sadun lopussa hyvyys palkitaan ja satu päättyy onnellisesti (Ylönen, 2000, 

s. 12–13). Samanlaisen sadun rakenteen muodostaa myös Suvanto ja Ukkola (2020), joiden 

mukaan sadun lopun onnellinen päätös vahvistaa lapselle tunnetta siitä, että vaikeuksista selvi-

tään ja toivoa on aina olemassa (Suvanto & Ukkola, 2020). Hakkarainen ja Brėdikytė (2013) 

tuovat esille satujen kaksitasoisuuden, missä sadun henkilöhahmot tekevät eri asioita erilaisissa 

olosuhteissa, mutta samalla niiden taustalla on joku arvo tai asenne. Satujen herättämien tunne-

kokemusten ja mielikuvituksen kohdatessa, ne luovat lapsille samaistumisen kohteita, ja sa-

maistuessaan sadun päähenkilöön tai sankariin, sanotaan lapsen saavuttaneen sadun piilotetun 

sanoman (Hakkarainen & Brėdikytė 2013, s. 92–93, 102). Ylösen (2000) sekä Suvannon ja 

Ukkolan (2020) tavoin, myös Hakkarainen & Brėdikytė (2013) määrittävät sadun rakenteen 

koostuvan alun konfliktista, keskikohdan kärjistyksestä ja lopun ratkaisun syntymisestä. Nämä 

sadun piirteet synnyttävät heidän mukaansa kysymyksiä ja kärjistävät ristiriitoja aikaansaaden 

emotionaalisen kokemuksen, mikä vastaavasti motivoi käsittelemään turvallisesti monenlaisia 

asioita. Sadun rakenteen määrittely tuo hyvin esille sen, että satujen dramatiikka, tunneside ja 

rytminen liike motivoivat lasta kuuntelemaan sadun loppuun saakka (Hakkarainen & Brėdikytė, 

2013, s. 103, 149–150). 

Satutyyppejä on monenlaisia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (2022) satukortisto on järjes-

tetty Aarneen-Thompsonin (AT) tyyppiluettelon mukaan: Eläinsatuihin, ihmesatuihin, legen-

dasatuihin, novellisatuihin, satuihin tyhmästä paholaisesta, hölmöläissatuihin, pilasatuihin, val-

hesatuihin sekä kaavamaisiin satuihin (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2022). Yksi tapa on 

lajitella sadut kansansatuihin ja taidesatuihin. Kansansatujen kirjoittajia ei tunneta, sillä ne ovat 

kulkeneet satojen vuosien ajan kertojien mukana paikasta ja kulttuurista toiseen, tarpeesta hah-

mottaa elämän tarkoitusta (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 96; Karasma & Suvilehto, 2014, s. 54; 
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Ojanen, 1980, s. 13; Rättyä, 2012; Ylönen, 2000, s. 14). Kivilaakso (2010) puhuu kansansa-

duista ja fiktiivisestä kaunokirjallisuudesta, joka kehittyi kansansatujen ja ihmesatujen pohjalta. 

Hän tuo myös esille satujen tutkijoiden tavan erotella kansansadut, ihmesadut ja taidesadut toi-

sistaan. Kansansatujen alalajeina ovat eläinsadut, legendasadut, novellisadut, pilasadut ja ket-

jusadut (Kivilaakso, 2010). Taidesaduista puhuttaessa voidaan sen sijaan puhua lapsille suun-

natusta sanataiteesta, jossa puhutaan usein nykyajasta (Ylönen, 2000, s. 14, 16). Eri taiteenlajit 

korostuvat Kivilaakson (2010) mukaan taidesaduissa, jotka ovat syntyneet kirjailijoiden omista 

luomuksista, ei kansansatujen pohjalta. Taidesaduissa korostuu näin ollen hänen mukaansa ih-

misen olemassaolo ja moraaliset ongelmat, kuvallinen kerronta, henkilötarinat ja miljöön luon-

nehdinta sekä luonnon ja ihmisen välinen symboliikkaa ja mytologiaa korostava suhde. H.C. 

Andersenin, Zacharias Topeliuksen, Lewis Carrollin ja A. A. Milnen satuja pidetään hänen mu-

kaansa taidesatuina. Suomessa taidesadut ovat suomalaisten kansansatujen taustoittamaa luon-

tosymboliikkaa korostavia, kuten Zacharias Topeliuksen Lumikuningatar tai Anni Swanin Sil-

kinhieno ja peikot (Kivilaakso, 2010). 

Voipio (2011) tuo esiin kansansadun ja taidesadun rinnalle modernisoivan sadun ja nykysadun. 

Sadut alkoivat modernisoitumaan 1900-luvulla, mikä vaikutti taidesatuihin tuoden niihin uusia 

piirteitä. Satujen uudistumista ja saturomaanin perinteen alkua kuvasi hänen mukaansa Aili So-

mersalo teoksillaan Päivikin satu (1918) ja sen jatkotarinalla Mestaritontun seikkailut (1919). 

Nykysaduiksi hän nimeää sadut, joita voisi kutsua spekulatiivisiksi saduiksi, joissa yliluonnol-

lisuus, kuvitteellisuus ja magia ovat läsnä (Voipio, 2011). Ylönen (2000) määrittelee nykysadut 

yhteiskunnan muuttumisen myötä saduiksi, joissa heijastuu kuluva aikakausi ja sen asettamat 

normit. Hän luo nykyajan saduista metaforan runsaslehtisenä lehmuksena, jonka runko paljas-

tuu, kun sitä katsoo tarkasti. Samoin kaikkia nykysatujen yksityiskohtia ei paljasteta heti, vaan 

tarinaa pitää tutkia syvemmälle, jotta sen sisältö paljastuu (Ylönen, 2000, s. 21–22).  
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4 Esi- ja alkuopetusikäisen lapsen lukutaidon kehittyminen 

Pro gradu -tutkielmani teoreettisen viitekehyksen kolmannessa ja viimeisessä luvussa (luku 4) 

tuon esille Suomen koulutusjärjestelmän esi- ja alkuopetuksen kontekstia (OKM, n.d.a). Luvun 

alussa pohjustan esi- ja alkuopetuksen kontekstia kertomalla myös kaksivuotisen esiopetuksen 

kokeilusta, mikä voi olla vielä osalle tuntematon käsite esiopetuksen ja perusopetuksen rinnalla. 

Ensimmäisessä alaluvussa (4.1) tuon esille valtakunnallisten, kontekstiini liittyvien kolmen eri 

opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2014a; OPH, 2014b; OPH, 2020) sisältöä lapsen kielen 

kehittymisen tukemisesta esiopetuksessa ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa (4.1.1) sekä 

perusopetuksen alkuopetuksessa suomen kielen ja kirjallisuuden osalta (4.1.2). Pro gradu -tut-

kielmani otsikon ja tutkimuksen tarkentuessa oululaisiin esi- ja alkuopetuksen opettajiin, täy-

dennän näiden kolmen alaluvun alaluvuissa käsiteltäviä valtakunnallisia opetussuunnitelmia 

Oulun kaupungin linjauksilla. Toisessa alaluvussa (4.2) tuon esille tutkimusperustaista tietoa 

esi- ja opetusikäisten lasten lukutaidon oppimisesta ja opetuksen merkityksestä. Kolmannessa 

alaluvussa (4.3) kerron huoltajien merkityksestä lasten lukutaidon syntymisessä. 

Joulukuussa 2020 valtioneuvoston hyväksymä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, on osa ope-

tus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa 

varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa (OKM, n.d.b; OPH, 2021, 

s. 7). Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkoi elokuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2024 

mukaan valituissa kokeilukunnissa, jotka ovat tehneet omat paikalliset kokeiluopetussuunnitel-

mat valtakunnallisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet huo-

mioiden (OPH, 2021, s. 7). Kaksivuotinen esiopetus tarjoaa mahdollisuuden keskittyä ja syven-

tyä tarkemmin oppimisen eri alueisiin ja toimintakulttuurin kehittämiseen antaen lapsille aikaa 

kasvaa ja oppia oman tahdin mukaisesti (OPH, 2021, s. 13). Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2014) sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteissa 

(2021) on paljon samaa, mutta uudempi opetussuunnitelma hyödyntää oletettavasti uusimpia 

tutkimus-, arviointi- ja kehittämistyön tuloksia (OPH, 2021, s. 8). Kaksivuotisen esiopetuksen 

kokeilun opetussuunnitelmien perusteiden tarkoituksena on taata lapsen kasvun ja oppimisen 

polun jatkuvuus ja eheys varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta alkuopetuksen 

kautta myöhempään perusopetukseen (1046/2020 7:2 §).  
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4.1 Esi- ja alkuopetuksen konteksti  

4.1.1 Kielen rikas maailma esiopetuksessa ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) korostavat lasten jäsentävän kielellään omia 

ajatuksiaan ilmaisussa ja vuorovaikutustilanteissa muodostaessaan maailmankuvaansa arjen 

toiminnoissa. Tätä toteutetaan havainnoimalla myös muita eri kieliä, erityisesti lapsiryhmässä 

ja sen ympäristössä puhuttuja kieliä, joita vahvistetaan eri kulttuureihin tutustumalla ja eri me-

netelmiä hyödyntäen (OPH, 2014a, s. 32). Esiopetuksen kielisuihkutusten avulla lapsi tutustuu 

vieraisiin kieliin ja perhe saa valmiuksia lapsen A1-kielen valintaan perusopetuksen ensimmäi-

selle vuosiluokalle (Oulun kaupunki, 2021a, s. 61). 

Esiopetuksessa havainnoidaan lasten mielenkiinnon ja uteliaisuuden kohteita lukemista, kirjoit-

tamista ja puhuttua kieltä kohtaan, joiden pohjalta tuetaan lasten kokonaisvaltaista kielellisten 

taitojen kehittymistä, lasten monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista (TVT) osaa-

mista, vahvistaen ja kehittäen niitä suullisesti ja eri välineitä hyödyntämällä (OPH, 2014a, s. 

32). Monilukutaito on läsnä esiopetuksen päivittäisessä pedagogisessa toiminnassa muun mu-

assa musiikin, draaman ja keskusteluiden sisältyessä kirjanlukuhetkiin (Oulun kaupunki, 

2021a, s. 61). Lasten kielitietoisuus, kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot kehittyvät 

vuorovaikutuksessa leikin, lorujen ja uusiin asioihin tutustumisen seurauksena (OPH, 2014a, s. 

33). Lapsen saama runsas positiivinen palaute, kannustaminen ja tarvittava läheisyys ja turval-

lisuus ovat lapsen kielellisen kehittymisen tärkeä perusta (OPH, 2014a, s. 33; Oulun kaupunki, 

2021a, s. 61). 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014a) korostetaan esiopetuksen erilaisissa ti-

lanteissa korostuvan kuuntelemisen ja puhumisen harjoittelu tarinoiden kertomisen sekä kysy-

misen, päättelyn ja arvioivan keskustelun keinoja hyödyntäen. Luetun ymmärtämisen kehitty-

mistä ja lukemisen merkityksen ymmärtämisen vahvistamista harjoitellaan lasten kanssa tekstin 

ymmärtämisen ja muistamisen avulla, erilaisia tekstejä lukemalla ja niistä keskustelemalla 

(OPH, 2014a, s. 33). Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kannuste-

taan esiopetusryhmiä kirjastoyhteistyöhön sekä Lukuhöperö-kirjallisuusdiplomin suorittami-

seen, joissa korostuu lasten alkavan lukutaidon tukeminen ja erilaisten lukutaitojen kehittymi-

nen (Oulun kaupunki, 2021a, s. 61). Lasten ymmärrys puheen muuttumisesta kirjoitetuksi kie-

leksi ja kirjoitetun kielen muuttumista puheeksi, vahvistetaan opettajan mallintamisen avulla ja 

erilaisia harjoituksia tehden, muun muassa puheen pilkkomisella pienempiin osiin ja erilaisilla 
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hienomotoriikan harjoituksilla (OPH, 2014a, s. 33). Lapsen kielitietoisuutta edistetään luke-

malla lapsille päivittäin kirjoja, joiden avulla lasten keskittymiskyky, tarkkaavaisuuden suun-

taus ja sen ylläpitäminen vahvistuvat (Oulun kaupunki, 2021a, s. 61). Kirjainten tunnistaminen 

ja leikillinen kirjoittaminen, omien tekstien tuottaminen lapsen oman taitotasonsa mukaisesti, 

monipuolisia menetelmiä, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödyntäen sa-

malla lasten mielenkiinnon kohteet huomioiden, tiedetään vahvistavan lasten lukutaidon kehit-

tymistä (OPH, 2014a, s. 33).  

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteissa (2021) tuodaan esille las-

ten kielellisten taitojen ja valmiuksien runsas vaihtelevuus kaksivuotisen esiopetuksen kokei-

lussa, mikä ei ole kuitenkaan este opetuksen eriyttämiselle, vaan pikemminkin mahdollisuus 

tarjota jokaiselle lapselle hänen oppimis- ja kehitystasonsa huomioiden sopivia haasteita ja iloa 

uuden oppimiseen. Oppimisympäristöissä huomioidaan lapsen tarve havainnoida ympäristöään 

ja tutkia kieltä lukien, puhuen ja kirjoittaen laajentaen samalla sanavarantoaan (OPH, 2021, s. 

41). Lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan toisten lasten ja henkilöstön välisillä 

keskusteluilla sekä harjoittelemalla keinoja arjessa selviytymiseen muun muassa tunteiden tun-

nistamisen, nimeämisen ja niiden säätelyn harjoittelun avulla (OPH, 2021, s. 42; Oulun kau-

punki, 2021b, s. 65). 

4.1.2 Suomen kieli ja kirjallisuus alkuopetuksessa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) korostetaan lapsen kielitietoisuuden ke-

hittymisen alkavan jo varhaislapsuudessa jatkuen elinikäisenä oppimisen prosessina (OPH, 

2021b, s. 103). Oppilaiden suomen kielen, moniluku- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on 

perusopetuksessa Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityinen tehtävä. Lisäksi oppilaiden 

kanssa tutustutaan kirjallisuuteen ja kulttuuriin yhteiskunnan monikulttuurisuus ja monikieli-

syys huomioon ottaen. Opetuksen erityinen painopiste ensimmäisellä ja toisella vuosiluokilla 

on opetussuunnitelman mukaan luoda perusta oppilaan luku- ja kirjoitustaidolle (OPH, 2021b, 

s. 105).  

Alkuopetuksen tehtävänä on lisäksi oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja vahvista-

minen ohjaamalla oppilaita toimimaan erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilan-

teissa, opastaa oppilaita kehittämään kieltä ja mielikuvitusta, tukemaan oppilaita ilmaisemaan 

rohkeasti kokonaisvaltaisesti itseään ja ohjata oppilaita ymmärtämään ihmisten yksilöllisiä 
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viestintätapoja (OPH, 2021b, s. 106; Oulun kaupunki, 2022a, s. 324). Erilaisten tekstien tulkit-

seminen sekä niiden tuottaminen näyttäytyvät opetuksen tavoitteissa; oppilaiden innostuksena 

lukutaidon oppimiseen ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoitteluun, omaa lukemista tark-

kaillen (OPH, 2021b, s. 106). Monimuotoisten tekstien, sanojen ja sanontojen merkitysten ja 

rakenteiden tarkasteleminen, kielellä leikittely, sana- ja käsitevaraston laajeneminen (”äänne, 

kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva”), tiedon monimenetelmäinen 

hakeminen esimerkiksi ympäristöä havainnoimalla, tiedonhalun tyydyttäminen sekä löydetystä 

tiedosta muille kertominen ovat myös osa suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaineen tavoitteita 

(OPH, 2021b, s. 106; Oulun kaupunki, 2022a, s. 318–319). Oppilaita kannustetaan kertomaan 

omista ajatuksista, kokemuksista ja tekemistään havainnoista muun muassa puhumalla, kirjoit-

tamalla sekä kuvien avulla (Oulun kaupunki, 2022a, s. 328). 

Oppilaita ohjataan myönteisten lukukokemusten syntymiseen ja lukukokemusten jakamiseen, 

uusien yksinkertaisten ja kuvaavien tarinoiden kertomiseen kerronnan peruskäsitteitä (päähen-

kilö, tapahtumapaikka, tapahtuma-aika ja juoni) harjoittelemalla sekä tarinoiden tuottamiseen 

monin eri menetelmin. Näiden rinnalla harjoitellaan käsin kirjoittamista, näppäintaitoja sekä 

oikeinkirjoituksen perusasioita kirjoitettua kieltä koskevien sopimusten lisäksi (OPH, 2021b, s. 

106; Oulun kaupunki, 2022a, s. 319, 321). Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

on myös osa alkuopetuksen Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteita. Oppilaita kannustetaan 

kehittämään kielitietoisuutta havainnoiden puhuttua sekä kirjoitettua kieltä koulussa ja vapaa-

ajalla sekä auttaen heitä ymmärtämään oman kielenkäytön vaikutusta toisten käyttäytymiseen 

(OPH, 2014b, s. 107; Oulun kaupunki, 2022a, s. 322).  

Lapsille suunnatun kirjallisuuden kuunteleminen ja lukeminen (lorut, runot ja sanaleikit) sekä 

itselle mielenkiintoisen kirjallisuuden löytyminen ja sen kirjastosta lainaaminen oman lukuhar-

rastuksen kehittämisen lisäksi on osa tavoitteita (OPH, 2014b, s. 107). Kirjallisuusdiplomi sekä 

Kulttuuripolun ja Kirjastoreitin tarjoamat työtavat ja oppimisympäristöt ovat hyödynnettävissä 

Oulun kaupungin kouluissa tarpeen mukaan (Oulun kaupunki, 2022a, s. 315). Oppilaiden luke-

misen sujuvuutta ja nopeutta vahvistetaan toisella vuosiluokalla, samoin kuin tekstinymmärtä-

misen taitoja ja strategioita (Oulun kaupunki, 2022a, s. 327). Oppilaita ohjataan arvostamaan 

niin omaa kieltään ja kulttuuriaan, mutta myös kulttuurista moninaisuutta. Heidän kanssaan 

tutustutaan joihinkin lastenkulttuurin muotoihin, innostetaan oppilaita niiden käyttäjiksi sekä 

kannustetaan tuottamaan yhdessä omaa kulttuuria (OPH, 2014b, s. 107). 
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4.2 Esi- ja alkuopetusikäisen lapsen lukutaidon oppiminen ja opetuksen merkitys 

Lerkkanen (2017) tuo esille opetussuunnitelmien vuorovaikutuksen merkityksen lasten luku-

taidon sekä monilukutaidon merkityksen laajan tekstikäsityksen oppimisessa. Hän toteaa luku-

taidon olevan osa prosessia, jonka avulla lapsi ymmärtää ympäröivää todellisuutta. Tämän mer-

kitys korostuu koulun aloittavien lasten lukemisen valmiuksissa, joissa on suuria eroja ja eri-

tyisesti ongelmia lukutaidon oppimisessa (Lerkkanen, 2017). Soodlan ja kollegoiden (2015) 

mukaan 6–7-vuotiaat lapset ovat herkässä ikävaiheessa oppimassa lukemisen perustaitoja ja 

näin ollen seitsemän kuukauden lukemisen opettelun jälkeen lapset, jotka osaavat yhdistää kir-

jaimet ja niiden äännevastaavuudet, oppivat ymmärtämään kirjoitettua kieltä, kun heitä on ope-

tettu ensimmäisellä vuosiluokalla systemaattisesti foneemipohjaisella opetuksella, vaikka heitä 

ei olisi opetettu lukemaan ennen koulun alkua. Erot erilaisten lukijoiden välillä tasoittuvat en-

simmäisen vuosiluokan aikana (Soodla ym., 2015).  

Tähän voi olla Ruotsalaisen (2022) mukaan syynä se, että suomalaiset opettajat mukauttavat 

lukutaidon opetusta lasten sananlukutaidon mukaan koko ensimmäisen vuosiluokan ajan. Hä-

nen mukaansa oppilaiden taitojen tiedostaminen voisi mahdollistaa oppituntien suunnittelemi-

sen ja harjoitteiden valitsemisen optimaalisesti tukemaan oppilaiden oppimistarpeita, huomioi-

den oppituntien sisällön ja oppilaiden yksilölliset tarpeet. Lukemaan opettamisessa tulisi huo-

mioida hänen mukaansa tarkan ja sujuvan lukutaidon harjoittelu, mutta myös oppilaan kielelli-

sen ymmärtämisen taitojen tukeminen. Suomalaisten ja virolaisten oppituntien sisällöissä on 

hänen mukaansa eroja, sillä Suomessa opetuksen sisältöä eriytetään, kun taas Virossa suurin 

osa oppitunneista kului kuullun ja luetun ymmärtämisen harjoitteluun. Tulokset puhuvat suo-

malaisten opetusmenetelmien puolesta, sillä foneemipohjaiset sisällöt todetaan olevan yhtey-

dessä parempaan lukusujuvuuteen ja parempaan luetun ymmärtämiseen, mikä korostuu erityi-

sesti oppilaan itsenäisessä sanalukutyöskentelyssä tunneilla. Sitä vastoin opettajan opettaessa 

koko lapsiryhmää, opetuksessa käytettävä merkityspohjainen harjoittelu ja kielellistä ymmär-

rystä tukeva opetus vahvistaa koko ryhmän luetun ymmärtämisen tasoa (Ruotsalainen, 2022, s. 

54–57). Opettajan rooli ja pedagogiset käytänteet ovat merkityksellisiä määriteltäessä lasten 

osallisuutta yksilönä ja ryhmän jäsenenä (Ylikörkkö, 2022). 

Soodlan ja kollegoiden (2015) mukaan tutkimukset vahvistavat aiempaa käsitystä siitä, että las-

ten luetunymmärtämisen vahvistaminen on syytä aloittaa jo ennen kouluikää. Tämän vahvistaa 

myös Lepola, Lynch, Laakkonen, Silvén ja Niemi (2012), joiden mukaan mitä taitavammin 5-
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vuotiaat lapset tekevät johtopäätöksiä kuvakirjoja katseltuaan, sitä paremmin he pystyvät ker-

tomaan tarinan uudelleen ja vastaamaan kysymyksiin vielä 6-vuotiaina. Tämä tukee päättely-

taitojen ja kuullun ymmärtämisen välistä yhteyttä, sillä lasten kerronnallinen kuuntelu 4-vuoti-

aana ennustaa päättelytaitojen tekemistä 5-vuotiaana, mikä vastaavasti ennustaa suoraan ker-

ronnallisen kuuntelun ymmärtämistä 6-vuotiaana (Lepola, Lynch, Laakkonen, Silvén & Niemi, 

2012). Aron ja Lerkkasen (2019) mukaan lasten kielellinen perusta syntyy jo ennen kouluikää 

(Aro & Lerkkanen, 2019). Salisburyn ja Stylesin (2012) mukaan jo kuvakirjat itsessään opetta-

vat lapsia katsomaan ja arvioimaan visuaalisia tekstejä. Heidän mielestään on tärkeää, että lap-

set oppivat katsomaan, arvostamaan ja tulkitsemaan visuaalista materiaalia, mutta myös yhtä 

lailla sen suunnittelua, mikä onnistuu useilta lapsilta luonnostaan, mutta tätä taitoa voidaan hei-

dän mukaansa myös kehittää ja tehostaa ammattitaitoisella opettamisella. Lasten valmiuksia ja 

visuaalisen tietoisuuden kehittymistä tulisi opettajien osata myös laajentaa, jotta lasten monilu-

kutaito kehittyy ja vahvistuu (Salisbury & Styles, 2012, s. 75–77).  

Wallangin ja Kharlukhin (2022) mukaan Covid-19 liikkumisrajoitusten ja sulkemisen (lock-

down) aikaan opettajat kokivat, että oppilaat eivät olleet motivoituneita lukemaan, mikä toi 

haasteita lukutaidon edistämiseen. Kirjallisuuden sisällöllisyyden merkitys on suuri, sillä hei-

dän mukaansa lasten lukuinnokkuutta olisi voinut kasvattaa huomioimalla, mitkä aihepiirit ja 

sisällöt lapset kokivat omakseen (Wallang & Kharlukhi, 2022). Pesonen ja kollegat (2020) to-

teavat hyvin suunnitellun, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toiminnan sekä sen arvioinnin ja 

kehittämisen moniammatillisessa yhteisössä olevan vahva osa opettajan ammattietiikkaa (Pe-

sonen ym., 2020, s. 6). Oulun kaupungille myönnettiin vuonna 2020 erityisavustus varhaiskas-

vatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpi-

teisiin kehittämishankkeeseen Lukulumoa ja kirjavimmaa, jonka tavoitteena on kirjallisuusläh-

töisen sanataidekasvatuksen lisääminen ja lukemisen innostaminen Oulun kaupungissa vuosina 

2020–2022 (Kulttuuri Valve, n.d.). 

4.3 Huoltajien merkitys lapsen lukutaidon syntymisessä 

Silinskasin ja kollegoiden (2010) pitkäaikaistutkimus osoittaa, että äitien kotona ylläpitämät 

lukemisen aktiviteetit (yhteiset lukuhetket, kirjainten opettelu, lukemaan opettaminen) ennus-

tavat parhaiten varhaiskasvatusikäisen lapsen lukutaidon kehittymistä. Näissä tapauksissa hy-

vän lukutaidon on tutkittu saavuttavan erityisesti tytöt, esikoislapset ja lapset, joilla on korkeasti 

koulutettu äiti. Tästä syystä heidän mukaansa erityisesti vähemmän koulutettuja äitejä tulisi 
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rohkaista erilaisiin lukemisen aktiviteetteihin lastensa kanssa erityisesti silloin, kun lapsi ei ole 

kiinnostunut lukemisesta tai jos lapsi osoittaa heikkoja lukutaitoja, etenkin kun kyseessä on 

myöhemmin syntyneet lapset ja pojat (Silinskas ym., 2010).  

Lasten sukupuolten väliset erot suhteessa lukutaitoon tulevat esille myös Euroopan unionin kat-

tavan lukutaidon asiantuntijaryhmän (2012) loppuraportissa sekä PISA- ja PIRLS-tuloksissa 

(EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012; Leino, Nissinen, Puhakka & Rautopuro, 

2017; OECD, 2018). Opetushallituksen (2019) elinikäisen oppimisen ennakointimallin, Poi-

kien oppimishaasteiden ja niiden ratkaisujen -kehittämisohjelman mukaan tulisi pohtia, millä 

tavoin poikien osaamistaso saataisiin lähemmäs tyttöjen osaamistasoja ilman, että tyttöjen tar-

vitsisi kokea syyllisyyttä omasta menestyksestään. Tämän lisäksi Opetushallituksen mukaan 

eriteltävien sukupuolten sijaan tulisi keskustella pikemmin yksilöistä, sukupuolisensitiivisyy-

destä tai moninaisuussensitiivisyydestä, sillä varhaislapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa 

omaksutut sukupuoliroolit vaikuttavat pitkään, mutta niihin voidaan vielä vaikuttaa (OPH, 

2019, s. 14–15). 

Duursma (2014) korostaa isien merkitystä lapsen lukutaidon kehittymisen tukemisessa koti-

oloissa (Duursma, 2014). Siinä missä Silinskas ja kollegat (2010) tuovat esille äidin korkean 

koulutustason positiivisen yhteyden lapsen lukutaidon kehittymisessä suhteessa vähempi kou-

lutettuihin äiteihin, Duursma (2014) pohtii, että korkeammin koulutetut isät saattavatkin olla 

niitä, jotka tarjoavat enemmän virikkeellistä tekemistä lapsilleen suhteessa vähempi koulutet-

tuihin isiin (Duursma, 2014; Silinskas ym., 2010). Välijärvi (2017) tuo esille, että PISA 2015 -

tulosten mukaan Suomessa oppilaan kotitausta on selkeästi yhteydessä siihen, kuinka usein ko-

tona keskustellaan vanhempien kanssa. Korkeamman sosioekonomisen taustan perheissä van-

hemmat ovat tutkitusti enemmän kiinnostuneempia lapsensa koulunkäynnistä, tukevat lasta 

koulusaavutuksissa, mutta myös kouluponnisteluissa ja -vaikeuksissa sekä kannustavat lapsia 

luottamaan itseensä (Välijärvi, 2017).  

Segal ja Martin-Chang (2019) kuitenkin painottavat, että on helpompi vahvistaa vanhempien 

lukemiseen liittyvän tietämyksen lisäämistä kuin muuttaa vanhempien sosioekonomista tilan-

netta. Vanhempien lukemiseen liittyvän tietämyksen lisääminen voisi heidän mukaansa vahvis-

taa kodeissa myönteistä asennetta kotona tapahtuvaa lukemista ja sen tukemista kohtaan sekä 

edesauttaa näin ollen lapsia parempaan lukutaitoon (Segal & Martin-Chang, 2019). Lerkkasen 

ja kollegoiden (2010) mukaan heikot lukivalmiudet omaava lapsi ei välttämättä saa tarvitse-
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maansa tukea vanhemmilta, mikä voi johtua siitä, että lapsi, joka ei innostu yhteisistä lukuhet-

kistä, ei hakeudu vanhemman luokse eikä täten myöskään rohkaise vanhempaa toimimaan lap-

sensa lukuvalmiuksia vahvistaakseen. Myös vanhemman epävarmuus omasta roolistaan, 

omista taidoistaan ja omasta lukutaustasta voi vähentää kotona annetun tuen määrää erityisesti 

alle kouluiässä (Lerkkanen ym., 2010). Myös Euroopan unionin kattava lukutaidon asiantunti-

jaryhmä (2012) on huolissaan perheiden välisistä eroista tukea perusopetusikäisten lastensa ke-

hittyviä lukutaitoja, mutta myös niistä lapsista, jotka saivat tarvitsemaansa tukea alle kouluikäi-

senä, mutta kouluun mentäessä tätä tukea ei ole ollut enää vanhempien osalta saatavilla. Lisäksi 

lapset, jotka eivät saaneet tarvitsemaansa tukea kehittyvien lukutaitojensa osalta ennen perus-

opetuksen aloitusta, jäävät jälkeen toisista lapsista koulun alettua (EU High Level Group of 

Experts on Literacy, 2012). Tässä korostuu erityisesti vanhempien merkitys, sillä Soodlan ja 

kollegoiden (2015) mukaan opettajan opetustyyli foneemipohjaisessa opetuksessa tasoittaa 

eroja erilaisten lukijoiden välillä ensimmäisen vuosiluokan aikana (ks. Soodla ym., 2015). 

Tarjotakseen tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen kaikissa suomalaisissa perheissä 

Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen eduskunta myönsivät Suomen Lukukeskuksen luomalle 

konseptille, Lukulahja lapselle 2019–21 rahoituksen, jonka myötä lapsiperheille jaettiin tietoa 

lukemisen tärkeydestä kattavan kirjakassin kera (Suomen Kulttuurirahasto, n.d.). Suurin osa 

perheistä, jotka aloittivat perheen lukuharrastuksen kirjakassin saatuaan, tekivät siitä Jäkön 

(2022) mukaan säännöllisen, päivittäin toteutuvan tavan. Kirjakassin saaneista lapsiperheistä 

63 % kertoi kirjakassin lisänneen kaikkinensa perheen lukemista (Jäkkö, 2022; Lukukeskus, 

2022a). Ohjelman tulokset olivat niin positiiviset, että ohjelmaa päätettiin jatkaa Suomen edus-

kunnan myöntämällä rahoituksella ja ohjelmalle etsitään pysyvää rahoitusta (Lukukeskus, 

2022b; Suomen Kulttuurirahasto, n.d.).  

Euroopan unionin kattavan lukutaidon asiantuntijaryhmän (2012) mukaan niissä perheissä, 

joissa vanhemmilla on heikko luku- ja kirjoitustaito, myös kirjojen määrä kotona on todennä-

köisesti pienempi eikä vanhemman ja lapsen välille ole syntynyt vuorovaikutuksellista luku-

harrastusta. Näissä perheissä on myös suurempi todennäköisyys sille, että lapset katsovat enem-

män televisiota, mikä on yhteydessä lapsen heikompaan luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen 

(EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012). Lerkkasen (2020) mukaan kodin luku-

ympäristöllä on suuri merkitys lapsen kehittyvälle lukutaidolle, millainen on kodin kirjallinen 

ympäristö, kuinka paljon perhe lukee, mutta myös sillä, millaiset ovat vanhempien voimavarat 

tukea lapsen lukuharrastusta (Lerkkanen, 2020). Tästä syystä myöskään kodin ulkopuolisen 
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oppimisympäristön tukea ja merkitystä ei tulisi väheksyä. Opetus- ja kulttuuriministeriön Oi-

keus oppia -hankkeen tavoitteena on ollut kaventaa ja ennaltaehkäistä muun muassa sosioeko-

nomisesta taustasta johtuvia oppilaiden oppimiseroja vahvistamalla ja kehittämällä oppimisen 

ja koulunkäynnin tukea ja lukutaitoa (OKM, 2019; OKM, 2022c). Edellä mainittuun hankkee-

seen liittyen, vuoden 2023 alusta on tulossa voimaan lakimuutos, tasa-arvoraha eli tarveperus-

tainen rahoitus, jonka tavoitteena on vahvistaa oppilaiden koulutuksellista tasa-arvoa ja yhden-

vertaisuutta erityisesti niillä alueilla, joissa lasten sosioekonominen tausta saattaa altistaa hei-

kommille oppimistuloksille (OKM, 2022b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielmani teoreettisen viitekehyksen käsittäneissä kolmessa luvussa (luvut 2–4) 

toin esille tutkimukseni kannalta olennaista teoriatietoa, jota täydennän tutkimukseni tuloksissa 

luvussa seitsemän (ks. luku 7). Näissä kolmessa luvussa kerroin opettajuudesta, opettajan am-

matillisesta kasvusta ja elämän narratiivisuudesta. Lisäksi määrittelin kertomuksen, muiston ja 

kokemuksen käsitteitä, mikä pohjustaa pro gradu -tutkielmani esi- ja alkuopettajien kertomuk-

sia omasta lapsuudestaan ja opettajuudestaan (luku 2). Kerroin myös lastenkirjallisuuden mo-

niulotteisuudesta; lastenkirjallisuuden määritelmästä, historiasta sekä saduista (luku 3). Toin 

lisäksi esille esi- ja alkuopetuksen kontekstia, lukutaidon oppimista sekä opettajien ja huoltajien 

merkitystä lapsen lukutaidon syntymisessä (luku 4). 
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5 Tutkielman pilottikysely 

Kerron viidennessä luvussa (luku 5) touko-kesäkuussa 2021 toteuttamastani pro gradu -tutkiel-

man pilottikyselystä, jonka tulokset toimivat osittaisena vertailukohteena pro gradu -tutkiel-

mani tuloksiin, joista kerron tulosluvun, alaluvun alaluvussa (ks. 7.1.2). 

En ollut rajannut pilottikyselyäni pro gradu -tutkielmani tavoin koskemaan ainoastaan oululai-

sia esi- ja alkuopettajia, vaan alueena se käsitti koko Suomen. Pilottikyselyn otsikko oli Opet-

tajien lastenkirjallisuusmuistoja omasta lapsuudestaan, jonka pohjalta keräsin tutkimusaineis-

ton. Keräsin aineiston Webropol 3.0 kysely- ja raportointisovelluksen avulla tekemälläni kyse-

lylomakkeella, jonka avulla sain tietää esi- ja alkuopettajien ajatuksia ja toiminnanperusteluita 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 62). Tiedostin loppukevään 27.5.–3.6.2021 olleen ajankohtana 

haasteellinen pilottikyselyn toteuttamiseen opettajien kevätkiireiden vuoksi, mutta samalla 

ajankohta oli otollinen, sillä suurin osa opettajista oli vielä töissä, mikä tarjosi mahdollisuuden 

suuremmankin aineiston keräämiselle. Pro gradu -tutkielman aineistonkeruutavan sijaan julkai-

sin pilottikyselyn sosiaalisessa mediassa; Facebookin kolmessa eri kasvatus- ja opetusalan ryh-

mässä, joissa kussakin on yli 10 000 jäsentä. Hain pilottikyselyyni vastaajiksi opettajia, jotka 

työskentelivät esi- tai alkuopetuksessa, sillä halusin kerätä tietoa heiltä, jotka työskentelivät 

tulevan pro gradu -tutkielmani kontekstissa ja jotka tiesivät itse parhaiten miten omaa opetta-

juuttaan toteuttavat ja minkälainen on heidän oma menneisyytensä kokemukset aiheeseen liit-

tyen. Halusin myös pilottikyselyni avulla saada kerättyä aineistoa, jota voisin mahdollisesti 

hyödyntää tulevassa pro gradu -tutkielmassani. Tähän minulla oli kyselyyn vastanneilta opet-

tajilta lupa. 

Pilottikyselyssäni oli yhteensä 22 kysymystä, joista osa oli monivalinta- ja osa avoimia kysy-

myksiä. Pilottikyselyyn vastasi yhteensä 26 opettajaa, joiden sukupuolta en erikseen kyselys-

säni kysynyt, sillä en kokenut tätä tietoa tarpeelliseksi tuossa vaiheessa sen hetkisten tutkimus-

ongelmieni näkökulmasta tarkasteltuna. Tämän kohdan muutin kuitenkin pro gradu -tutkiel-

mani kyselylomakkeessa, missä kysyin myös vastanneiden esi- ja alkuopettajien sukupuolta 

(ks. alaluku 6.4.). Aloitin pilottikyselyni monivalintakysymyksillä, jotta saisin selville vastaa-

jista taustatietoja. Opettajista enemmistö oli syntynyt tai käynyt ensimmäisen ja toisen perus-

koulun vuosiluokan 80-luvulla (n=11) ja suuri osa opettajista työskenteli samalla aluevirasto-

hallinnon alueella, missä oli lapsuutensa viettänyt (n=16). Suuri osa opettajista (n=11) oli Etelä-

Suomen aluehallintoviraston alueelta ja vastaavasti Lapin ja Ahvenanmaan aluehallintovirasto-

jen alueelta ei tullut yhtään vastausta, muilta alueilta hajautetusti (ks. taulukko 4). 
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Taulukko 4. Pilottikyselyyn vastanneiden esi- ja alkuopettajien asuinpaikkakunnat. 

 

Opettajien toimintaympäristö oli selkeästi esiopetus (n=18), mutta myös alkuopetus (n=6) ja 

joustava esi- ja alkuopetus (n=1) tuli opettajien vastauksissa esille. Osa opettajista oli varhais-

kasvatuksen opettajia; kasvatustieteen kandidaatteja (n=7). Saman vastausmäärän antoi joku 

muu koulutustausta (n=7), johon oli kirjattu muun muassa lastentarhanopettajaopiston kautta 

saatu pätevyys. Muista koulutustaustoista löytyi luokanopettajia (n=6), varhaiskasvatuksen 

opettaja; kasvatustieteen maisteri (n=5) ja varhaiskasvatuksen opettaja; sosionomi amk (n=4). 

Tähän kysymykseen oli vastannut kaikki kyselyyn osallistuneet esi- ja alkuopettajat (N=26), 

mutta vastauksia annettiin 29, mikä osoitti sen, että samoilla henkilöillä oli useampi pätevyys. 

Muodostin pilottikyselyyni useamman kysymyksen (22 kysymystä), jotta minulla olisi liikku-

mavaraa siinä, mihin tulen lopulta tarkentamaan pro gradu -tutkielmani. Esi- ja alkuopettajat 

olivat hyvin avoimia vastauksissaan, joten pystyin hyvin määrittelemään ne narratiiveiksi, sillä 

osa opettajista kirjoittivat avoimuuden lisäksi hyvinkin pitkästi. Avoimilla kysymyksillä halu-

sin saada selville, millaisia lastenkirjallisuusmuistoja opettajilla oli omasta lapsuudestaan ja 

mikä rooli opettajien omilla opettajillaan oli näissä muistoissa. Pilottikyselyyni vastanneista 

opettajista 92 % pystyi muistamaan omasta lapsuudestaan kuvakirjoja ja lastenkirjallisuutta. 

Pilottikyselyn kyselylomake oli avattu yhteensä 135 kertaa ja vastaaminen oli aloitettu 36 ker-

taa. Kysymyksiä oli paljon ja niihin vastaaminen vaati aikaa. Uskon, että tämä oli yhtenä syynä 

siihen, että osa vastaajista oli jättänyt pilottikyselyn vastaamisen kesken. Halusin mielenkiin-

nosta myös selvittää, mitä lastenkirjallisuuden teoksia opettajat muistivat omasta lapsuudes-

taan, ja Astrid Lindgrenin kirjallisuus sai selkeästi eniten mainintoja (n=20).  

Pro gradu -tutkielmani viidennessä luvussa (luku 5) toin esille tutkielmaani varten toteuttamani 

pilottikyselyn, mikä oli osana sekä Oulun yliopiston maisterivaiheen opintojeni kvalitatiivisen 

tutkimuksen jatkokurssin tehtävänantoa, mutta samalla myös harjoitustyöni varsinaista pro 

gradu -tutkielmaani varten, sillä kiinnostukseni aihealuetta kohtaan on elänyt jo vuosia. 
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6 Tutkimuksen metodologia ja tutkimuksen toteutus 

Kuudennessa luvussa (luku 6) tuon esille tutkimuksen metodologista taustaa ja kerron, miten 

tutkimukseni olen toteuttanut. Alaluvussa (6.1) kerron tutkimukseni tarkoituksesta ja tavoit-

teista, miksi tutkimukseni toteutin ja mitä sillä tavoittelin. Lisäksi kerron tutkimukselleni aset-

tamani tutkimuskysymykset sekä sen, millä tavoin ne muodostuivat. Toisessa alaluvussa (6.2) 

kerron narratiivisesta tutkimuksesta. Tutkimusaineiston keruu (6.3) ja varsinaisen pro gradu -

tutkielmani tutkimukseen osallistuneiden esi- ja alkuopettajien taustoista kertominen (6.4) ovat 

myös osa tämän luvun sisältöä. Lisäksi avaan tutkimukselleni valitsemaani aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia ja näytän taulukoiden avulla esimerkkiotteita siitä, millä tavoin keräämääni 

tutkimusaineistoa analysoin valitsemallani menetelmällä (6.5). 

Pro gradu -tutkielmani on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, joka on Syrjäläisen, Erosen 

ja Värrin (2007) mukaan suurta käsityöläisyyttä tutkijan omaa aineistoaan kohtaan, sillä se vaa-

tii tutkijaltaan lukeneisuutta, herkkyyttä ja inhimillistä ymmärrystä saatujen tulosten tulkitse-

miseksi. Ihmisen arjen ymmärtäminen on oivaltavan tulkinnan tulos, mikä syntyy teorian ja 

empirian vuoropuhelusta, mikä vastaavasti johtaa uuden tiedon ja ymmärryksen syntymiseen 

(Syrjäläinen, Eronen & Värri, 2007, s. 8). Laadullinen tutkimus on ihmisen todellisen elämän 

kuvaamista, prosessi, mikä hahmottuu vähitellen tutkimuksen edetessä (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2009, s. 161; Kiviniemi, 2018). Omaa tutkimustani tehdessäni tunsin ikään kuin pa-

lapelin palasten loksahtavan toisiinsa, tehdessäni havaintoja ja päätelmiä löytäessäni aina uutta 

tietoa ja verratessani sitä aiempiin tutkimuksiin niin Suomesta kuin kansainvälisesti. Palapelin 

metaforan tuovat esille myös Syrjäläinen, Eronen ja Värri (2007, s. 9), joiden mukaan kyseistä 

metaforaa käytetään usein kvalitatiivisen tutkimuksen analyysi- ja tulkintavaiheessa. Puusa ja 

Juuti (2020) kuitenkin korostavat, että varsinaista aineistoa ei tule pitää ”palana”, vaan aineisto 

on tietoteoreettisessa mielessä ihmispuhetta tutkijan ja kohteen välissä, kun taas metodologi-

sessa merkityksessä aineisto muodostuu ihmispuheesta, jota analysoidaan eri analyysimenetel-

min. Ihmisten näkökulmat ja kokemukset sekä tutkijan vuorovaikutus tekemiensä yksittäisten 

havaintojen kanssa on laadullisen tutkimuksen ominaisuus, missä etäisyydet pysyvät pienenä 

(Puusa & Juuti, 2020). Vilkka (2021) korostaa sitä vastoin, että kaikkien yksilöiden toimintaa 

ei voida selittää laadullisessa tutkimusmenetelmässä, vaan poikkeavuuksien ymmärtäminen 

paljastaa merkityksiä korostaen tutkimuksen subjektiivisuutta (Vilkka, 2021, s. 55–56). Laa-

dullinen lähestymistapa antaa Puusan ja Juutin (2020) mukaan mahdollisuuden muodostaa ta-

voitteet valitun tutkimusotteen mukaisesti. Tavoitteiksi he nimeävät esimerkiksi ”uuden tiedon 
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hankinta, ilmiön kuvaaminen, ymmärryksen syventäminen, ilmiön tulkitseminen, teoreettisesti 

mielekkään tulkinnan tekeminen tai kyseenalaistaminen” (Puusa & Juuti, 2020).   

6.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa oululaisille esi- ja alkuopettajille mahdollisuus palata ja 

syventyä lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistoihin ja miettiä millä tavalla nämä muistot näyttäy-

tyvät heille tänä päivänä heidän omassa opettajuudessaan. Keitä henkilöitä näihin muistoihin 

liittyy tai millaisiin ajanjaksoihin tai tapahtumiin ne kytkeytyvät? Lastenkirjallisuus on hyvin 

tunnesidonnaista ja intiimiä, sillä siihen liittyy jokaisen omakohtaisia muistoja ja kokemuksia 

(Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 109–110).  

Samalla tavoitteenani oli, että lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen reflektoinnilla voisi olla 

kehittävä vaikutus esi- ja alkuopettajien omaan työhön ja opettajuuteen, mutta yhtä lailla teke-

mänsä opetustyön merkityksellisyyteen sekä lapsille että itselleen, kuin myös työyhteisölle. Pi-

lottikyselyn aineiston kertomusten myötä, halusin tutkimuksellani herätellä oululaisia esi- ja 

alkuopettajia myös ajatuksissaan pohtimaan, millaisen muistijäljen he itse haluavat jättää omille 

(esi)oppilailleen muistellessaan millaisen muistijäljen mahdollisesti heidän omat opettajansa 

ovat heille jättäneet. Lisäksi halusin tutkimuksellani tuoda esille, kuinka kauaskantoiset vaiku-

tukset lapsuuden lastenkirjallisuuteen liittyvillä muistoilla on ja täten auttaa opettajia pohti-

maan, kuinka he voivat omalla toiminnallaan innostaa lapsia lukuharrastuksen pariin ja kehittää 

tällä tavoin samalla lapsen lukutaitoa.   

Opettajien tietoisuus ja muistot omista opettajistaan ja omilta kouluajoiltaan ovat merkityksel-

lisiä oman identiteettityön mahdollistamiseksi (Uitto, 2011, s. 5). Pilottikyselyn avulla kerää-

mäni aineiston perusteella ja koko Suomen esi- ja alkuopettajien kertomusten sijaan, itseäni 

kiinnosti kuulla varsinaisen pro gradu -tutkielman aineistonkeruun myötä erityisesti oululaisten 

esi- ja alkuopettajien kertomuksia siitä, ovatko heidän lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistot vai-

kuttaneet siihen, millä tavalla he tämän päivän opettajina itse toteuttavat opetustaan Oulun kau-

pungin esi- ja alkuopetuksessa.  

Asetin pro gradu -tutkielmalleni kaksi tutkimuskysymystä: 

1. Mitkä asiat nousevat esille oululaisten esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjalli-

suusmuistoista? 

2. Miten oululaisten esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistot ovat vaikut-

taneet heidän opettajuuteensa? 
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6.2 Narratiivinen tutkimus  

Pro gradu -tutkielmani on narratiivinen tutkimus, jossa korostuu elämänkerrallinen lähestymis-

tapa, jolloin kiinnostus koskee ihmisten kokemusten jäsentämistä ja kertomuksia, jotka liittyvät 

heidän elämäänsä (Erkkilä, 2009). Tämä sopii hyvin omaan tutkimukseeni, missä halusin kuulla 

oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomuksia lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistoista sekä nii-

den vaikutuksesta heidän opettajuuteensa, mutta yhtä lailla ymmärtää mitä näistä kertomuksista 

nousee esille ja kuinka merkityksellisiä muistot ovat olleet näiden opettajien kohdalla, mutta 

myös tutkimukseni tavoitteiden näkökulmasta. Elämänkerrallisuus tutkimuksessa viittaa Erk-

kilän (2009) mukaan haluun ymmärtää kertojan kokemuksia, jolloin elämäntarina voi olla si-

joitettuna tiettyyn ajanjaksoon, kuten elämänhistoriallinen tutkimus, jossa elämäntarinan lisäksi 

siihen liittyviä historiallisia dokumentteja tuodaan esille. Elämänkerrallisen ja elämänhistorial-

lisen lähestymistavan käsitteet ovat hänen mukaansa usein tutkimuksissa liukuvia ja toisiaan 

täydentäviä, aivan kuten narratiivisessa suuntauksessa, missä tutkimuksen lähtökohdaksi ote-

taan kertojan näkökulma, missä huomioidaan kertomuksen monimerkityksellisyys ja sijoittu-

minen tiettyyn ajanjaksoon, mutta silti tutkija ei tarkista kertomusten paikkaansa pitävyyttä 

(Erkkilä, 2009). Pilottikyselyyn vastanneiden esi- ja alkuopettajien kertomukset omasta lapsuu-

destaan toivat hyvinkin tarinallisen muodon esille, minkä otin lähtökohdaksi pro gradu -kyselyä 

muodostaessani tavoitteena saada oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomuksia kuultavaksi. 

Heidän kertomuksiaan vertasin tutkittuun tietoon, mutta toin esille myös niiden historiallisen 

aspektin (ks. esim. alaluku 3.2), mikä viittaa näin ollen myös tässä suhteessa elämänhistorialli-

seen lähestymistapaan (ks. Erkkilä, 2009). 

Elämämme koostuu erillisistä tarinoista, joita sidomme yhteen muodostaaksemme niistä oman 

elämäntarinamme, joka rakentuu ja muodostuu elämämme varrella (Estola, 1999, s. 133). 

Oman elämän tapahtumien ja kokemusten kerronta ja oppimiskokemusten merkitysten koros-

tuminen on reflektointia, joka itsessään on jo ihmisen kasvun ja kehityksen perusolemus, jolla 

ihminen rakentaa omaa minuuttaan ja identiteettiään (Heikkinen & Huttunen, 2007; Syrjälä, 

2018). Heikkinen (2018) puhuu tästä kaikesta konstruktivismin perusajatuksena, jossa ihmiset 

konstruoivat (rakentavat) itse tietoaan ja identiteettiään aikaisemman tiedon ja kokemusten va-

rassa, josta muovautuu jatkuvasti muotoaan muuttava tarina. Omien kokemusten tulkinta on 

subjektiivista ja vahvaa yksilön kokemusta, mikä on syntynyt eri merkitysten kautta, ja nämä 

kertomukset ja niistä kertominen ovat narratiivisen tutkimuksen merkitys rakentaa ja välittää 

tietoa niiden kautta (Heikkinen, 2018; Kujala, 2007, s. 14). Hännisen (2018) mukaan tutkimuk-
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sen tekijän on mahdollista eläytyä kertomukseen kertojan näkökulmasta, jossa kerronnan kei-

noin tulee esille erilaisia kokemuksia, joihin liittyy tunteita ja dramatisointia sekä edestakaista 

muistoissa kulkemista ilman kronologista järjestystä (Hänninen, 2018). Tämä toteutui myös 

omassa pro gradu -tutkielmassani, sillä vielä kirjoittamisen loppuvaiheessa palasin tekemääni 

analysointiin ja ajatuksissani taaksepäin. Samalla esi- ja alkuopettajien kertomusten edestakai-

suuksia ja niistä poimittuja osia pohtien, mietin, miten läheisiksi nämä tuntemattomat ihmiset 

olivatkaan reilun vuoden aikana minulle tulleet, vaikka en heidän kanssaan kasvokkaisessa vuo-

rovaikutustilanteessa koskaan ole ollutkaan.  

Heikkinen (2018) avaa kerronnallista tutkimusta määritellessään kertomusten toimivan tutki-

muksen materiaalina, mutta myös tutkimus voi olla maailmasta tuotettua kertomusta. Hänen 

mukaansa on syytä tiedostaa, että kerronnallisen tutkimuksen tärkeä käsite on tarina, joka vas-

taa hänen mukaansa kysymykseen mitä on tapahtunut, kertoen näin ollen kertomuksen tapah-

tumarakenteen ja kuvauksen (Heikkinen, 2018, s. 146–147). Puusa, Hänninen ja Mönkkönen 

(2020) tuovat esille narratiivisuuden ihmisen elämän kolmena eri olomuotona: kertomuksena, 

sisäisenä tarinana sekä elettynä tarinana. He kuvaavat kertomuksen olevan sanallista tai kuval-

lista esitystä ja tarinan vastaavasti ihmisen mielessä tapahtuvaa. He tuovat narratiivisuuden 

esille myös ihmisen elettynä tarinana, elämän episodeina. Kaikkinensa narratiivit ovat heidän 

mukaansa merkittävä osa ihmisen elämän rakentumista, aivan kuten Estola (1999) on myös 

tuonut esille. Heikkisen (2018) tavoin he ovat yhtä mieltä siitä, että ihmisten narratiivit toimivat 

inhimillisen elämän ja ihmisten keskinäisten suhteiden ymmärtämisen, järjestelyn ja selittämi-

sen eli narratiivisen lähestymistavan lähtökohtana (Estola, 1999, s. 133; Heikkinen, 2018, s. 

146–147; Puusa, Hänninen & Mönkkönen, 2020). 

6.3 Tutkimusaineiston keruu 

Laadullista aineistoa kerätessään tutkijalla on oma tarkasteluperspektiivinsä, jota hän selkeyttää 

oman tulkinnan, kiinnostuksensa ja tarkastelunäkökulmansa valossa (Kiviniemi, 2018, s. 64). 

Oman pro gradu -tutkielmani tutkimusaineiston halusin kerätä nimenomaan esi- ja alkuopetta-

jilta, sillä sen lisäksi, että esi- ja alkuopetus on ollut jo pitkään oma suuri kiinnostuksen koh-

teeni, on se myös yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämiskohteista esi- ja alkuopetuksen 

yhtenäisemmän kokonaisuuden saavuttamiseksi, lukutaidon vahvistamisen, monilukutaidon, 

oppimiserojen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen lisäksi (OKM, 2019).  
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Kartoittaessani Oulun kaupungin esi- ja alkuopettajien määrää syksyllä 2021, laskelmieni mu-

kaan Oulun kaupungissa oli julkisen sektorin esiopetusta järjestäviä yksiköitä 79 ja julkisen 

sektorin perusopetuksen alkuopetuksen yksiköitä 43, joissa oli 222 alkuopetuksen luokkaa. Li-

säksi yksityisen varhaiskasvatuksen yksiköissä järjestettävää esiopetusta tarjottiin 38 paikassa. 

Eli yhteensä tavoitteenani oli tavoittaa yli 300 Oulun kaupungissa työskentelevää esi- ja al-

kuopettajaa. Oulun kaupungin alkuopetuksen luokkamääriä kartoittaessani tulin havainneeksi, 

että Oulussa on myös useita yhdysluokkia. Yhdysluokaksi määritellään opetusryhmät, joissa 

opiskelee tietyllä vuosiluokalla olevia tai vuosiluokkiin sitomattomasti olevia oppilaita (OPH, 

2014a, s. 38). Vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun sovelletaan perusopetusasetuksen py-

käliä 3 § ja 11 §, joissa määritellään työviikon tuntimäärä, opinnoissa eteneminen ja vuosiluo-

kilta siirtyminen oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti (OPH, 2022; POA 1:3 §; POA 

2:11 §). Rantavuori (2019) puhuu vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta joustavana esi- ja 

alkuopetuksena, jonka hän määrittelee näyttäytyvän Tampereen kaupungissa sekä moniamma-

tillisina suunnittelutapaamisina että säännöllisenä toiminnan yhteistyönä esi- ja alkuope-

tusikäisten lasten luokissa, jossa yhteisiä viikkotunteja on keskimäärin 4–6, kahtena kolmena 

päivänä viikossa (Rantavuori, 2019, s. 20, 38).  

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän myönnettyä tutkimukselleni tutki-

musluvan, lähestyin sähköpostilla Oulun kaupungin silloista varhaiskasvatusjohtajaa Miia 

Kemppiä sekä perusopetus- ja nuorisojohtajaa Marjut Nurmivuorta. Kyseisessä sähköpostissa 

kerroin pro gradu -tutkielmani aiheesta ja tavoitteista sekä liitin mukaan tekemäni kyselylo-

makkeen linkin. Kysyin olisiko heillä mahdollisuutta välittää viestini esi- ja alkuopetusyksiköi-

den johtajille ja rehtoreille, jotka välittäisivät sen vastaavasti esi- ja alkuopetuksen sen hetkisille 

opettajille. He lupautuivat välittämään viestini eteenpäin. Lisäksi pyrin lähestymään vielä erik-

seen Oulun kaupungin päiväkotien johtajia ja peruskoulujen rehtoreita sekä yksityisten päivä-

kotien ja koulujen johtajia ja rehtoreita sähköpostitse. Sain useammalta päiväkodin johtajalta ja 

peruskoulujen rehtoreilta vastauksen, joissa he joko kertoivat välittävän viestini mielellään 

eteenpäin tai vastaavasti kieltäytyivät kohteliaasti tutkimukseen osallistumisesta. Heidän kaik-

kien vastauksissaan välittyi kiinnostus tutkimusaihettani kohtaan. Kyselylomake oli avoinna 

1.11.–31.12.2021 välisen ajan viesteissä liitteeksi laittamassani avoimessa kyselylomakkeen 

linkissä. 

Keräsin pro gradu -tutkielmani aineiston Webropol 3.0 -sovelluksella, sillä koin menetelmän 

hyväksi tavaksi kerätä aineisto juuri omaa tutkielmaani varten, perustuen kokemuksiini pilotti-

kyselyn teettämisellä samaisella sovelluksella. Toukokuussa 2021 pilottikyselyyn asettamieni 
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kysymysten ja niihin saatujen vastausten perusteella, pystyin luomaan pro gradu -tutkielmani 

varsinaista aineistonkeruuta varten samalla sovelluksella uuden kyselylomakkeen (ks. liite 1).  

Kyselylomake sisälsi kuusi (6) taustakysymystä, jotka olivat valinta- ja monivalintakysymyk-

siä, joissa kysyin vastaajan sukupuolta, oululaisuutta, toimintaympäristöä lukuvuonna 2021–

2022, opettamisen edellyttämää koulutustaustaa, opetuskokemusta sekä muuta alaan liittyvää 

koulutusta tai työkokemusta. Nämä kysymykset asettamalla halusin jättää itselleni mahdolli-

suuden löytää yhteyksiä opettajien kirjoittamiin kertomuksiin. Kyselylomakkeessa oli vastaa-

jien taustatietojen kartoittamisen lisäksi rajoittamattomalla vastauspituudella kaksi (2) avointa 

kysymystä, joista ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä pyysin opettajia kertomaan lapsuu-

tensa lastenkirjallisuusmuistoista ja jälkimmäisessä avoimessa kysymyksessä pyysin opettajia 

kertomaan näyttäytyvätkö heidän lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistot heidän omassa opetta-

juudessaan. Tällainen muistelu vaatii vastaajalta syventymistä ja tässä kerronnallisessa proses-

sissa ihminen liikkuu elämässään menneisyyden, nykypäivän ja tulevaisuuden välillä, jossa 

emotionaaliset tapahtumat muistetaan parhaiten (Uitto, Lutovac, Jokikokko & Kaasila, 2018). 

Tällä menetelmällä pyrin saavuttamaan mahdollisimman korkean vastausprosentin matalan 

kynnyksen osallistumisella vastaajien ajankäyttö huomioiden. Heikkisen (2018, s. 153) mukaan 

narratiivinen tutkimusaineisto on suullisessa tai kirjallisessa muodossa olevaa kerrontaa, ja näin 

ollen myös aineistonkeruussa käyttämäni kyselyn avoimet kysymykset ja niiden vastaukset 

pystyvät perustumaan narratiiviseen lähestymistapaan. Koin merkitykselliseksi muodostaa ky-

selylomakkeen kysymykset siten, että ne antoivat mahdollisuuden opettajien vastausten kerron-

nallisuudelle mahdollisimman vähäisellä johdattelulla, verrattaessa kyselylomakkeiden valinta- 

ja monivalintakysymyksiin. Avoimet kysymykset mahdollistavat kerronnallisen lähestymista-

van (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 201).  

Kiviniemen (2018) mukaan laadullinen tutkimusprosessi on kuin tutkijan oma oppimisprosessi, 

missä tutkijan tietoisuus tutkittavasti aiheesta ja sen ilmiöistä vähitellen kasvaa, mikä mahdol-

listaa pitkän aikavälin aineistonkeruun (Kiviniemi, 2018). Tähän viivaten, havaitsin elokuussa 

2022 teettämäni kyselyn tuloksia tutkiessani, oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomuksia lu-

kiessani, oman lapsuuteni lastenkirjallisuusmuistoja muistellessani sekä muuta ympäristöä ha-

vainnoidessani yhteneväisyyden puun käsitteeseen. Räsänen (2007) tuo esiin vuodelta 2007 

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n kasvavan taimen metaforan opettajan työstä sekä tekstin am-

mattina tulevaisuus (Räsänen, 2007). Adams tuo esiin puiden viisauden sekä sen oksistoon ja 

rakenteisiin kätkeytyvät mahdollisuudet (viitattu lähteessä Suvilehto, 2020, s. 182). Syventyes-
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säni aiheeseen, syksyllä 2022 otin yhteyttä Oulun teatterin taiteelliseen johtajaan Alma Leh-

muskallioon tiedustellakseni mahdollisuutta käyttää pro gradu -tutkielmassani hänen ohjaa-

mansa produktion Näkymätön lapsi lavasteista ottamaani valokuvaa koskien puuta, minkä leh-

det olivat avautuneita kirjoja ja jonka oksilla riippui kultaisia omenoita (ks. liite 5). Tiedustelin 

myös puun syntymisen taustatarinaa ja olin asiaan liittyen yhteydessä myös kyseisen produk-

tion skenografiin Veera-Maija Murtolaan. Esi- ja alkuopettajien kertomusten vahvojen lapsuu-

den kirjastomuistojen innoittamana olin lisäksi vielä yhteydessä Oulun kaupungin kaupungin-

kirjaston lukemisen edistämistä vastaavaan, palvelupäällikköön Mervi Vaaraan, jolta tieduste-

lin kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosaston muutostöistä ja muun muassa siihen kuulu-

vasta saarnipuusta. Haastatteluja käytetään Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2010) mukaan 

aineistonkeruussa muun muassa silloin, kun halutaan antaa henkilölle mahdollisuus olla tutki-

muksen merkityksellinen osapuoli, haluttaessa sijoittaa kerrottu asia laajempaan kontekstiin, tai 

tunnistetaan jo etukäteen, että tutkimuksen aihe antaa vastauksia moniin eri suuntiin. Lisäksi 

haastattelun avulla halutaan selventää vastauksia ja syventää löydettyjä tietoja (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara, 2010, s. 205). Tämä oli tavoitteenani myös omassa tutkimuksessani ja yhtey-

denotot eri alojen asiantuntijoihin vahvistivat tutkimusaiheeseeni syventymistä. 

6.4 Tutkimukseen osallistuneet esi- ja alkuopettajat 

Tutkimuskyselyyni vastasi 12 opettajaa, joista kaikki olivat naisia. Webropol -sovelluksen seu-

rantatilasto kuitenkin kertoo, että kysely oli avattu 143 kertaa ja kyselyyn vastaaminen oli aloi-

tettu yhteensä 28 henkilön toimesta. Määritellessäni oululaisuutta toin esille, että sen määrittä-

minen voi olla hyvin yksinkertainen asia, mutta samalla myös hyvin henkilökohtainen, sillä 

aiemmin kaupungissa asunut henkilö, voi edelleen kokea olevansa oululainen, vaikka ei Ou-

lussa enää konkreettisesti asuisi. Tarjosin tutkimuksessani myös tälle vaihtoehdolle mahdolli-

suuden. Kysyin kyselyssä vastaajien yhteyttä Oulun kaupunkiin; olivatko he oululaisia, oulu-

laistaustaisia vai omasivatko he muuten vahvat siteet kaupunkiin. Kehotin heitä huomioimaan, 

että kuntaliitosten myötä Oulun kaupunkiin liitetyt kunnat määriteltiin kyselyssäni myös osaksi 

Oulun kaupunkia, vaikka arkikielessä aiemmat kuntanimet olisivatkin vielä käytössä. Selkeästi 

suurin osa vastanneista opettajista 92 % (n=11) olivat oululaisia, jotka myös asuivat ja työsken-

telivät Oulun kaupungissa. Vastanneista opettajista 8 % (n=1) oli muun kuntalainen tai kaupun-

kilainen, mutta työskenteli Oulun kaupungissa. 
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Kyselyyn vastanneet opettajat työskentelivät (ks. kuvio 2) lukuvuonna 2021–2022 pääasiassa 

esiopetusryhmässä 66 % (n=8) vastaajista. Lisäksi alkuopetuksen ensimmäisellä tai toisella 

vuosiluokalla tai vaihtoehtoisesti yhdysluokalla työskenteli 17 % (n=2) vastaajista. Näiden li-

säksi yksi vastanneista opettajista työskenteli 4–6-vuotiaiden lasten lapsiryhmässä ja yksi kak-

sivuotisen esiopetuksen kokeiluryhmässä 17 % (n=2). Oulun kaupungin kulttuuripääkaupunki 

2026-hankkeen kuvauksen Euroopan kulttuurien rikkaus ja moninaisuus sekä kansalaisten yh-

teenkuuluvuuden tunne mukaisesti en halunnut tutkimuksessani ja kyselylomakkeessa erotella 

työskentelivätkö esi- ja alkuopettajat kunnallisen vai yksityisen sektorin esi- tai alkuopetuk-

sessa, joten tältä osin tämä tieto jää tutkimuksessani avoimeksi (Oulun kaupunki, 2021c). 

 

Kuvio 2. Toimintaympäristö lukuvuonna 2021–2022. 

Vastanneiden opettajien opettamiseen edellyttämä koulutustausta (ks. kuvio 3) toi keskenään 

suurempaa hajontaa. Kyselyyn vastanneilla opettajilla (N=12) oli mahdollisuus valita tarvitta-

essa myös useampi vastausvaihtoehto (N=13). Vastanneista opettajista eniten oli varhaiskasva-

tuksen opettajia (kasvatustieteen kandidaatti) 33 % (n=4). Vastanneista opettajista 25 % (n=3) 

oli varhaiskasvatuksen opettajia (kasvatustieteen maisteri [KM]) ja 25 % (n=3) vastaajista oli 

valinnut Joku muu, mikä? -vaihtoehdon, mikä oli tarkennettu lisätiedoissa varhaiskasvatuksen 

opettaja/sosiaalikasvattaja, erityisluokanopettaja (KM) ja vo, lto eli oletan tämän tarkoittavan 

varhaiskasvatuksen opettajaa (vo) ja lastentarhanopettajaa (lto). Vastanneista opettajista luo-

kanopettajia (KM) oli 17 % (n=2), joista toinen heistä oli lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja 

(KM). Vastaajista 8 % (n=1) oli koulutustaustaltaan varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomi 

amk. 
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Kuvio 3. Opettamiseen edellyttämä koulutustausta. 

Opetuskokemusta (ks. kuvio 4) kysyttäessä vastausprosenteissa suurimmat luvut olivat todet-

tavissa opetuskokemuksen ääripäissä, eniten ja vähiten opetuskokemusta olevien kesken. Vas-

tanneista opettajista 33 % (n=4) oli eniten, yli 25 vuotta opetuskokemusta omaavia ja vastan-

neista opettajista toiseksi eniten 25 % (n=3), oli vastaavasti opetuskokemusta vähiten, alle 5 

vuotta omaavia. Kahdella vastanneista opettajista, 17 % (n=2) oli opetuskokemusta 5–9 vuotta 

ja saman verran kahdella vastanneista opettajista 17 % (n=2) oli opetuskokemusta 10–14 vuotta. 

Yhdellä vastanneista opettajista 8 % (n=1) oli opetuskokemusta 15–19 vuotta. 

 

Kuvio 4. Opetuskokemus. 

Viimeisenä taustatietokysymyksenä kysyin vastaajilta muuta alaan liittyvä koulutusta tai työ-

kokemusta (ks. kuvio 5) esimerkiksi lastenohjaajana, lähihoitajana, koulunkäynninohjaajana tai 

muuna sellaisena. Selkeästi suurimmalla osalla vastanneista opettajista 75 % (n=9) ei ollut 

aiempaa alaan liittyvää koulutusta tai työkokemusta. Kahdella vastanneista opettajista 17 % 
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(n=2) oli muuta koulutusta tai työkokemusta alle 5 vuotta ja yhdellä vastanneista opettajista 8 

% (n=1) oli muuta koulutusta tai työkokemusta 15–19 vuotta. 

 

Kuvio 5. Muu alaan liittyvä koulutus ja työkokemus. 

6.5 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Pro gradu -tutkielmani tutkimusaineiston sisällönanalyysin tein aineistolähtöisesti, sillä käytin 

keräämääni aineistoa tutkimukseni lähtökohtana. Sisällönanalyysin tarkoituksena on yhdistää 

erilaisia käsitteitä ja niitä yhdistelemällä järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon säi-

lyttäen tutkimuskohteen alkuperäinen informaatio (Puusa & Juuti, 2020, s. 145; Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, s. 90). Tuomen ja Sarajärven (2018) sekä Puusan ja Juutin (2020) mukaan loogi-

nen päättely ja uskottava tulkinta ovat aineiston laadullisen käsittelyn ja totuudenmukaisuuden 

edellytys, sillä aineisto hajotetaan osiin, minkä jälkeen se käsitteellistetään ja kootaan jälleen 

kasaan loogiseksi kokonaisuudeksi. Analyysi selkeyttää aineistoa, joka johtaa selkeisiin ja pe-

rusteltuihin johtopäätöksiin tutkittavasta ilmiöstä (Puusa & Juuti, 2020, s. 145; Tuomi & Sara-

järvi, 2018, s. 90). Tutkijan tekemien valintojen tarkat perustelut antavat mahdollisuuden kri-

tiikkiin, mikä auttaa kehittämään tutkittavaa ilmiötä eteenpäin (Puusa & Juuti, 2020, s. 175–

176). 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) korostavat sisällönanalyysin haasteena olevan tutkijan kykenemät-

tömyys tehdä keräämästään aineistosta mielekkäitä johtopäätöksiä esittämällä aineistonsa pel-

kästään tuloksista kertomalla, vaikka tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään tutkittavien omia 

näkökulmia siitä, mitä esiin nostetut asiat heille merkitsevät. Sisällönanalyysi on hyvin joustava 

ja monivaiheinen analyysimenetelmä, joka muodostuu lopullisesti vasta analysoinnin edetessä 
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aineistosta poimittujen esimerkkien luokitteluiden ja tulkintojen myötä (Puusa, 2020; Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 87, 95).  

Miles ja Huberman ovat kuvanneet laadullisen aineiston analyysin prosessiksi, joka koostuu 

kolmesta osasta: aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä, aineiston klusteroinnista eli ryh-

mittelystä sekä aineiston abstrahoinnista eli teoreettisten käsitteiden luomisesta (viitattu läh-

teessä Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 90). Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ensimmäinen teh-

tävä on määrittää analyysiyksikkö, jonka määrittää tutkimustehtävä ja aineiston laatu (Kyngäs 

& Vanhanen, 1999; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 91). Omassa tutkimuksessani määrittelin ana-

lyysiyksiköksi lastenkirjallisuusmuistot, sillä se vastaa myös asettamiini tutkimuskysymyksiin: 

Mitkä asiat nousevat esille oululaisten esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuis-

toista? Miten oululaisten esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistot ovat vaikut-

taneet heidän opettajuuteensa? 

Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa aineisto redusoidaan (pelkistetään) karsimalla 

kaikki epäolennainen pois, minkä jälkeen pelkistetyt ilmaukset listataan allekkain huomioiden 

samoista virkkeistä löytyvät useammat ilmaukset (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 92). Alussa 

redusoin koko keräämäni aineiston eli kävin kaikki kyselyyni annetut avoimet vastaukset tar-

kasti läpi. Taulukossa 5 havainnollistan pienellä esimerkkiotoksella vastanneiden opettajien al-

kuperäisistä ilmauksista tekemääni redusointia (ks. taulukko 5). 

Taulukko 5. Esimerkkiotos aineistoni redusoinnista.  

Alkuperäisilmaukset Redusointi 

”Luin lapsena paljon kirjoja, suorastaan ahmin niitä ja pie-
nessä maalaiskylässä asuessani kirjastoauton joka toi-
nen viikko tapahtuva vierailu oli minulle odotettu tapah-
tuma.” 

Kirjojen runsas, ahnehtiva lukeminen 
Asuinpaikkana pieni maalaiskylä 
Kirjastoautolla vierailu odotettu tapahtuma 

  

”Koin olevani huono lukemaan. Lukeminen oli työlästä, 
mutta hyvät tarinat kuten Suihkukaivon taika veivät muka-
naan.” 

Koki olevansa huono lukemaan 
Lukeminen oli työlästä 
Hyvät tarinat auttoivat jaksamaan lukea 

  

”Kirjastoreissut olivat myös mukavia, kun sieltä löytyi niin 
ihania uusia kirja-aarteita. Se kylläkin vähän haastoi, kun 
piti pysyä sovitussa kirjamäärässä.” 

Kirjastoreissut olivat mukavia 
Kirjastosta löytyi ihania uusia kirja-aarteita 
Piti pysyä sovitussa kirjamäärässä 

  

”Minulle luettiin lapsena paljon. Lukuhetket kulkevat mie-
lessäni mukavina ja tärkeinä yhdessäolon hetkinä. Isä 
luki minulle eniten ja voi miten hyvältä tuntui käpertyä hä-
nen kainaloonsa ja kuunnella hänen rauhoittavaa ään-
tään.” 

Lapsena luettiin paljon 
Lukuhetket olivat mukavia ja tärkeitä yhdessäoloin hetkiä 
Isä luki eniten 
Isän kainaloon tuntui hyvältä käpertyä 
Isän ääni oli rauhoittava 
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”Käytän nykyisessä työssäni vanhoja satuja hyödyksi 
melko paljon. Hyvät kuvakirjat ovat jääneet näkömuistiin. 
Tykkään, että vanhoissa saduissa on sadun taikaa ja ne 
tukevat mielikuvitusta ja lasten luovaa leikkiä.” 

Vanhojen satujen hyödyntäminen 
Hyvistä kuvakirjoista näkömuisti 
Vanhoissa saduissa on sadun taikaa 
Vanhat sadut tukevat mielikuvitusta ja lasten luovaa leik-
kiä 

 

Havaitsin keräämäni aineiston redusoinnissa, että opettajat olivat vastanneet ensimmäiseen 

avoimeen kysymykseen (lapsuuden lastenkirjallisuusmuistot) myös toisen kysymyksen vas-

tauksen (lastenkirjallisuusmuistojen vaikutus omaan opettajuuteen), kuten myös toisen kysy-

myksen vastauksissa saattoi olla yhteyksiä ensimmäiseen avoimeen kysymykseen. Tässä on 

hyvin nähtävillä samankaltaisuutta Brunerin (2004) ja Hyvärisen (2014) ajatuksista elämän ja 

kerronnan sekä kertomuksen ja muistin välisestä kaksisuuntaisesta suhteesta (ks. Bruner, 2004; 

Hyvärinen, 2014). Näin ollen jo redusointivaiheessa päätin yhdistää molempien avointen kysy-

mysten vastaukset samaan taulukkoon, mikä sujuvoitti huomattavasti aineiston redusointia ja 

käsitteellistämistä.  

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan aineiston klusteroinnin (ryhmittely) on tarkoitus muo-

dostaa alaluokkia etsimällä aineiston sisäisiä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, jotka luovat 

tutkimuksen perusrakenteen ja selkeyttävät kuvaa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 92). Redusoidusta aineistosta minun oli helppo lähteä ryhmittelemään samankaltaisia, 

pelkistettyjä ilmauksia eri käsitteiden alle (ks. taulukko 6). Tämän ei tulisi olla Krippendorffin 

(2022) mukaan vaikeaa, sillä ihmiset tekevät klusterointia luonnostaan muodostamalla havain-

tokokonaisuuksia asioista, jotka liittyvät toisiinsa erilaisten merkitysten kautta tai vastaavasti 

eroavat toisistaan sattumanvaraisuuksien tai merkittömyyden myötä (Krippendorff, 2022, s. 

212).  

Taulukko 6. Esimerkkiotos aineistoni klusteroinnista. 

Redusointi Klusterointi 

Kirjojen runsas, ahnehtiva lukeminen 
Kiinnostavien kirjojen uudelleen luku  
 
Koki olevansa huono lukemaan 
Lukeminen oli työlästä 
 
Hyvät tarinat auttoivat jaksamaan lukea 
Oman historiakiinnostuksen vaikutus kirjavalintoihin 
 
Piti pysyä sovitussa kirjamäärässä 
Kirjastosta löytyi ihania uusia kirja-aarteita 

Intohimo lukemiseen 
 
 
Negatiiviset kokemukset omasta kyvykkyydestä 
 
 
Motivaatio lukemiseen 
 
 
Säännöt ja osallisuus 

Asuinpaikkana pieni maalaiskylä 
Maaseudulla viikon kohokohta kirjasto- ja  
kauppa-autokäynti 
 
Kirjastoautolla vierailu odotettu tapahtuma 

Asuinpaikka 
 
 
 
Kirjastoautolla käynti 
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Kirjastoreissut olivat mukavia 
Kirjastoa käytettiin innokkaasti 

 
Kirjastovierailut 

Lapsena luettiin paljon 
 
Lukuhetket olivat mukavia ja tärkeitä yhdessäolon  
hetkiä 
Satujen tekstien taustojen avaaminen lapsille 
 
Isä luki eniten 
Äiti luki kuvakirjoja ja runoja 
 
Isän kainaloon tuntui hyvältä käpertyä 
Isän ääni oli rauhoittava 

Lapselle lukeminen 
 
Vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus 
 
 
 
Vanhempien roolit 
 
 
Läheisyys 
 

Vanhojen satujen hyödyntäminen 
 

Oman lapsuuden kirjallisuuden näkyminen esi- tai al-
kuopetuksessa 

Hyvistä kuvakirjoista näkömuisti 
Hanhiemon iloisen lippaan kuvilla oli tärkeä osa 

Lastenkirjojen visuaalisuus 
 

Vanhoissa saduissa on sadun taikaa 
Vanhat sadut tukevat mielikuvitusta ja lasten luovaa 
leikkiä  

Lastenkirjallisuuden arvostaminen 

 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan klusteroinnilla muodostetaan alaluokkia, joita yhdistele-

mällä saadaan muodostettua yläluokkia ja yläluokkia yhdistelemällä vastaavasti pääluokkia 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 92–93). Yläluokkia muodostaessani huomasin, miten tietyt, aiem-

min määrittelemäni alaluokat sopivatkin paremminkin jonkun toisen käsitteen alle. Abstra-

hointi oli edestakaista työskentelyä käsitteiden ja niiden oikean sijoittelun välillä. Tuomen ja 

Sarajärven (2018, s. 93) painottavat, että aineiston analyysissa on säilytettävä polku sen alku-

peräisdataan ja siitä syystä tähän työskentelyvaiheeseen käytin paljon aikaa, sillä en halunnut 

alkuperäisdatan merkitysten muuttuvan oman analysointini seurauksena. Abstrahointi (ks. tau-

lukko 7) oli prosessi, mikä auttoi itseäni muodostamaan pro gradu -tutkielmani teoreettista vii-

tekehystä, sillä luokittelussa muodostuneet käsitteet, kategoriat ja sisällöt auttoivat ymmärtä-

mään ja tekemään johtopäätöksiä siitä, mitä tietyt asiat kyselyyn vastaajille merkitsivät ja miten 

ne näyttäytyivät heidän omasta näkökulmastaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 92–93). 

Taulukko 7. Esimerkkiotos aineistoni abstrahoinnista. 

Klusterointi Abstrahointi Pääluokka 

Intohimo lukemiseen 
Negatiiviset kokemukset omasta 
kyvykkyydestä 
Motivaatio lukemiseen 
Säännöt ja osallisuus 

Lapsen minäkäsitys Lapsen itsetunnon vahvistaminen 

Asuinpaikka 
Kirjastoautolla käynti 
Kirjastovierailut 

Ulkoiset tekijät Kodin rooli lukuinnon sytyttäjänä 

Lapselle lukeminen 
Vanhempien ja lasten välinen  
vuorovaikutus 
Vanhempien roolit 

Läheisten tuki 
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Läheisyys 

Lastenkirjojen visuaalisuus Lapsuuden lastenkirjallisuusmuis-
tot 

Lastenkirjallisuuden  
moniulotteisuus 

Oman lapsuuden kirjallisuuden nä-
kyminen esi- tai  
alkuopetuksessa 

Vanhan lastenkirjallisuuden  
hyödyntäminen 

Lapsuusmuistojen vaikutus 

Lastenkirjallisuuden arvostaminen Ammatti-identiteetti Opettajan ammatillinen kasvu 

 

Taulukossa 8 on nähtävillä, miten lopulta yhdistin pääluokat kolmeksi yhdistäväksi luokaksi 

koko aineiston osalta (ks. taulukko 8), minkä sisältö ertoo lopullisen aineiston laajemmasta 

analysointiprosessista kuin aiemmissa esimerkeissä (taulukot 5–7) esitetyt esimerkkiotokset 

osoittavat. 

Taulukko 8. Aineiston abstrahoinnissa muodostetut yhdistävät luokat. 

Yläluokka (abstrahointi) Pääluokka Yhdistävä luokka 

Lapsen minäkäsitys Lapsen itsetunnon vahvistaminen Perheen rooli lukuharrastuksen 
syntymisessä Ulkoiset tekijät Kodin rooli lukuinnon sytyttäjänä 

Läheisten tuki 

Lukuharrastuksen jatkuvuus Myönteisen suhtautumisen  
vahvistuminen 

Lastenkirjallisuuden muistijälki 

Lapsuuden lastenkirjallisuusmuis-
tot 

Lastenkirjallisuuden  
moniulotteisuus 

Vanhan lastenkirjallisuuden  
hyödyntäminen 

Lapsuusmuistojen vaikutus Opettajien toiminta lasten  
lukuharrastuksen tukemisessa 

Oma opettajuus Lasten lukuharrastuksen tukemi-
nen esi- ja alkuopetuksessa 

Ammatti-identiteetti Opettajan ammatillinen kasvu 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielmani kuudennessa luvussa (luku 6) esittelin tutkimukseni metodologista taus-

taa, narratiivista tutkimusta ja tekemääni aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Lisäksi kerroin tut-

kimukseni tarkoituksesta, tavoitteista ja tutkimukselleni asettamani tutkimuskysymykset. Ava-

sin luvussa toteuttamaani tutkimusaineiston keruuta sekä kerroin taustatietoja tutkimukseeni 

osallistuneista oululaisista esi- ja alkuopettajista. Luvun lopussa näytin sekä tiivistetyin esi-

merkkiotoksin (ks. taulukot 5–7) sekä aineistoni analyysin lopullisen, yhdistävät luokat muo-

dostaneen taulukon (ks. taulukko 8). Aineistoni analyysi toimi myös osaltaan pro gradu -tut-

kielmani teoreettisen viitekehyksen perustana (ks. luvut 2–4). 

Luku seitsemän (7) yhdistyy tutkimustulosten osalta tekemääni aineiston analyysiin, jonka esit-

telin luvussa kuusi (6).   
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7 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tulokset (luku 7) ovat muodostuneet esi- ja alkuopettajien kertomusten analysoin-

nin abstrahointia (ks. taulukot 7–8) apuna käyttäen verratessani sitä aiempaan tutkittuun tietoon. 

Muodostin pro gradu -tutkielmalleni kaksi tutkimuskysymystä: Mitkä asiat nousevat esille ou-

lulaisten esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoista? Miten oululaisten esi- ja 

alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistot ovat vaikuttaneet heidän opettajuuteensa? 

Olen muodostanut tämän luvun alaluvut ja niiden alaluvut asettamieni tutkimuskysymysten 

sekä esi- ja alkuopettajien kertomusten ja analysoimani aineiston pohjalta. Otsikoiden sitaatit 

alalukujen alaluvuissa ovat suoria poimintoja oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomuksista. 

Oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomuksissa korostui vahvasti kodin rooli lukuharrastuksen 

syntymisessä (7.1). Ensimmäisessä alaluvussa kerron, miten lapsen oma lukutaito ja minäkäsi-

tys korostuivat esi- ja alkuopettajien kertomuksissa (7.1.1), perheen ja läheisten ihmisten roolin 

merkitys lukuharrastuksen syntymisessä (7.1.2), ulkoisten tekijöiden, kuten kirjaston merkitys 

lukuharrastuksen tukemisessa (7.1.3) sekä lapsuuden kirjallisuusmuistojen jättämistä muistijäl-

jistä (7.1.4). Toinen alaluku (7.2) käsittelee opettajuuden rakentumista, jossa tuon esille esi- ja 

alkuopettajien kulkemaa polkua heidän omasta lapsuudestaan omaan opettajuuteen (7.2.1), mi-

ten esi- ja alkuopettajat ovat kertoneet hyödyntävänsä (lapsuutensa) lastenkirjallisuutta omassa 

työssään (7.2.2) sekä motivaatiosta lukutaidon oppimisen tukemisessa (7.2.3). Kolmannessa 

alaluvussa (7.3) kerron esi- ja alkuopettajien mainitsemista lapsuuden lastenkirjallisuuden te-

oksista laajentaen näkemystä myös taiteeseen ja visuaalisuuteen (7.3.1), mikä korostuu vielä 

erikseen kertomuksissa mainittujen lastenkirjojen visuaalisuudessa (7.3.2). 

7.1 Kodin rooli lukuharrastuksen syntymisessä 

7.1.1 ”Luin lapsena paljon kirjoja, suorastaan ahmin niitä” – Lapsen lukutaito ja minäkäsitys 

Varhaislapsuuden vuorovaikutustilanteet luovat Lerkkasen (2020) mukaan lapsen luku- ja kir-

joitustaidon kielellistä perustaa. Lapset havaitsevat hänen mukaansa jo pienenä, että kirjoite-

tulla tekstillä on merkityksiä ja he oppivat vähitellen, että kirjoitusta pystytään lukemaan, pu-

huttua kieltä kirjoittamaan ja opimme kirjoittamaan myös itse. Vähitellen kiinnostus luettua ja 

kirjoitettua kieltä kohtaan tarkentuu kirjaimiin, mikä johtaa lukemaan oppimiseen (Lerkkanen, 

2020). Esi- ja alkuopettajien kertomuksissa korostui vahvasti lukemisen kiinnostuksen alkami-
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nen jo varhain lapsuudessa. Heistä osa kertoi niin vahvasti omista lapsuuden lukutottumuksis-

taan, että pystyin määrittelemään nämä vastaukset heidän kohdallaan intohimoksi lukemista 

kohtaan. Esi- ja alkuopettajat ilmaisivat kertomuksissaan lapsuutensa suurta kiinnostusta luke-

miseen muun muassa kirjojen suoranaisella ahmimisella tai kuten eräs opettaja kertoi:  

”Lapsena minulle luettiin paljon ja luin paljon itsekin - nenä kirjassa kiinni ruokapöydässäkin.” 

(kertomus 9) 

Lasten lukutaidon kehityksen vaihtelua voidaan selittää Landerlin ja kollegoiden (2019) mu-

kaan iän ja nonverbaalin älykkyysosamäärän lisäksi fonologisella tietoisuudella ja nimeämis-

nopeudella. Fonologinen tietoisuus kertoo heidän mukaansa lapsen herkkyydestä havaita puhu-

tun ja kirjoitetun kielen yhteyttä. Nimeämisnopeus kertoo heidän mukaansa vastaavasti siitä, 

kuin nopeasti lapsi osaa nimetä kirjainten, numeroiden ja esineiden nimet muistiaan hyödyn-

täen. Aktiivinen harjoittelu ja lapsen omaehtoinen lukeminen on taitavan lukijuuden edellytys 

(Landerl ym., 2019). Eräs opettaja kertoi, miten kirjavalikoima kasvoi oman lukutaidon kehit-

tymisen myötä: 

”Kun opin itse lukemaan, laajeni kirjavalikoima entisestään. Pidin erityisesti Sinikka Nopolan ja 

Tiina Nopolan Risto Räppääjä-kirjoista. Vähän myöhemmin tutustuin myös Harry Potter-kirjoi-

hin, jotka olen tähän päivään mennessä lukenut lukuisia kertoja läpi.” (kertomus 3) 

Varhaiskasvatusikäisen lapsen kognitiiviset taidot ennustavat luetun ymmärtämistä ensimmäi-

sellä vuosiluokalla, ja luetun ymmärtäminen etenkin ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla on 

vastaavasti vahvasti riippuvainen lapsen lukusujuvuudesta (Lerkkanen ym., 2010; Torppa ym., 

2016). Myöhemmin alaluokilla lapsen varhaiset kognitiiviset taidot näyttäytyvät juuri kuullun 

ymmärtämisenä ja lukusujuvuutena (Torppa ym., 2016). Mitä sujuvampaa sanojen ja tekstin 

lukeminen on, sitä paremmin lapsi pystyy Lerkkasen ja kollegoiden (2010) mukaan keskitty-

mään muun muassa luetun ymmärtämiseen. Oppilaat, joilla on pelko epäonnistumisesta ja puu-

tetta sitkeydestä ovat usein heikosti koulussa menestyviä ja vastaavasti ne oppilaat, jotka ovat 

sitkeitä vaikeuksia kohdatessaan ja uskovat omiin kykyihinsä, menestyvät myös koulussa 

(Lerkkanen ym., 2010). Ranta (2020) ja Laitinen (2021) korostavat lapsen luovan oman minä-

kuvansa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa suhteessa siihen millaista palautetta hän saa 

aikuisilta ja muilta vertaisryhmäläisiltään (Laitinen, 2021, s. 104; Ranta, 2020, s. 23). Lerkka-

sen ja kollegoiden (2010) tavoin myös Laitinen (2021) korostaa lapsen vahvan minäkuvan nä-

kyvän lapsen sinnikkyytenä haastaessaan itseään tavoitteet saavuttaakseen. Vastaavasti lapsi, 

jonka minäkuva on hänen mukaansa heikko, asettaa tavoitteensa korkeintaan matalalle eikä 



 

 

51 

 

välttämättä usko siihen, että nämäkään asetetut tavoitteet voisivat olla edes saavutettavissa. Kun 

lapsella on vahva usko omiin mahdollisuuksiinsa onnistua, eivät pienet epäonnistumisetkaan 

häntä lannista (Laitinen, 2021, s. 104). Suurin osa esi- ja alkuopettajista kertoi, että heille luet-

tiin lapsuudessa, mutta osalle ei luettu paljon. Vanhempien ajanannon vähyys, luottamus omaan 

pystyvyyteen ja motivaatioon oli nähtävissä kahden esi- ja alkuopettajan kertomuksissa hieman 

erilaisista kokemuksista omasta pystyvyydestä, mikä osoittaa myös yksilöllisten kokemusten 

merkitystä: 

”Vanhemmilla ei ollut paljon aikaa lukea minulle ja olinkin erityisen iloinen, kun opin itse luke-

maan.” (kertomus 2) 

”Pienempien sisarusten synnyttyä meille (isommille) ei enää luettu niin paljon. Alakoulun loppu-

vaiheessa 90-luvun alussa luin seikkailukirjoja itse. Koin olevani huono lukemaan. Lukeminen 

oli työlästä, mutta hyvät tarinat kuten Suihkukaivon taika veivät mukanaan.” (kertomus 6) 

Näiden esi- ja alkuopettajien kertomukset omasta lukemaan oppimisestaan heijastuu selkeästi 

omaan minäkäsitykseen, mikä kuvastaa henkilön uskomusta ja luottamusta omiin kykyihinsä 

siitä, mitä hän pystyy tekemään riippumatta siitä, millaiset hänen taitonsa ovat (Bandura, 1997, 

s. 37; Pajares & Schunk, 2001, s. 245). Toisen opettajan kokemus itsestään huonona lukijana, 

viittaa Laitisen (2021, s. 142) mukaan minäkuvaan ja vastaavasti Pajareksen ja Schunkinkin 

(2001, s. 245) mukaan minäkäsitykseen, minkä he perustelevat kuitenkin Laitisen tavoin ole-

misena ja tuntemisena, kuinka myönteisesti tai kielteisesti henkilöt näkevät itsensä. Viljarannan 

ja kollegoiden (2017) mukaan useiden tutkimusten mukaan oppilaiden myönteinen käsitys 

omista kyvyistään edesauttaa heitä suoriutumaan paremmin akateemisista tehtävistä verrattuna 

oppilaisiin, joilla on vastakkainen käsitys omista kyvyistään ja kiinnostumattomuus tehtävistä 

(Viljaranta ym., 2017). 

Tunnetusti sanotaan, että lukemaan oppii lukemalla, ja myös Laitinen (2021, s. 142) korostaa 

pitkäkestoisen ja sinnikkään harjoittelun kehittävän taitoja, jotka tukevat lapsen toimintaa. Ala-

koulun edetessä hyvää lukutaitoa edesauttaa lukemisaktiivisuus ja lukuharrastus (Lerkkanen, 

2020). Perheen myönteistä tukea ei tulisi unohtaa, sillä se on korvaamatonta vahvistaessaan 

lapsen itsetuntoa, kyvykkyyden tunnetta ja lapsen omaa minäkuvaa (Laitinen, 2021, s. 130). 

Leino, Nissinen, Puhakka ja Rautopuro (2017) yhtyvät edellisiin korostaessaan kodin merki-

tystä vaikuttaa lapsen ja nuorten asenteisiin, tietoihin ja taitoihin (Leino, Nissinen, Puhakka & 

Rautopuro, 2017, s. 34). Euroopan unionin kattava lukutaidon asiantuntijaryhmä (2012) huo-
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mauttaa, että usein saatetaan olettaa, että lukutaitoisen väestön luominen olisi ainoastaan kou-

lujen vastuulla. Näin ei kuitenkaan heidän mukaansa ole, sillä vanhemmilla on valtavan tärkeä 

rooli lapsen koulunkäynnin tukemisessa eikä yhdessä lukemista tulisi vähentää koulun aloitta-

misen myötä (EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012). Tilanne ei kuitenkaan ole 

aina yksiselitteistä, sillä kaikki lapset eivät välttämättä saa kotoa tarvitsemaansa tukea ja tämän 

vahvistaa myös Euroopan unionin kattava lukutaidon asiantuntijaryhmä (2012), joiden mukaan 

monet heikommassa asemassa olevat lapset jäävät lukutaidon kehittymisessä jälkeen jo ennen 

koulun aloittamista, mikä vastaavasti heijastuu heidän elämäänsä loppuelämän ajan (EU High 

Level Group of Experts on Literacy, 2012). Luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutussuhde 

kodin ja päiväkodin/esiopetuksen sekä kodin ja koulun välillä on merkityksellistä erityisesti 

heikommista taustoista tulevien lasten osalta (Ranta, 2020, s. 27). 

7.1.2 ”Voi miten hyvältä tuntui käpertyä hänen kainaloonsa” – Perheen ja läheisten ihmisten 

rooli  

Perheen vahva rooli lukuharrastuksen syntymisessä ja sen tukemisessa nousi erittäin vahvasti 

esille esi- ja alkuopettajien kertomuksissa. Aerilan ja Kauppisen (2019) mukaan lapsi tarvitsee 

lukevan aikuisen ja vertaisensa mallia sekä toistuvia arjen käytänteitä, jotta lukeminen ja halu 

lukemiseen vakiintuu päivittäiseksi tai viikoittaiseksi rutiiniksi (Aerila & Kauppinen, 2019, s. 

19). Aikuisen kannustus ja läsnäolo, myönteisellä tavalla lapsen vahvuuksia korostaen, vahvis-

taa lapsen motivaatiota työskennellä kiinnostavien tehtävien parissa (Laitinen, 2021, s. 116, 

131, 134). Euroopan unionin kattavan lukutaidon asiantuntijaryhmän (2012) mukaan erityisesti 

isän antama roolimalli ennustaa lasten myöhempää lukemisharrastusta ja koulumenestystä. Isän 

antama roolimalli korostuu erityisesti poikien kohdalla (EU High Level Group of Experts on 

Literacy, 2012). Isän ääneen lukeminen ennustaa Duursman (2014) mukaan lapsen luetun ym-

märtämisen kehittymistä, kirjojen tuntemusta ja kielellisiä taitoja, mikä vahvistaa hänen ajatus-

taan siitä, että myös pojille tulisi lukea kirjoja ääneen, sillä vanhemmat saattavat lukea poikia 

useammin tytöille ja pitää kirjojen lukemista soveliaampana harrastuksena tytöille kuin pojille 

(Duursma, 2014). Saman asian nostaa esille Lerkkanen (2020), jonka mukaan aikuisen ja lapsen 

yhteiset lukuhetket vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta kannustaen lasta myös itsenäiseen 

lukemiseen (Lerkkanen, 2020). Kaksi esi- ja alkuopettajaa kertoivat lapsuutensa lukuharrastuk-

sestaan seuraavaa: 

”Kun opin lukemaan, jatkoin lukuharrastusta itsenäisesti, mutta välillä äitini luki minulle edel-

leen kirjoja, vaikka minulla oli jo lukutaito.” (kertomus 3) 
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”Vanhempani lukivat minulle paljon kuva- ja satukirjoja. Minulle luettiin paljon, vaikka opin itse 

lukemaan jo viisivuotiaana.” (kertomus 12) 

Esi- ja alkuopettajien kertomuksissa korostui vanhempien roolimalli ja osoitus ajankäytön an-

tamisesta perheen lukuharrastukselle, mikä kertoi selvästi, että lukeminen on ollut ensisijainen 

asia usean esi- ja alkuopettajan lapsuuden kodissa. Strommenin ja Matesin (2004) mukaan lap-

set ja nuoret, jotka lukevat vapaa-ajallaan, kokevat sen hyödylliseksi ja nautinnolliseksi tavaksi. 

Sitä vastoin, vapaa-ajallaan ei-lukevien lasten ja nuorten mielestä, lukeminen on tylsää ja ajan-

tuhlausta. He korostavat, että niissä perheissä, joissa vanhemmat lukevat rutiininomaisesti lap-

silleen jo pienestä pitäen, edistävät samalla lasten varhaista kiinnostusta kirjoja ja lukemista 

kohtaan etenkin, jos kodin kirjavalikoima on kattava, kirjoja vaihdellaan ystävien kanssa tai 

perhe vierailee usein kirjastossa (Strommen & Mates, 2004). 

Yhteiset lukuhetket vahvistavat lapsen lukuinnon heräämistä (Lerkkanen, 2020). Useamman 

esi- ja alkuopettajan kertomuksessa korostui, miten vanhemmat olivat lukeneet heille paljon ja 

usein näihin lukuhetkiin liittyi myös läheisyyden tunne. Tiitinen (1997) pohtii elämämme kul-

kevan kainalosta kainaloon muistellessamme millä tavoin lapsuudessa satuja on kuunneltu (Tii-

tinen, 1997). Ihmisen keho muistaa kosketuksen tunnehetket, mitkä se on kokenut hoitavana tai 

satuttavana (Ylitapio-Mäntylä & Uitto, 2019). Kaksi opettajaa kertoi läheisyyden tunteesta seu-

raavasti: 

”Meillä on kotona luettu aina paljon kirjoja. Vanhempani ovat pitäneet todella tärkeänä kirjojen 

lukemista, he lukivat minulle ja sisaruksilleni päivittäin kirjoja. Minulla on näistä lukuhetkistä 

todella lämpimät muistot ja olisin lapsena viihtynyt tuntikausia vanhempieni kainalossa kuunnel-

len satuja.” (kertomus 3) 

”Minulle luettiin lapsena paljon. Lukuhetket kulkevat mielessäni mukavina ja tärkeinä yhdessä-

olon hetkinä. Isä luki minulle eniten ja voi miten hyvältä tuntui käpertyä hänen kainaloonsa ja 

kuunnella hänen rauhoittavaa ääntään. Usein vielä lukemisen jälkeen keskustelimme sadun he-

rättämistä tunteista ja mietteistä.” (kertomus 4) 

Yhteiset lukuhetket jättävät lapsuudesta erilaisia muistijälkiä, jotka ovat Karasman ja Suvileh-

don (2014) mukaan rakentaneet omalla voimallaan lapsille siltaa kirjallisuuden maailmaan (Ka-

rasma & Suvilehto, 2014, s. 298). Heikkilä-Halttusen (2015) mukaan lapsi osaa arvostaa lep-

poista, kiireetöntä aikaa, minkä aikuinen hänelle tarjoaa. Aikuisen ja lapsen yhteinen lukuhetki 

on fyysinen ja psyykkinen tunnesidos, joka välittyy kirjan lukemisen kautta (Heikkilä-Halttu-
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nen, 2015, s. 132). Jo lukutaidon saavuttaneet lapset kaipaavat usein edelleen yhteisiä lukuhet-

kiä, sillä siihen liittyy läheisyyden kokemus, joka helposti vähentyy lapsen lukutaidon edisty-

essä (Laine, 2018). Esi- ja alkuopettajien kertomuksissa korostui myös vanhempien erilaiset 

roolit; siinä missä isä näyttäytyi kertomuksissa useimmin läheisenä ja lämpimänä henkilönä, 

äidin kerrottiin olevan tarkempi siinä, mitä lapsille esimerkiksi luettiin. Isät saattoivat keskittyä 

näissä kertomuksissa hurjempiin satuihin ja äidit vastaavasti suosivat enemmän kuva- ja runo-

kirjoja, kuten eräs opettaja kertoi:  

”Isä oli ostanut meille 10 kirjan satukirjasarjan ja niistä muistan erityisesti Grimmin sadut ja 

Topeliuksen sadut. Niitä toivoin varmaan eniten. Grimmin sadut olivat vähän jännittäviä ja muis-

tan, että äiti epäröi lukea niitä lapsille. Minulle ei jäänyt kuitenkaan niistä mitään kammoa. Var-

maan siihen vaikutti sekin, että keskustelimme saduista ne luettuamme.” (kertomus 4) 

Aerilan ja Sarmavuoren (2010) mukaan aikuiset saattavat pitää Grimmin satuja liian pelottavina 

tai raakoina satuina lapsille, mutta heidän mukaansa vanhojen satujen sisältöihin tulisi suhtau-

tua samalla tavalla kuin muuhunkin viihteeseen, mikä sopii juuri omalle lapselle tai lapsiryh-

mälle (Aerila & Sarmavuori, 2010). Myös Karasma ja Suvilehto (2014) tuovat esille Grimmin 

satujen julmuuden, joiden suosion on oletettu johtuvan pahan ja hyvän vuorovaikutuksesta, 

missä oikeudenmukaisuus kuitenkin lopussa voittaa ja näin ollen niiden on ajateltu tuovan loh-

dutusta monille (Karasma & Suvilehto, 2014, s. 79). Esi- ja alkuopettajien kertomuksia lukies-

sani oli niistä selvästi havaittavissa, millä tapaa he kertoivat perheistään ja vanhemmistaan. 

Kertomuksissa korostui selvästi vanhempien lukemistyylin ihailu, vanhempien ajan annon ar-

vostaminen ja yhdessä käytyjen keskustelun mieluisuus. Yhteiset keskustelut auttoivat käsitte-

lemään jännittäviäkin teemoja (ks. Sainio, Pajulahti & Sajaniemi, 2020). Lerkkasen ja kolle-

goiden (2010) tutkimuksen mukaan vanhempien välillä on tutkitusti myös eroja siinä, millaisia 

suoriutumisodotuksia, uskomuksia ja lukutaitoon liittyvää ohjausta he kohdistavat lapsiinsa esi- 

ja alkuopetusvuosien aikana (Lerkkanen ym., 2010). Suurimman osan tutkimukseeni osallistu-

neiden esi- ja alkuopettajien kertomuksissa korostui vahvasti vanhempien varmuus ja lukemi-

sen säännöllisyys vahvistaen samalla lapsen lukuharrastuksen syntymistä ja lukutaidon kehit-

tymistä vähintään toisen vanhemman osalta.  

Esi- ja alkuopettajien kertomuksista kävi ilmi, miten eri henkilöt olivat olleet selkeästi eri tavoin 

merkityksellisiä heille heidän lapsuudessaan. Ylitapio-Mäntylän ja Uiton (2019) mukaan van-

hempiin liittyvät muistot liittävät usein mukaansa myös muistoja lähisukulaisista, mutta mie-

leen jääneisiin kohtaamisiin voi liittyä myös muita ihmisiä, jotka muistetaan pitkään. Yhteisesti 

näihin muistoihin liittyy usein lapsen tunne siitä, että hänet on nähty, hän on hyväksytty ja 
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arvostettu (Ylitapio-Mäntylä & Uitto, 2019). Esi- ja alkuopettajien kertomuksista huokui ihailu 

ja arvostus eri henkilöitä kohtaan. Eräs opettaja kertoi seuraavaa: 

”Suosittelen oppilaille kirjoja, joista itse lapsena pidin tai joista tiesin siskoni tai veljeni pitä-

vän.” (kertomus 6) 

Van de Ven (2017) määrittelee ihailun olevan toisen ihmisen saavutuksesta syntynyt ilahtuneen 

hyväksynnän tunne, mikä motivoi yksilön kehittämään itseään (Van den Ven, 2017). Schindler, 

Zink, Windrich ja Menninghaus (2013) pitävät toisen henkilön ihailua ja jopa palvontaa erittäin 

tärkeänä, sillä nämä tunteet aktivoituvat ja ohjaavat ihmisen käyttäytymistä siinä vaiheessa, kun 

niiden ihanteiden ja arvojen kannalta merkityksellinen tilanne tulee vastaan. Nämä tunteet voi-

vat auttaa henkilöä omaksumaan uusia ihanteita ja tavoitteita, jotka kytkeytyvät ihailuun ja pal-

vontaan (Schindler, Zink, Windrich & Menninghaus, 2013). Tämä motivoi myös opettajan am-

matillista kasvua. Eräs opettaja kertoi ihailun kohteesta lapsuudessaan ja kokemuksistaan siinä, 

miten ne heijastuivat tänä päivänä hänen omassa opettajuudessaan: 

”Omien satujen ja tarinoiden tekeminen on tärkeää. Omasta lapsuudesta on jäänyt mieleen kou-

lukaveri, jolla oli mielestäni ihailtava taito keksiä tarinoita ja myös esittää niitä luokan edessä 

toisille. Omassa työssä haluan kannustaa ja rohkaista lapsia omien tarinoiden tekoon / luovuu-

teen työstää niitä esim. piirtäen, teatterin tai kertomisen keinoin.” (kertomus 9) 

Esi- ja alkuopettajien kertomuksissa korostui selkeästi se, puhuteltiinko vanhempia yleisesti 

vanhempina, eroteltiinko heidät isänä tai äitinä vai kertoivatko he lapsuudenkodissaan tapahtu-

neesta lukemisesta passiivissa, luettiin. Kertomuksissa tuli esille isät, äidit, tädit, sisarukset, 

siskot, veli, omat lapset, tytär, mutta ei yhtään muistoa opettajista tai esimerkiksi isovanhem-

mista. Uiton, Lutovacin, Jokikokon ja Kaasilan (2018) mukaan opettajiin liittyvät muistot näyt-

täytyivät heidän tutkimuksessaan opettajan auttaessa oppilasta etenemään opintopolullaan, 

osoittaessaan rakkautta ja ymmärtäväisyyttä, antaessaan elämänohjeita, ollen innostajana ja ys-

tävänä, tai vaihtoehtoisesti opettaja oli tarjonnut oppilailleen mielekkäitä kokemuksia ja tapah-

tumia (Uitto, Lutovac, Jokikokko & Kaasila, 2018). Pro gradu -tutkielmaani varten toteutta-

massani kyselyssä halusin olla mahdollisimman johdattelematon, jotta esi- ja alkuopettajat sai-

sivat kertoa vapaasti omista lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoistaan. Kun opettajat saivat mah-

dollisuuden ilmaista itseään johdattelematta, ei lapsuuden opettajia mainittu lainkaan, vaan pai-

nopiste oli erityisesti perheen merkityksessä lukuharrastuksen syntymisessä.  
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Tämä on mielenkiintoinen yhtälö myös siinä mielessä, että Chang-Kredlin ja Kingsleyn (2014) 

toteuttama tutkimus opettajaksi opiskelevien opettajamuistoista ja syistä opintoihin hakeutumi-

sesta olivat juuri päinvastaisia omien tutkimustulosteni kanssa, vaikka omassa tutkimuksessani 

tutkimuskohteena olivat jo ammattiin valmistuneet opettajat. Chang-Kredl ja Kingsley luokit-

telivat opiskelijoiden muistot kolmeen osaan: koulu-, työ- ja perhemuistot. Opettajiin liittyvät 

muistot saivat heillä eniten huomiota ja perheeseen liittyvät muistot sitä vastoin selvästi vähiten 

(Chang-Kredl & Kingsley, 2014). Pellikan (2021) mukaan se, miten opettajaksi opiskelevat 

yhdistävät omat opettajamuistonsa ja näkemyksensä ihanneopettajasta eivät ole välttämättä luo-

tettavia, sillä yksi merkittävä, positiivinen opettajamuisto voi luoda kokonaisvaltaisen mieliku-

van ihanneopettajuudesta, mikä saattaa johtaa liian kapea-alaiseen ymmärrykseen siitä, miten 

paljon erilaisia hyväksi todettuja opetuskäytänteitä on olemassa (Pellikka, 2021, s. 63, 67). 

Chang-Kredl ja Kingsley (2014) tuovat esille, että tutkimukseen osallistuvien johdattelematto-

muus voisi antaa laajemman ymmärryksen koulumuistojen, perhekokemusten, aiempien työ-

kokemusten ja varhaislapsuuden vaikutuksesta (Chang-Kredl & Kingsley, 2014).  

Tässä vaiheessa haluan tuoda esille myös pro gradu -tutkielmaani varten toteuttamani pilotti-

kyselyn tuloksia, sillä kyseisellä kyselylomakkeella esitin suoran kysymyksen opettajien omiin 

opettajiin liittyvistä lastenkirjallisuusmuistoista: Millaisia muistoja sinulla on erityisesti omista 

opettajistasi esi- ja alkuopetusikäisenä (6–9-vuotiaana) liittyen kuvakirjoihin ja muuhun las-

tenkirjallisuuteen? Osa pilottikyselyyn vastanneista esi- ja alkuopettajista muistivat opettajiinsa 

liittyviä lastenkirjallisuusmuistoja, osa muisti erittäin vähän ja jotkut muistivat sen, että heidän 

omat opettajansa eivät lukeneet juuri yhtään. Eräs pilottikyselyyn vastannut opettaja muisti luo-

kan takaosassa olleen ”kirjahyllyn, josta sai ottaa luettavaa”. Muistot liittyivät enimmäkseen 

kouluikään, kuten ääneen lukemisen tuottamaan ilon tunteisiin, kun viikon viimeisellä oppitun-

nilla opettaja oli lukenut kirjaa ääneen, lukenut ihania jatkokertomuksia, kuten Mestaritontun 

seikkailuja tai kun ”opettaja oli lukenut ääneen oppilaiden tehdessä samalla hiljaisia tehtäviä”. 

Pilottikyselyyn vastanneiden esi- ja alkuopettajien opettajamuistoissa korostui pro gradu -tut-

kielman esi- ja alkuopettajien kertomusten tavoin myös jännitys, kun opettaja oli lukenut Grim-

min satuja, jotka olivat olleet jännittäviä. Ihmiset muistavat usein juuri tunteelliset tapahtumat 

(Uitto, Lutovac, Jokikokko & Kaasila, 2018). Klaudan (2009) mukaan opiskelijat kertovat naut-

tineensa lapsena vanhempien ja opettajien ääneen lukemisesta ja he itse uskoivat, että jos tämä 

käytäntö olisi jatkunut myös kouluiässä, olisi heistä tullut parempia ja aktiivisempia lukijoita 

(Klauda, 2009). Satujen kuuntelu oli ollut useille esi- ja alkuopettajille rentoutumishetki, ihan 

kuten eräs pilottikyselyyn vastannut opettaja totesi: 



 

 

57 

 

”Joskus opettaja luki meille ääneen ja saimme maata luokan lattialla tai keväällä nurmikolla 

kuuntelemassa. Jotkut aina nukahtivat ja taisinpa itsekin joskus nukahtaa.” (erään pilottikyselyyn 

vastanneen opettajan kertomus) 

Muutaman pro gradu -tutkielman esi- ja alkuopettajan kertomuksessa lapsuuden kodin vakiin-

tuneeksi lukemisajankohdaksi oli mainittu ilta. Suvannon ja Ukkolan (2020) mukaan useimmi-

ten perheen lukutuokiot ovat juuri rutinoituja iltasatuhetkiä, jotta lapsi rauhoittuisi nukkumaan. 

Toisinaan olisi kuitenkin hyvä antaa heidän mukaansa aikaa vuorovaikutteisille lukutuokioille, 

mitkä mahdollistavat lapsen osallisuuden muuttua passiivisesta kuuntelijasta aktiiviseksi kerto-

jaksi (Suvanto & Ukkola, 2020). Myös Suojala (2009) korostaa, että lukemista ei tulisi pitää 

ainoastaan keinona harjoitella rauhoittumista ja keskittymistä, sillä sadut tarjoavat mahdolli-

suuksia monenlaiseen ilmaisuun (Suojala, 2009). Edellisten tavoin myös Karasma ja Suvilehto 

(2014) painottavat lukemisen vuorovaikutuksellisuutta ja kirjan tarinan elävöittämää tunneko-

konaisuutta (Karasma & Suvilehto, 2014, s. 301). Lapsi kiinnittää usein huomiota asioihin, joita 

aikuinen saattaa pitää merkityksettöminä, mutta lapselle itselleen ne ovat merkityksellisiä aja-

tusten ääneen sanoittamisen keinoja (Suvanto & Ukkola, 2020). Lapsen tekemät huomiot ilme-

nevät kirjan kuuntelun ja seuraamisen välihuomautuksina ja kysymyksinä, jotka voivat kertoa 

lapsen kokemuksista, ymmärryksestä tai ymmärtämättömyydestä (Karasma & Suvilehto, 2014, 

s. 303). Säännölliset lukuhetket ovat Suvannon ja Ukkolan (2020) mukaan merkityksellisiä, 

sillä ne vahvistavat lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta, lapsen empatiakykyä sekä lapsen 

kielellisten taitojen kehittymistä. Lisäksi yhteiset lukuhetket rikastuttavat lapsen mielikuvitusta 

ja eläytymiskykyä sekä auttavat käsittelemään erilaisia tunteita (Suvanto & Ukkola, 2020, s. 

283). Esi- ja alkuopettajien lapsuusmuistoissa esiintyi myös muita asioita, jotka liittyivät vain 

välillisesti lukemiseen. Näillä muistoilla on kuitenkin suuri merkitys lapsuuden lastenkirjalli-

suusmuistojen syntymisessä. Tällaisista muistoista kirjoitti eräs opettaja näin: 

”Isin kainalossa tarinoiden kuunteluun liittyi yleensä aina se, että iskä nukahti itse kesken luke-

misen, vaikka tarkoitus kai oli nukuttaa meitä. (…) Isosiskoni roikkui yläsängystä pää alaspäin 

kuuntelemassa. Kerran hän putosi tarinaa kuunnelleessaan.” (kertomus 6) 

7.1.3 ”Kävimme usein kirjastossa” – Ulkoiset tekijät lukuharrastuksen tukemisessa 

Yksi keskeinen osatekijä ilmaista lapselle kirjojen merkityksellisestä roolista elämässä on käyn-

nit kirjastossa, jossa perheillä ja opettajilla on mahdollisuus saada koulutetulta henkilökunnalta 



 

 

58 

 

suosituksia lastenkirjavalintoihin (Suvanto & Ukkola, 2020; Suvilehto, 2020, s. 76). Oulun kau-

pungissa kaupunginkirjasto, neuvolapalvelut, varhaiskasvatus ja opetus tekevät yhteistyötä 

muun muassa Lukumetka-palvelumallin ja Kirjastoreitti-sivuston avulla, joiden tavoitteena on 

lasten ja perheiden lukuharrastuksen lisääminen ja lukemaan innostaminen sekä lasten ja nuor-

ten lukutaidon ja tiedonhallinnan kehittäminen (Oulun kaupunginkirjasto, 2021d; Oulun kau-

punginkirjasto, n.d.b; Oulun kaupunginkirjasto, n.d.c). 

Esi- ja alkuopettajista enemmistö kertoi kirjaston tai kirjastoauton kuuluvan lapsuutensa lasten-

kirjallisuusmuistoihin. Leino, Nissinen, Puhakka ja Rautopuro (2017) korostavat yhteisten kir-

jastokäyntien ja kirjojen ahkeran lainaamisen tukevan lapsen lukemista. Vaikka kotona olevien 

kirjojen määrän kerrotaan olevan tutkitusti yhteydessä vanhempien lukuharrastukseen ja lap-

selle annettavaan lukemisen malliin, kirjastokäynnit kompensoivat tätä tulosta (Leino, Nissi-

nen, Puhakka & Rautopuro, 2017). Lapsen lukuharrastuksen tukeminen ei vaadi rahallista pa-

nostusta, sillä kirjastonkirjojen lainaaminen on ilmaista. Osa esi- ja alkuopettajista kertoivat 

lapsuuden lukuharrastuksen tukemisesta myös erilaisten kirjakerhojen muodossa; lastenkirjoja 

tuli säännöllisesti koteihin ja näitä kirjoja luettiin. Eräs opettaja kertoi myös, että hänen lapsuu-

denkotiinsa ostettiin paljon kirjoja, mutta silti kenenkään esi- ja alkuopettajan kertomuksessa 

ei korostunut, että kirjojen ostaminen olisi ollut ainoa mahdollisuus lukea kirjoja, vaan sen rin-

nalla mainittiin myös kirjastot tai kirjastoautot ja sieltä lainatut kirjat. Kaksi opettajaa kertoi 

lapsuuden kodin sijainneen maaseudulla, missä kirjastoauton käynti oli viikkojen kohokohta: 

”Pienessä maalaiskylässä asuessani kirjastoauton joka toinen viikko tapahtuva vierailu oli mi-

nulle odotettu tapahtuma.” (kertomus 1) 

”Olen kotoisin maaseudulta ja viikon kohokohtia olivat aina sekä kirjastoauton että kauppa-au-

ton käynnit. Koulussa kirjastoauto kävi aina maanantaisin ja kotona tiistaisin. Odotin aina in-

noissani mitä aarteita löytäisin.” (kertomus 2) 

1970-luku oli Kyöstiön (2009) mukaan Suomessa aikaa, jolloin kirjastoautojen määrä kasvoi 

voimakkaasti erityisesti kaupungeissa ja selkeästi silloisella Etelä-Suomen läänin alueella. Sen 

aikainen Oulun lääni sai hänen mukaansa ensimmäisen kirjastoautonsa vuonna 1966 Kuusa-

moon. 1980-luvulla kirjastoautojen asema muuttui ja niitä oli enemmän maalaiskunnissa kir-

jastotoiminnan kehittymisen myötä, jolloin päätoimisia kirjastonhoitajia sijoittui maalaiskun-

tiin (Kyöstiö, 2009). Muiden esi- ja alkuopettajien kertomuksissa ei mainittu asuinpaikkaa, 

vaikka kirjasto erikseen mainittiinkin. Kertomuksissa kävi ilmi, että kirjastossa vierailtiin usein, 
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jopa viikoittain ja kirjastovierailut olivat innostavia ja mukavia. Päällimmäisenä esi- ja al-

kuopettajien kirjastokertomuksissa nousi kuitenkin esille oma osallisuus kirjastokäynneillä:  

”Kirjastoreissut olivat myös mukavia, kun sieltä löytyi niin ihania uusia kirja-aarteita. Se kylläkin 

haastoi, kun piti pysyä sovitussa kirjamäärässä.”  (kertomus 3) 

”Satuja ja muita kirjoja luettiin kotona paljon. Joka viikko käytiin myös lainaamassa niitä kirjas-

tosta ja lapsena sai itse valita kirjat.” (kertomus 10) 

Esi- ja alkuopettajien kertomusten kirjastomuistoissa korostui selvästi yhdessä tekeminen ja 

toisten henkilöiden läsnäolon merkitys. Osallisuus on Moilasen (2022) mukaan käsite, joka yh-

distetään usein yhteisöllisyyden, vaikuttamisen ja toimijuuden käsitteisiin (Moilanen, 2022). 

Oulun kaupungin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmassa (2021–2024) lap-

sen osallisuuden vahvistuminen tuodaan esille muun muassa lapsen monilukutaidon kehittymi-

sen myötä, mikä edellyttää aikuisen antamaa mallia, rikasta tekstiympäristöä, lasten itsensä 

tuottamaa kulttuuria sekä lapsille osoitettuja kulttuuripalveluita. Tämän lisäksi lasten osallisuus 

huomioidaan inklusiivisessa toimintakulttuurissa, missä edistetään lasten osallisuutta, yhden-

vertaisuutta ja tasa-arvoa. Lapsen tekemiä aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä tulee arvostaa 

(Oulun kaupunki, 2021b, s. 28, 34). Lapsen osallisuus tuodaan esille myös muissa Opetushal-

lituksen opetussuunnitelmien perusteissa (ks. OPH, 2022c; OPH, 2014a; OPH, 2014b).  

Lasten lukemaan innostaminen ja lukuharrastukseen kannustaminen on myös kädenojennus kir-

jastolta lapsille, mikä korostui kysyessäni aiheeseen liittyen lisätietoja sähköpostikeskustelussa 

Oulun kaupunginkirjaston palvelupäällikkö Mervi Vaaran kanssa (henkilökohtainen tie-

donanto, 05.10.2022). Vaaran vastauksessa korostui erityisesti lasten osallisuuden merkitys Ou-

lun kaupungin pääkirjaston lasten- ja nuortenosaston uusien tilojen suunnittelussa yhdessä ske-

nografi Petri Haapakosken kanssa, heidän kysyessä suunnitteluvaiheessa esiopetusikäisiltä lap-

silta, millaisia asioita he kirjastoon toivovat. Lapsia varten toteutetuissa työpajoissa lapset sai-

vat kuvakirjojen virittämänä tutustua pääkirjaston eri paikkoihin sekä inspiroitua näkemästään 

ja kuulemastaan piirtämisen ja muovailun avulla. Työryhmä halusi, että valmiin tilan nähdes-

sään kävijät voisivat kokea niin sanotun vau-efektin. Lasten toiveissa korostui toistuvasti eri-

laiset lukukolot, lukutilat, oleskelukopit ja majat, rauhalliset ja pehmeät paikat lukea, metsäi-

syys, kukat ja linnut eli luonnon vahva läsnäolo. Opetussuunnitelmissa korostuu oppimisym-

päristöjen suunnittelu, joissa otetaan huomioon lasten osallisuus, osaaminen, kiinnostuksen 

kohteet ja yksilölliset tarpeet. Kirjasto on yksi lapsen monista oppimisympäristöistä (OPH, 

2014a, s. 23–24; OPH, 2014b, s. 29–30). Myös Sutela (2022) korostaa oppimisympäristöjen 
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suunnittelun olevan aikuisten vastuulla, jossa lapsen ääni on saatu kuuluviin (Sutela, 2022, s. 

17–18). Vaaran esiin tuomat lasten toiveet viestivät mielestäni myös lasten turvallisuuden tun-

teesta, mitä luonto voi tarjota. Samaa pohtii myös Sutela (2022), jonka mukaan ihmiset kokevat 

turvallisuuden tunteen eri tavoin, mutta luonto itsessään voi tarjota moniaistillisemman ja juu-

revamman läsnäolon toisten ihmisten ja ympäröivän luonnon välillä (Sutela, 2022, s. 106). Täl-

laiset kokemukset vahvistavat myös lapsen osallisuuden merkitystä ja kirjaston tärkeyttä lapsen 

lukuharrastuksen tukemisessa, tavalla millä lapsia innostetaan ja kannustetaan lukemaan. Man-

guel (2010) on sanonut ”The ideal library is meant for one particular reader. Every reader must 

feel that he or she is the chosen one”, minkä olen suomentanut, ”Ideaalinen kirjasto on tarkoi-

tettu vain yhdelle tietylle lukijalle, sillä jokaisen lukijan on tunnettava, että juuri hän on valittu” 

(Manguel, 2010, s. 267). 

7.1.4 ”En ollut aiemmin edes ajatellut” – Lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen muistijäljet 

Kaikki esi- ja alkuopettajat, jotka kirjoittivat minulle lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistois-

taan, kertoivat kukin omalla kertomuksellaan niistä muistoista, joita heille mieleen nousi. Joku 

opettajista kertoi enemmän, toinen vähemmän, mutta jokainen kertoi itselleen merkitykselli-

sistä muistijäljistä. Gilbert, Cheung, Grandfield, Campey ja Irons (2003) korostavat ihmisten 

reagoivan eri asioihin yksilöllisesti ja siitä syystä lapsuudenmuistoja muistellessa, olisikin tär-

keää muistella mitä tunnemuistoja ja -kokemuksia henkilölle itselleen on jäänyt, ei pelkästään 

sitä, miten vanhemmat käyttäytyivät (Gilbert, Cheung, Grandfield, Campey & Irons, 2003). 

Eräs opettaja kertoi vasta nyt syventyneensä ajattelemaan lapsuutensa lastenkirjallisuusmuisto-

jen vaikutusta elämäänsä: 

”En ollut aiemmin edes ajatellut, että millä tavalla kirjat ovat vaikuttaneet elämääni. Nyt tätä 

kirjoittaessani olen miettinyt, että kirjojen lukeminen on varmaankin vahvistanut resilienssiäni. 

Lisäksi kirjoilla on ehkä ollut suurikin merkitys omaan itsetuntoon ja pystyvyyden tunteeseen. Em. 

ovat varmasti saaneet kovasti vahvistusta kirjoista, joissa vaikeuksista selvitään ja kaikki on ns. 

mahdollista.” (kertomus 5) 

Varhaislapsuuden kokemukset vaikuttavat monitahoisesti ihmisen kasvuun, kypsymiseen ja 

toimintakykyyn (Richter, Gilbert & McEwan, 2009). Yhtä lailla myös sadut perustuvat tunne-

kokemuksiin (Ylönen, 1998, s. 11). Aerilan ja Kauppisen (2019) mukaan kirjallisuus rakentaa 

elämäämme, sillä tarinoilla ja niiden vaikuttavuudellaan on valtaisa merkitys ihmisen personal-

lisuuden rakentumisessa. Ihminen lukee vain sen verran kuin hän kykenee vastaanottamaan ja 
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näin ollen ihminen itse pystyy ottamaan lukijana tarinan haltuun (Aerila & Kauppinen, 2019, s. 

21–22). Esi- ja alkuopettajien kertomuksissa oli havaittavissa, että lapsuuden lastenkirjallisuus-

muistoilla koettiin olleen merkitystä, vaikka kaikki eivät tarkemmin määritelleet, minkälaisesta 

merkityksestä heidän mielestään oli kyse. Eräs opettaja toi esille lapsuudessa koetun tunteen 

merkityksellisyyden seuraavasti: 

”Kyllähän nämä muistot elävät minussa monellakin tapaa vielä tänä päivänä. Silloin heräsi rak-

kaus kirjoihin ja niiltä ajoilta kumpuaa arvostus lukemista kohtaan. Olen halunnut tarjota sekä 

omille lapsilleni että työssäni kohtaamille lapsille näitä hetkiä ja opettaa heidät arvostamaan 

kirjoja ja lukemista. (…) Lapsena synnytetty ilo lukemiseen määrittää siis elämääni monella ta-

valla tänä päivänä ja hyvä näin. Nyt aikuisena kuulun kirjallisuuspiiriin, jotta pääsen yhdessä 

muiden kanssa keskustelemaan lukemieni kirjojen herättämistä ajatuksista. Tarve tähän kumpuaa 

siitä mukavasta tunteesta, jonka sain lapsena kokea, kun keskustelimme isäni kanssa minulle ja 

sisaruksilleni luetuista saduista.” (kertomus 4) 

Kirjallisuuspiiriä tai kuten Ahola (2009) käyttää nimitystä lukupiiri, kuvastaa vahva jäsenten 

yhteenkuuluvuuden tunne, missä korostuu yhteiset arvot ja ihanteet, vuorovaikutuksellisuus 

sekä tietynlainen jäsenten vapaamuotoisuus toimia irrallisena yksilöinä ilman sosiaalisia siteitä 

tai vastaavasti sitoutuminen toisiinsa juuri saman koulutuksen tai ammatin kautta (Ahola, 2009, 

s. 74). Samanlailla voidaan kuvata lukemista lapsiryhmässä. Sadun yhdessä kokeminen ja esiin-

tuominen monella eri tavoilla on ryhmätoiminnan vahvuus (Ylönen, 2000, s. 93). Aerila ja 

Kauppinen (2019) tuovat myös lukupiirin tai parin kanssa lukemisen merkityksen yhteisölli-

senä lukemisena, sillä vilkkaalla lapsella voi olla haasteellista lukea yksin ja tästä syystä luke-

mista kannattaa heidän mukaansa rauhallisen lukutavan lisäksi toiminnallistaa (Aerila & Kaup-

pinen, 2019, s. 51).  

Solstadin (2015) mukaan lukupiireistä hyötyvät ne lapset, joilla on jo entuudestaan tietämystä 

tietystä kirjasta, mutta myös lapset, jotka lukevat sen vasta ensimmäistä kertaa, sillä erilaisen 

tiedon jakaminen laukaisee lukupiirissä erilaisten roolien syntymisen, mikä ohjaa eri toimintoi-

hin lasten keskuudessa. Kirjan entuudestaan tuntevat lapset ovat herkkiä kirjaa ensi kertaa lu-

kevien mielipiteille, sillä heille on ehtinyt jo muodostua omat näkemyksensä kirjasta, joita he 

vertaavat toisiinsa. Tämä edesauttaa tekemään tulkintaa omista ja muiden näkemyksistä puo-

lesta ja vastaan (Solstad, 2015, s. 256). Lukupiiriä voidaan toteuttaa Euroopan unionin kattavan 

lukutaidon asiantuntijaryhmän (2012) mukaan myös kotona murrosikäisten lasten kanssa, jotka 

eivät enää välttämättä nauti ääneen lukemisesta, mutta samojen kirjojen lukeminen ja niistä 
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syntyvien ajatusten jakaminen yhteisesti jatkaa lukuharrastusta nautinnollisena, perheen yhtei-

senä harrastuksena (EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012). Klaudan (2009) mu-

kaan vanhemmilla on myönteinen vaikutus lasten lukumotivaatioon vielä nuoruusiässä. Luku-

motivaatiota voi tukea monin eri tavoin (Klauda, 2009).  

7.2 Omaa opettajuutta rakentamassa 

7.2.1 ”Niihin on ihan eri tavalla tarttumapintaa” – Näkemys elää ja kehittyy 

Esi- ja alkuopettajat tekivät kertomuksissaan havaintoja kirjoista, joista ajattelee aikuisiällä eri 

tavalla kuin lapsena. Myös Manguel (2010) kirjoittaa tiettyyn kirjaan liittyvien näkökantojen 

muuttumisesta joka kerta, kun sen lukee uudelleen ja mitä vanhemmaksi itse varttuu (Manguel, 

2010, 3–4). Aiheeseen liittyen eräs opettaja kirjoitti tunnekokemuksista, toisen opettajan kerto-

muksessa tuli esille tädiltä saadun kirjan ja tunnetaitojen merkityksellisyys, kolmas opettaja 

kirjoitti maailman muuttuneisuudesta: 

”Grimmin sadut olivat jännittäviä ja raa’at kohdat tuntuivat lähinnä pelottavilta, nyt aikuisina 

niistä ajattelee toisin.” (kertomus 9) 

”Kun opin itse lukemaan, sain tädiltäni lahjaksi Pikku prinssi kirjan. Kun luin kirjan, teki se 

minuun myös lähtemättömän vaikutuksen. Luettuani sitä useita kertoja uudelleen, olen saanut 

siihen uusia ulottuvuuksia.  Ja kun olen lukenut töissä kirjaa lapsille, he ovat avanneet vielä uusia 

näkökulmia teokseen. Sen kirjan äärelle pitää pysähtyä ja sen sanomaa pitää pohtia. Kirjaa ei 

voi lukea hutaisemalla, vaan hiljaa ja tutkiskellen. Se on ehtymätön aarreaitta, joka sopii hyvin 

myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelemisen tueksi. Toinen em. teemaan sopiva kirja on 

Pekka Töpöhäntä. Niistä pidin lapsena ja niitä on mukava lukea edelleen. Niiden avulla on hyvä 

harjoitella mm. empatiakykyä.” (kertomus 4) 

”On kiva huomata, että kirjastoista löytyy edelleen lastenkirjoja, joita olen itsekin lapsena luke-

nut. Niihin on ihan eri tavalla tarttumapintaa, kun kirjoja lukee taas toiselle sukupolvelle töissä. 

On myös jännä huomata, että vaikka maailma on muuttunut menneinä vuosikymmeninä paljon, 

edelleen ns. vanhojen kirjojen teemat ovat todella ajankohtaisia.” (kertomus 5) 

Samojen kirjojen uudelleen lukeminen on merkityksellistä myös lasten kanssa, sillä jokainen 

lukukerta on Suvannon ja Ukkolan (2020) mukaan erilainen lapsen kognitiivisen kehityksen 

ollessa vielä kehitysvaiheessa, jolloin uusia tulkinta- ja merkitysyhteyksiä syntyy koko ajan. 

Myös lapsen aiemmat kokemukset ja sekä tavat, missä ja kenen kanssa hän on kirjan lukenut, 
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vaikuttavat kirjan tuomiin uusiin ulottuvuuksiin (Suvanto & Ukkola, 2020). Ylösen (1998) mu-

kaan saduissa kerrotaan usein menneistä asioista, jotka eivät ole tämän päivän lapsille tuttuja. 

Ne voivat kuitenkin olla lapsille mielenkiintoisia juuri siitä näkökulmasta, että niiden sisältö on 

lapsille uutta ja mielenkiintoista (Ylönen, 1998, s. 149). Lapsista on kiinnostavaa kuulla van-

hoja tarinoita. Rantalan (2012) mukaan lapset haluavat tietää kattavasti historiasta ja mennei-

syydestä, muun muassa omastaan ja vanhempiensa. Nämä asiat koetaan hänen mukaansa lap-

silta itseltään kysyttäessä tärkeiksi. Lapset ovat erityisesti kiinnostuneita myös entis- ja nyky-

ajan koulujen eroavaisuuksista, siitä miten entisajan elämä eroaa nykyisestä (Rantala, 2012, s. 

67). Lasten kiinnostuksen kohteet ovat mitä parhain tutkivan oppimisen lähtökohta. Myös ope-

tussuunnitelmissa korostetaan lasten kiinnostuksen kohteita oppimiskokonaisuuksien lähtökoh-

tana, mitkä johtavat kiinnostuksen kohteiden laajentumiseen (OPH, 2020, s. 35; OPH, 2014a, 

s. 30; OPH, 2014b, s. 17). Lasten kiinnostus historiaan heijastui myös erään opettajan kerto-

muksesta, jossa opettaja kertoi vanhojen satujen ja tarinoiden viehätyksestä lasten keskuudessa: 

”Peppi ja Eemeli uppoavat ihan samalla tavalla nykylapsiin ja tuottavat yhtä hauskan satuelä-

myksen heille kuin minulle aikanaan. Vaikka elämä on monella tapaa muuttunut, jotain on säily-

nyt samana, sadut elävät ja viihdyttävät yhtä lailla. Ja lapsista on hauskaa, kun kerron, mistä 

saduista olen lapsena erityisesti pitänyt ja mitä niistä on jäänyt mieleen.” (kertomus 4) 

Karasma ja Suvilehto (2014) vahvistavat tarinoiden kertomisen ja kirjojen lukemisen olevan 

tärkeitä oppimisen muotoja. Vanhoihin tarinoihin on hyvä palata, sillä ne kertovat kirjallisuu-

den ravitsevasta ja hoitavasta voimasta (Karasma & Suvilehto, 2014, s. 298).  Esi- ja alkuopet-

tajien kertomuksissa mainittiin eniten Astrid Lindgrenin teoksia, jotka kuvattiin ajattomina ja 

klassikoina. Sain tilaisuuden kysyä Tukholman yliopiston lasten- ja nuortenkirjallisuuteen eri-

koistuneelta kirjallisuudentutkimuksen professorilta Elina Drukerilta (henkilökohtainen tie-

donanto, 26.10.2021) Astrid Lindgrenin kirjallisuuden merkityksestä, mikä oli tuossa vaiheessa 

korostunut jo toteuttamani pilottikyselyn esi- ja alkuopettajien kertomuksissa. Hän totesi 

omassa lapsuudessaan myös kokeneen Lindgrenin teoksilla vahvoja lukukokemuksia, joita on 

jälkeenpäin käynyt läpi sisarustensa kanssa. Lindgren löysi hänen mukaansa onnistuneen tavan 

ja kielen kuvailla lapsen elämyksiä ja kokemuksia, sillä Lindgren oli kiinnostunut lapsen tun-

teista, ajatuksista sekä lapsen kyvystä ymmärtää asioita. Saman vahvistaa Andersen (2014), 

jonka mukaan Astrid Lindgren halusi lapsilla ja vanhemmilla olevan molemminpuolista kun-

nioitusta. Lapset olivat Lindgrenin mielestä varmempia ja onnellisempia kuin aiempi sukupolvi 

oli ollut (Andersen, 2014, s. 223–224). 
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Astrid Lindgrenin ensimmäinen Vaahteramäen Eemeli -kirja ilmestyi vuonna 1963 ja sen en-

simmäinen suomennos vuonna 1970 (Gustafsson, 2013). Andersenin (2014) sekä Karasman ja 

Suvilehdon (2014) mukaan Eemeli-kirjat syntyivät tarinoista, joita kerrottiin vilkkaalle kolme-

vuotiaalle lapsenlapselle, joka sai Astrid Lindgrenin mukaan muutaman kerran raivonpuuskia 

(Andersen, 2014, s. 317; Karasma & Suvilehto, 2014, s. 130). Vaahteramäen Eemeli on esi-

merkki ihmisen moraalisesta rohkeudesta ja siitä, ketä me olemme ja miten haluamme itse-

ämme kohdeltavan, koska sillä tavoin meidän tulisi kohdella myös muita (Andersen, 2014, s. 

323).  

Aerila ja Kauppinen (2019) tuovat esille kirjallisuuden olevan sidottu kirjoitusajankohtaan, 

ideologioihin ja ilmapiiriin, ja tästä syystä on alettu yhä enemmän kiinnittämään huomiota kir-

jojen sisältöihin, kenestä niissä kerrotaan, mitä niissä kerrotaan ja miten niistä kerrotaan. He 

kehottavat aikuisia pohtimaan kirjallisuutta valitessa siihen, miten kirjoissa käsitellään eri asi-

oita ja miten niitä käsitellään yhdessä lasten kanssa, sillä lapsilla on tapana sijoittaa itsensä 

usein jollakin tavoin tekstin sisältöön (Aerila & Kauppinen, 2019, s. 71–72, 74). Jokainen lapsi 

on arvokas ja ainutlaatuinen juuri sellaisena kuin hän, yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä, jolla on 

oikeus hyvinvointiin, kuulluksi ja nähdyksi tulemiseen, sekä oikeus tulla otetuksi huomioon ja 

tullen ymmärretyksi (OPH, 2020, s. 17; OPH, 2014a, s. 15; OPH, 2014b, s. 15).  

7.2.2 ”Kun itse heittäytyy kirjojen maailmaan” – Lastenkirjallisuuden hyödyntäminen  

Lastenkirjallisuuden ja satuvalikoiman monipuolisuus, vanhojen ja uusien satujen sekä näiden 

rajamailla liikkuvaisuus on hyvä ottaa huomioon lapsille luettavia satuja valittaessa (Heikkilä-

Halttunen, 2015, s. 99). Opettajien onnistuneet lastenkirjallisuuden kirjavalinnat ovat Torresin 

(2019) mukaan tutkitusti olleet merkityksellisiä niiden kehittäessä lasten mielikuvituksellista 

sitoutumista. Opettajien on tärkeää muistaa oma vaikutusvaltansa kirjan teemoja käsitellessä, 

sillä opettajien tekemät kirjavalinnat kertovat myös heidän omasta suhtautumisestaan asioihin 

ja omilla valinnoillaan opettajat tulevat vaikuttaneeksi myös lapsiin ja nuoriin (Torres, 2019). 

Eräs opettaja kertoi lapsuuden lastenkirjallisuuden hyödyntämisestä ja sitoutuneisuudesta seu-

raavaa: 

”Olen kantanut töihin kaikki lapsuuden kotona olleet lastenkirjat. Aina vanhempien luona käy-

dessä tarkistan, josko joku kirja olisi vielä jäänyt jälkeen ja sopisi tälle luokka-asteelle” (kerto-

mus 6) 
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Blombergin (2008) mukaan opettajat välittävät oppilaistaan syvästi ja aidosti, mikä korostuu 

vuorovaikutuksen, inhimillisyyden ja empatian muodossa (Blomberg, 2008, s. 118–119). Ai-

kuinen tekee Karasman ja Suvilehdon (2014) mukaan usein tiedostamattaan kirjavalintoja, 

jotka välittävät myös tietynlaista tapaa nähdä maailmaa ja tapaa suhtautua. Kirjojen tarinat 

ruokkivat lapsen mielikuvitusta ja tuovat pintaan tunteita, ja siksi myös kirjojen suvaitsevai-

suutta ja monimuotoisuutta tulisi huomioida sen sisällön ja muodon näkökulmasta (Karasma & 

Suvilehto, 2014, s. 300). Aikuisen on tärkeää tuntea lapset ja heidän kestokykynsä valitessaan 

luettavia satuja, ja tarpeen vaatiessa improvisoida niiden sisältöjä sekä vahvistaa lasten mieli-

kuvituksellista suhdettaan muihin eettisiin näkökulmiin, jotta lapsista kehittyisi empatiakykyi-

siä ja toisia kunnioittavia (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 97; Torres, 2019). Esi- ja alkuopettajat 

toivat kertomuksissaan esille vanhojen ja uusien satujen käytön omassa opetustyössään: 

”Kun käymme eskareiden kanssa kirjastossa, etsin mielelläni jo lapsuudesta tuttuja kirjoja ja 

esittelen niitä lapsille. (…) Nukkarikirjoiksi otan silloin tällöin vanhoja klassikoita, kuten Astrid 

Lindgrenin Peppiä ja Eemeliä sekä Saariston lapsia. Omasta lapsuudesta on kuitenkin jo sen 

verran aikaa, että suosin pääsääntöisesti vähän uudempaa kirjallisuutta.” (kertomus 2) 

”Huomaan, että luen esiopetuksessa paljon samoja kirjoja, mitkä ovat olleet itselleni tärkeitä 

lapsena. (…) Olen lukenut lukuisia Mauri Kunnaksen kirjoja lapsille. Arvostan sitä, että lapsille 

luetaan klassikkokirjoja, mutta myös nykyajan uutuuksia tasapuolisesti. Olen lapsuudessa oppi-

nut lukemisen tärkeyden ja tämä näkyy myös työssäni. Pidän erilaisten kirjojen lukemista todella 

tärkeänä. Kirjoja kuunnellessa ja lukemalla, oppii paljon ympärillä olevasta maailmasta, kult-

tuurista ja moraalista. Lukeminen kehittää lukivalmiustaitoja.” (kertomus 3) 

Klassikot ovat lastenkirjallisuuden kivijalka, sillä vanhempi lastenkirjallisuus vaikuttaa alita-

juntaisesti siihen, mitä kirjoitetaan nyt, vaikka uusi lastenkirjallisuus ei suoraan jäljittelisikään 

tiettyä mallia (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 110; Lyytikäinen, 2005). Pahkisen (2002) mukaan 

kirjoja lukiessaan ihminen joutuu käymään suorina tai epäsuorina dialogeina läpi omaa identi-

teettiään joutuessaan vastakkain kirjassa esiintyvien erilaisten todellisuuksien kanssa. Maail-

mankatsomus, ihmiskäsitys, totuudet, uskomukset, arvot ja epäilyt ovat hänen mukaansa asi-

oita, joita ihminen käsittelee lukiessaan, mutta samalla niiden ristiriitaisuuksissa vapauttaa it-

sensä, tai vaihtoehtoisesti nämä tarjoavat lukijalleen sijaiskokemuksia. Tunteiden tunnistami-

nen kirjojen avulla voi auttaa ihmistä oppimaan tunnistamaan myös muiden ihmisten myöntei-

siä ja kielteisiä tunteita sekä kehittämään samalla omaa empatiakykyä (Pahkinen, 2002). Eräs 

opettaja kertoi tietyn kirjan sanoman saaneen aikaan keskustelua isän kanssa, mikä heijastuu 

vielä tänä päivänä hänen omaan opettajuuteensa: 
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”Muistan, kun ihmettelin isälle, että mitä tarkoittaa, että nöyrä sydän on Adalmiinan helmeä kau-

niimpi. Arvostan näitä keskusteluita syvästi, sillä niiden avulla opin jo pienenä arvostamaan si-

säistä kauneutta sekä luotaamaan elämään syvemmältä. (…) Kun pysähdyn miettimään asiaa, 

niin olenhan minä usein valinnut lapsille luettavaksi sadun, joka on jättänyt minuun hyvän jäljen 

lapsena. Kun olen itse aikanaan saanut kauniita satuelämyksiä Topeliuksen satuja kuullessani, 

niin olen halunnut jakaa tätä hyvää myös eteenpäin.” (kertomus 4) 

Zacharias Topeliuksen Adalmiinan Helmi koskettaa Jantusen (2007) mukaan ihmisiä ja sanana 

nöyryys puhututtaa, sillä sen merkitys ei välttämättä ole enää tänä päivänä selkeä. Hän korostaa 

sanan tarkoitusta toisen ihmisen kunnioituksena tai sen puutteena verraten sitä tämän päivän 

lapsiin, jotka usein ovat tottuneet saamaan kaiken, minkä haluavat ilman suurempia ponniste-

luja. Tästä syystä kunnioituksen tunteeseen liittyy hänen mukaansa myös odotus ja toivo, jonka 

saavutettua syntyy kiitollisuus, sillä odotus on tällöin palkittu (Jantunen, 2007, s. 109–110). 

Lapsuuden muistoistaan kertoneen opettajan saama oppi Adalmiinan sadun myötä on saman-

kaltainen Jantusen (2007) ajatusten kanssa, sillä Jantusen mukaan ihmisen sisäinen kasvu, to-

dellisten syvien arvojen syntyminen, on tällaisten oppien saavutus oman ihmisyyden saavutta-

misessa (Jantunen, 2007, s. 110).  

Tyypillisesti opettajat kertovat lapsille sellaisia tarinoita, joita he itse tuntevat ja haluavat kertoa 

niitä lapsille (Martin, 2004, s. 77). Pahkinen (2002) tuo esiin sosiaalisen oppimisteorian, jonka 

mukaan tiettyjen odotusten tai arvojen vahvistaminen johtaa käyttäytymisen muuttumiseen, 

kun ymmärrys itseensä ja toisiin sekä asenteisiin hiljalleen vahvistuu (Pahkinen, 2002). Kirjat 

auttavat käsittelemään tärkeitä asioita (Suvilehto, 2020, s. 51). Kirjoja valittaessa tulisi kuiten-

kin muistaa, että lapsen ja aikuisen kerronta on erilaista, koska heidän ajattelutapansakin on 

erilainen (Martin, 2004, s. 77). Lapset uppoutuvat kirjoihin sekä suhtautuvat niihin kriittisesti 

sanojen ja kuvien avulla (Solstad, 2015, s. 255). Aikuiselle jokin kirjan kohta voi olla hyvinkin 

merkityksetön, mutta lapselle se on sitä vastoin merkityksellinen (Suvanto & Ukkola, 2020). 

Karasma ja Suvilehto (2014) korostavat aikuisen tekemien pedagogisten kirjavalintojen rinnalla 

lasten valinnanvapautta ja osallisuutta kirjojen valintaan, sillä se paljastaa lasten kiinnostuksen 

kohteita kertoen samalla lapselle aikuisen kunnioituksesta hänen omia valintojaan, mielipitei-

tään ja näkemyksiään kohtaan (Karasma & Suvilehto, 2014, s. 302–303). Tällä voidaan viitata 

myös demokratiakasvatukseen ja lapsen vaikuttamisen mahdollisuuksiin, mitkä tuodaan esille 

myös esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ja kaksivuotisen esiopetuksen ko-

keilun opetussuunnitelman perusteissa (2020) lapsen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdol-

lisuuksien tukemisessa sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) oppilaan 
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osallisuuden ja kuulluksi tulemisen mahdollistamisesta (2014) (OPH, 2014a, s. 19; OPH, 

2014b, s. 35; OPH, 2020, s. 22). Erään opettajan kertomuksessa on havaittavissa, miten hänen 

lapsuutensa kirjamieltymykset näkyvät tänä päivänä vahvasti hänen tekemissään kirjavalin-

noissa: 

”Luin lapsena paljon kirjoja, suorastaan ahmin niitä. (…) Luin tyttökirjasarjoja, kuten Tiina ja 

Lotta-sarjoja. Seikkailuaiheiset kirjat, 3 Etsivää ja Neiti Etsivä-kirjat tulivat luetuiksi. Luin myös 

paljon muita lastenkirjoja. Perinteiset sadut, kuten Punahilkka, Saapasjalkakissa, Hannu ja 

Kerttu jne. kuuluivat myös hyvin vahvasti lapsuuteni satusuosikkeihin. (…)  Luen mielelläni es-

karilaisille ja muille päiväkodin lapsille kirjoja. Mielellään luen seikkailullisia mukaansatempaa-

via tarinoita ja humoristisia kirjoja. Peppi Pitkätossu ja Vaahteramäen Eemeli ovat toistuvasti 

lukusuosikeissani.” (kertomus 1) 

Anni Polvan Tiina-kirjat muokkasivat Heikkilä-Halttusen (2003a) mukaan uudenlaista työn ku-

vaa, mikä vastaa hänen mukaansa lukemisen ahmimisvaiheen tuntomerkkejä, jolloin kirjalli-

suudesta löytyy muun muassa nuorelle samaistuttavia piirteitä (Heikkilä-Halttunen, 2003a). 

Opettajan oma mielenkiinto tekemiään kirjavalintoja kohtaan tulisi myös ottaa huomioon, sillä 

opettajan innostus tarttuu helposti myös lapsiin ja tämän vahvistaa myös Hakkarainen ja Brėdi-

kytė (2013), jotka tuovat esiin El’konin ajatuksen siitä, että lapset kiinnostuvat usein ensin esit-

täjästä ja vasta sen jälkeen varsinaisesta käsiteltävästä aiheesta. Ajatus pohjautuu heidän mu-

kaansa siihen, että tiedon välittäjän, eli tässä tapauksessa lastenkirjallisuuden lukijan eli opet-

tajan, tulee itse olla kiinnostunut siitä, mitä tekee, ennen kuin voi saada lapset kiinnostumaan 

samasta asiasta (viitattu lähteessä Hakkarainen & Brėdikytė, 2013, s. 70–71). Myös PISA 2018 

tuloksissa nousi esille oppilaiden suuremmat pisteet lukemisessa, kun opettajat olivat innostu-

neita opetettavasta aiheesta (OECD, 2019, s. 48). Suojalan (2009) mukaan lopulta lapsen kehi-

tyksen kannalta ei ole niin merkityksellistä, mitä luetaan, vaan miten luetaan, missä luetaan ja 

millä tavoin satujen sanomaan virittäydytään esimerkiksi musiikin avulla (Suojala, 2009). Ope-

tussuunnitelmissa tuodaan esille myönteisten tunnekokemusten, kuten ilon ja uutta luovan toi-

minnan, edistävän ja innostavan lasten oppimista ja oman osaamisen kehittämistä, mikä koros-

tuu monipuolisen lastenkirjallisuuden tutkimisessa ja lukemisessa, jossa lasten kerrontaa ja mo-

nipuolista ilmaisua vahvistetaan (OPH, 2020, s. 41–42; OPH, 2014a, s. 16, 33; OPH, 2014b, s. 

17). Oma innostuminen ja satujen merkitys mielikuvituksen rikastuttajina tulivat myös esi- ja 

alkuopettajien kertomuksissa esille: 

”Kokemuksen perusteella voin sanoa, että yleensä lapset nauttivat näistä hetkistä, kun itse heit-

täytyy kirjojen maailmaan ja pysähtyy niiden tarjoamiin tunnelmiin.” (kertomus 4) 
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”Käytän nykyisessä työssäni vanhoja satuja hyödyksi melko paljon. (…) Tykkään, että vanhoissa 

saduissa on sadun taikaa ja ne tukevat mielikuvitusta ja lasten luovaa leikkiä.” (kertomus 7) 

”Ehdottomasti omat muistot kirjallisuudesta vaikuttaa omaan opetustyöhön. Kirjoista ammen-

nettu mielikuvituksen merkitys ja siinä olevan rikkauden hyödyntäminen näkyy omassa työssä. 

Myös leikinomaisuuden, naiiviuden ymmärtäminen tätä pohjaa vasten on helpompaa. Omassa 

työssä voi hyödyntää tunnetiloja, joita lastenkirjallisuus tuo mukanaan.” (kertomus 9) 

Hakkarainen ja Brėdikytė (2013) korostavat satujen toimivan epäsuorana ohjaamisen välineenä 

leikin syntymiseen, koska ne pistävät lapsen pohtimaan erilaisia asioita ja inhimillisiä perusar-

voja. Lapsi tarvitsee silti aikuisen tukea ja vuorovaikutusta leikin kehittymisessä (Hakkarainen 

& Brėdikytė, 2013, s. 93, 181). Eräs opettaja kertoi satujen siirtymisestä leikkeihin omassa lap-

suudessaan: 

”Tarinat siirtyivät leikkeihin, etenkin metsässä ollessa.” (kertomus 9) 

Solstad (2015) tuo esille leikin merkityksen lasten välisissä keskusteluissa, joissa on nähtävillä 

kuvakirjojen tekstien sisällöt, hahmot, tapahtumat ja tavat, joilla tapahtumat on kuvattu. Jotta 

kuvakirjat siirtyvät lasten omaehtoiseen leikkiin vaatii se yhden tai useamman lapsen tietämyk-

sen kirjasta (Solstad, 2015, s. 255–256). Lasten omaehtoisen ja pitkäkestoisen leikin syntymi-

nen kuvakirjojen avulla vaatii lapsilta aikaa sisäistää kirjan tapahtumat, jotta ne siirtyvät leik-

keihin ja kirjan kautta opitut asiat yhdistetään arjen eri tilanteisiin (Hakkarainen & Brėdikytė, 

2013, s. 151; Hattunen, 2020, s. 27). Suvannon ja Ukkolan (2020) mukaan kirjojen kuvat ja 

kuvasarjat ruokkivat lapsen mielikuvitusta ja edesauttavat fiktiivisten tarinoiden syntymistä. 

Lapsille tuttu kirja ja sen yhteydessä toteutettu vuorovaikutuksellinen lukeminen, johtaa heidän 

mukaansa ennen pitkää siihen, että lapset osaavat kertoa kirjan sisällön jo itse ja kirjan sisältö 

siirtyy leikkeihin mukaan. Tällainen toiminta vahvistaa heidän mukaansa lasten omaa kuvitte-

lukykyä, minkä avulla lapsi oppii ratkaisemaan ongelmia. Myös kuvattomien kirjojen ääneen 

lukeminen rikastuttaa lasten mielikuvitusta, joten näitäkään kirjoja ei ole syytä unohtaa (Su-

vanto & Ukkola, 2020). Lukemisen ajankohdasta ja viikoittaisista rutiineista kertoivat muuta-

mat esi- ja alkuopettajat, joista yksi opettaja toi esille seuraavaa: 

”Samoja klassikkosatuja ja kirjoja luen koulussa viikoittaisella 30 min satutunnilla.” (kertomus 

10) 

Opettajan kertomuksesta ei pysty kuitenkaan varmuudella päättelemään, käsittääkö 30 minuu-

tin ajanjakso viikon ainoan yhteisen lukuhetken oppilasryhmässä. Kontekstin ollessa kuitenkin 

koulu, voi viikon ainoa 30 minuutin yhteinen lukuhetki olla myös hyvin mahdollinen, sillä 
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opettajilla on mahdollisuus muokata oppituntien sisältöjä oman autonomian ja täten tekemiensä 

pedagogisten ratkaisujen kriittisen harkinnan, vastuunottamisen ja itsenäisen luokkatyöskente-

lysuunnittelun myötä (Luukkainen, 2004, s. 65, 67). Siinä, missä kirjasto näyttäytyi merkityk-

sellisenä esi- ja alkuopettajien lapsuudessa, heijastui sen merkitys selkeästi myös esi- ja al-

kuopettajien omaan toimintaan opettajana. Kaksi esi- ja alkuopettajaa kertoivat kirjaston osal-

lisuudesta opetustyössään seuraavasti: 

”Kirjoilla ja saduilla on tärkeä rooli nyisessä työssäni lapsiryhmän ikätasosta huolimatta. Ope-

tan lapsille kunnioitusta kirjoja kohtaan ja kirjaston käyttöä. Päiväsatuina käytän usein omia 

satukirjojani, mutta myös uusia laadukkaita satukirjoja lainaan kirjastosta.” (kertomus 12) 

”Kannustan lapsia ”lueskelemaan” kirjoja, pidetään oman kirjan viikkoa, käydään kirjastossa.” 

(kertomus 9) 

7.2.3 ”Minua on aina kiinnostanut historia” – Motivaatio lukutaidon oppimisen tukena 

Motivaation ja lukutaidon on tutkitusti todistettu olevan yhteydessä toisiinsa (ks. esim. Laiti-

nen, 2021, s. 140), ja tästä syystä lapsille tulisi tarjota Morganin ja Fuchsin (2007) mukaan 

keinoja, joilla parannetaan lasten motivaatiota ja vahvistetaan heikkoa lukutaitoa, edistääkseen 

lukutaidon kehittymistä (Morgan & Fuchs, 2007). Lapsen motivaatioon ja näin ollen lukutaidon 

kehittymiseen ja parempiin oppimistuloksiin vaikuttavat lapsen minäkuva, työskentelytavat ja 

mieltymykset (Lerkkanen, 2010). Mielenkiinnon ja motivaation merkitys tuli useasti esille esi- 

ja alkuopettajien kertomuksissa. Tiettyyn aihealueeseen tarkennettuna se tuli ilmi myös erään 

opettajan kertomuksessa:  

”Minua on aina kiinnostanut historia, joten erityisesti Koiramäki-kirjat olivat ja ovat edelleen 

suosikkejani.” (kertomus 3) 

Hakkarainen ja Brėdikytė (2013) tuovat esille lasten mielenkiinnonkohteiden paljastuvan hei-

dän leikeissään tai sanallisesti kertomalla muun muassa aikuisten havainnoidessa lapsia (Hak-

karainen & Brėdikytė, 2013, s. 149). Zimmermanin (2011) mukaan motivoitunut oppilas on 

työskentelyssään sitoutunut, tehokas ja tavoitteidensa saavuttamisessa sinnikäs. Motivaatio aut-

taa oppilaita valitsemaan oppimistaan lisääviä tehtäviä myös vapaa-ajalleen, he pyrkivät saa-

maan parempia arvosanoja ja ovat sinnikkäitä käyttämään aikaa, jotta he oppisivat monimut-

kaisempiakin taitoja (Zimmerman, 2011). Tutkimusten mukaan oppilaan motivaatio lisää sin-

nikkyyttä, mikä parantaa vastaavasti koulumenestystä (ks. Lerkkanen ym., 2010; Zimmerman, 

2011).  
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Opetushallituksen (2019) mukaan lukutaidon lisäksi lasten kielitietoisuutta tulee vahvistaa, sillä 

se ratkaisisi erityisesti poikien oppimiseen liittyviä ongelmakohtia. Tämä edellyttää kuitenkin 

poikien saamista kiinnostumaan lukemisesta ja opiskelusta, mikä vastaavasti edellyttää, että 

pedagogiikkaa on uudistettava. Yksi näkemys tähän on kilpailullisuuden ja pelillisyyden lisää-

minen muun muassa digitalisaatio huomioon ottaen (OPH, 2019, s. 10, 16). Tätä tukee myös 

eurooppalainen luku- ja kirjoitustaidon edistämisen verkosto ELITE (2022), jonka mukaan lu-

kutaidon perusoikeus on ulotettava koskemaan myös digitaalista lukutaitoa erityisesti lasten 

osalta niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, joissa jälkimmäisissä 

tulisi olla tabletteja, joissa on turvallisia ja käyttäjäystävällisiä sovelluksia. Heidän mukaansa 

muun muassa digitaalisen lukutaidon tulisi olla osa koulujen opetussuunnitelmaa ja opettajien 

tulisi saada digitaalisen lukutaidon opettamiseen koulutusta, kaikkien oppilaiden lukutaitotason 

nousemiseksi (ELITE, 2022). Lasten ja nuorten digitaalisten taitojen kehittämiseen: medialu-

kutaidon, tieto- ja viestintäteknologisen (TVT) osaamisen sekä ohjelmointiosaamisen vahvis-

tamiseen ja tähän liittyvän opetuksen yhdenvertaistumisen toteutukseen Oikeus oppia -hanke 

sai avustusrahan vuonna 2022 (OKM, 2022a).  

STEAM-pedagogiikka on yksi menetelmä löytää ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin, yhdis-

täen kädentaitojen ja rakentelun, taiteen ja kirjallisuuden, koodauksen ja ohjelmoinnin, tutki-

misen ja innovoinnin sekä digitaalisen suunnittelun ja valmistamisen laajoiksi kokonaisuuk-

siksi, missä keskiössä on lasten ja nuorten mielenkiinto uuden oppimiseen (Oulun kaupunki, 

2022b). Pienten lasten kohdalla motivaatio voi olla Laitisen (2021) mukaan hyvin suoravii-

vaista; jos asia kiinnostaa lasta hän sen myös toteuttaa joko ilman apua tai neuvoja pyytämällä, 

mutta jos lapsi kokee, että tehtävän asettamat haasteet ovat liian suuria, hän jättää tehtävän 

suorittamatta tai keksii helposti syitä, miksi hän ei sitä voisi tehdä. Hän kuitenkin korostaa, että 

motivaatiota ylläpitää ja vahvistaa lapsen persoonan ja oppimisen valmiuksien lisäksi sosiaali-

nen kiinnittyminen.  

7.3 Esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjat ja niiden visuaalisuus 

7.3.1 ”Kirjoja tulee vain koko ajan mieleen lisää” – Lastenkirjallisuuden maailmassa 

Lapsuuden kodin vaikutus vielä aikuisiässäkin on nähtävillä esi- ja alkuopettajien kertomuk-

sissa. Lapsuuden lastenkirjoja on haluttu säästää ja säilyttää joko kotona omassa kirjahyllyssä 

tai vaihtoehtoisesti kaikki lapsuuden lastenkirjat on saatettu viedä töihin. Vastaavasti esi- ja 
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alkuopettajat tekevät havaintoja lapsuutensa lastenkirjoista myös kirjastossa käydessään. Lap-

suuden lastenkirjojen kerrottiin periytyneen myös sisarusten välillä ja myöhemmin niiden siir-

tyneen omille lapsille. Lapsuuden kodissa olleita lastenkirjoja halutaan hyödyntää myös omassa 

opetustyössä ja niihin halutaan palata aina uudelleen huomioiden kuitenkin, että ne eivät vahin-

goitu. Esi- ja alkuopettajien kertomuksista oli havaittavissa, että lapsuuden lastenkirjallisuuden 

teokset ovat opettajien kirja-aarteita. Eräs opettaja kertoi seuraavaa: 

”Kun PUUPUU ja Käpypojasta tuli uusi painos, äiti osti meille kaikille oman kopion. Sitä en 

anna oppilaiden käyttöön, mutta aina ajoittain luen siitä pätkiä oppilaille itse.” (kertomus 6) 

Lastenkirjallisuus tuo turvaa ja antaa varmuutta omaan toimintaan erilaisina elämän hetkinä. 

Lappalainen (1980) vertaa satujen maailmaa osuvasti kukkuraiseen satujen pöytään, josta löy-

tyy sekä antia lapselle viihteeksi, mutta myös aikuiselle virkistykseksi (Ojanen, 1980). Suvi-

lehto (2020) tuo esiin kaiken ikäisille soveltuvan kirjallisuusterapian, johon liittyy hoitoon ja 

terapiaan yhdistetty kirjallisuus, jonka avulla voidaan tukea kasvua ja kehitystä, mutta myös 

ennaltaehkäistä ongelmia muun muassa lasten erityistarpeet huomioiden. Hänen mukaansa kir-

jallisuusterapian lähtökohtana on ”kiinnostus kirjallisuuteen, tekstiin, kirjoitettuihin ja lausut-

tuihin sanoihin, ja näiden parissa työskentelyyn”. Tästä syystä voidaan sanoa myös lapsiryh-

missä tapahtuvan lastenkirjalähtöisen työskentelyn liittyvän kirjallisuusterapiaan, sillä kirjalli-

suusterapeuttinen työskentely soveltuu tärkeiden asioiden ja lapsen mielenkiinnosta lähtevien 

aiheiden käsittelyyn (Suvilehto, 2020, s. 47, 50, 54). Eräs opettaja kertoi lapsuutensa lastenkir-

jallisuusmuistoistaan seuraavaa: 

”Kun olin yksin tai sairas luin usein Astrid Lindgrenin teoksia, Melukylän lapsia, Peppiä ja Ee-

meliä. Varsinkin Peppi jäi mieleeni. Hän on teoksissa hauskan rohkea ja omaperäinen pieni 

tyttö.” (kertomus 8) 

Välttämättä yksin oleminen ei kerro yksinäisyydestä, tai sairaana olo turvattomuudesta, mutta 

tämän opettajan kirjoitus oli hänen ainoa kertomuksensa lapsuutensa lastenkirjallisuusmuis-

toista, joten aineiston luokittelua tehdessäni luokittelin sen turvallisuuden tunteeseen verrates-

sani sitä muiden esi- ja alkuopettajien kirjoittamiin kertomuksiin. Tämäkin kirjoitus on lyhy-

käisyydessään silti erittäin arvokas, sillä se kertoo lastenkirjallisuuden voimasta, sen antamasta 

turvallisuuden tunteesta sekä kirjallisuuden henkilöiden samaistuttavuudesta. Sadut ovat aina 

subjektiivisia, sillä ne koskettavat eri tavoilla riippuen siitä, miten ne yhdistyvät lukijan omaan 

elämään (Martin, 2004). Akgün ja Benli (2019) tuovat esille, että yksilön samaistumista kirjan 
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sankariin on käytetty psykologisten ongelmien hoidossa jo antiikin ajoista lähtien. Kirjallisuus-

terapia on heidän mukaansa keino auttaa lasta samaistumaan kirjojen hahmoihin vahvistaen 

lapsen itseluottamusta ja kielellisiä taitoja. Samalla tällainen työskentely auttaa lasta ratkaise-

maan ongelmia, vähentämään stressiä sekä selviytymään ahdistuksen ja yksinäisyyden tunteista 

(Akgün ja Benli, 2019). Tähän liittyen myös tunnekasvattaminen ja eettisten taitojen harjoittelu 

ovat tänä päivänä suosittuja teemoja lastenkirjallisuudessa (Suvanto & Ukkola, 2020). 

Sainio, Pajulahti ja Sajaniemi (2020) määrittelevät itsesäätelyn tarkoittavan lasten kehittyvää 

taitoa hallita itseään ja malttaa mieltään elämän muuttuvissa tilanteissa, jotka aiheuttavat erilai-

sia tunnetiloja. Heidän mukaansa tänä päivänä ei enää sanota, että itsesäätelyn kyky olisi syn-

nynnäistä ja muuttumatonta mielenmalttia, sillä nykykäsityksen mukaan itsesäätelyn kyky on 

mukautuvaa ja monitahoista taitoa, jota pystytään ohjaamaan ja harjoittelemaan (Sainio, Paju-

lahti & Sajaniemi, 2020, s. 20). Eräs opettaja toi kertomuksessaan esille lapsuudestaan jännit-

tävän lukukokemuksen:  

”Muistan, kuinka luin kirjaa Pekka Töpöhäntä Amerikassa, niin järisyttävän jännä kirja, kesken 

piti jättää…” (kertomus 12) 

Pysähtymisen ja rauhoittumisen taito kertoo Sainion, Pajulahden ja Sajaniemen (2020) mukaan 

lapsen itsesäätelytaitojen vahvistumisesta, joka mahdollistaa lasta tunnistamaan tunneaktivoi-

tumisen merkit ajoissa ja auttaa häntä ohjaamaan tilanteen tarkoituksenmukaiseen suuntaan 

omaa mieltä hallinnoimalla. Aikuisen läsnäolo itsesäätelytaitojen harjoittelussa on merkittävä, 

sillä sen lisäksi, että lapsi peilaa omia tunnetilojaan aikuista havainnoimalla, vahvistaen tai rau-

hoittaen niiden avulla omia tunteitaan, aikuisen läsnäolo ja tuki auttaa lasta havainnoimaan 

mieltään ja jatkamaan sen jälkeen tarvittaessa toimintaa hallitussa mielentilassa (Sainio, Paju-

lahti & Sajaniemi, 2020, s. 39, 58). Kähkösen (2018) mukaan ympäristössä läsnä olevat sosi-

aaliset ajattelumallit ja oletukset vahvistavat minuuden rakentumista. Jos tällainen kytkös kiel-

letään tai se torjutaan, se voi estää yksilön toiminnallisuutta ja samalla oman minuuden kehit-

tymistä (Kähkönen, 2018). 

Heikkilä-Halttusen (2015) mukaan lastenkirjaklassikot ovat syntyneet sukupolvien yli kulke-

vana keinona pitää lapsuuden rakkaat lastenkirjat elossa, vaikka kyseiset kirjat ei enää omia 

lapsia tai lapsenlapsia edes miellyttäisi (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 109). Esi- ja alkuopettajat 

nimesivät useita lastenkirjallisuuden teoksia omasta lapsuudestaan, mutta luettua lapsuuden las-

tenkirjallisuutta kuvattiin myös laajemmilla termeillä, kuten yleisesti lastenkirjoina, kuvakir-

joina, runoina, klassikkoprinsessasatuina, eräänä peikkokirjana, klassikkokirjoina tai satuina. 
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Lisäksi osa esi- ja alkuopettajista mainitsi yleisellä käsitteellä ”erilaiset lasten kirjakerhojen 

kokoelmat”. Jotkut lastenkirjallisuuden teokset nousivat kuitenkin muita teoksia useammin 

mainituiksi ja usein saatettiin käyttää vain kirjailijan nimeä, joka kuvasi hänen koko tuotanto-

aan. Esi- ja alkuopettajien kertomuksissa nousi esille muun muassa Mauri Kunnaksen tuotanto, 

mistä eräs opettaja kertoi seuraavasti: 

”Minulle on jäänyt mieleen klassikoita, kuten Vaahteramäen Eemeli ja muut Astrid Lindgrenin 

kirjat. Kaikista rakkaimmat kirjat olivat kuitenkin Mauri Kunnaksen kirjat. Pyysin vanhempiani 

lukemaan Kunnaksen kirjoja uudestaan ja uudestaan, enkä ikinä kyllästynyt niihin. Rakkaus näitä 

kirjoja kohtaan on säilynyt tähän päivään asti ja luen kyseisiä kirjoja mielelläni myös eskarissa 

lapsille.” (kertomus 3) 

Mauri Kunnaksen teoksia on Laukan (2013) mukaan verrattu englantilaiseen Richard Scarryyn, 

joissa molemmissa tarinoissa puetut eläinhahmot ottavat kantaa yhteiskunnan ilmiöihin 

(Laukka, 2013). Kunnaksen teoksia voi Karasman ja Suvilehdon (2014) mukaan kutsua fakti-

oiksi, sillä teoksia varten on tehty taustatutkimusta, mikä vastaavasti on yhdistetty sepitettyyn 

todellisuuteen, mikä on johtanut siihen, että esimerkiksi Kunnaksen lastenkirjat ovat nousseet 

suureen suosioon lasten- ja tietokirjallisuuden yhdistämisellä (Karasma & Suvilehto, 2014, s. 

43).  

Esi- ja alkuopettajat nimesivät eniten suomalaista, suomenruotsalaista sekä ruotsalaista lasten-

kirjallisuutta, joista suomalaisista Kirsi Kunnaksen teokset mainittiin useimmiten ja ruotsalai-

sista mainintoja sai eniten Astrid Lindgren. Kuitenkin suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa 

lastenkirjallisuudessa verrattuna ruotsalaiseen lastenkirjallisuuteen, oli kattavammin nimetty 

eri kirjailijoita ja heidän teoksiaan. Ruotsalaisessa lastenkirjallisuudessa korostui selvästi Astrid 

Lindgrenin lastenkirjallisuus, muiden maiden kirjallisuus tuotiin esille yksittäisinä teoksina. 

Pro gradu -tutkielmani liitteisiin olen listannut esi- ja alkuopettajien kertomuksissa nimeämät 

kirjailijat ja heidän teoksensa (ks. liite 2). Eräs opettaja kertoi oman lapsuutensa lastenkirja-

muistostaan seuraavaa: 

”Mieleenpainuva kirja on ollut Camilla Mickwitzin ”Emilia ja kaksoset”. Sitä olen lukenut jo 

useampana vuonna töissä eskareille. Kirja on yllättävän ajankohtainen teemoineen, vaikka se on 

vuodelta 1988.” (kertomus 5) 

Esi- ja alkuopettajien kertomuksissa nimeämät, opettajille lapsuuden lastenkirjallisuusmuistois-

saan merkitykselliset teokset Camilla Mickwitzin Emilia ja kaksoset sekä Kirsi Kunnaksen 
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Puupuu ja Käpypoika, lainasin myös itse kirjastosta opettajien kertomusten tulkintoja sekä hei-

dän ajatusmaailmansa tavoittamista ja kertomuksiin syventymistä varten.  

Camilla Mickwitzin Emilia ja kaksoset (1981) 

Camilla Mickwitzin Emilia ja kaksoset -teoksessa tuodaan esille lasten oma kertominen ja ai-

kuisen toteuttama saduttaminen, jonka Heikkilä-Halttunen (2015) kuvaa aikuisen vilpittömänä 

haluna kuulla, mitä ajatuksia lapsella on ja mitä hän haluaa ääneen niistä kertoa. Saduttaessa 

aikuinen kirjaa hiljaa ja sanatarkasti lapsen itsensä kertoman kertomuksen ylös (Heikkilä-Halt-

tunen, 2015, s. 120). Kirja käsittelee kaksosten elämää, mutta yhtä lailla yhteistyön taitoja, jotka 

voidaan yhdistää lapsiryhmätyöskentelyyn.  

Kirjassa on esillä paljon erilaisia tunnetiloja, joiden avulla vedotaan lukijan tunteisiin. Tunteita 

käsitellään muun muassa (järvi)vesien ja eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, ja siitä miten 

luonnonsuojelua voidaan tehdä ja miten sitä voidaan harjoitella myös itse omassa toiminnassa 

muun muassa leikki huomioiden. Oman toiminnan ohjaus ja asioiden yhdessä pohtiminen ko-

rostuu myös kirjan sisällössä. Kirjassa käsitellään myös elämän kiertokulkua, miten toiset eläi-

met syövät toisiaan ja vastaavasti, miten toiset eläimet päätyvät kalastajan verkkoon, jotta ih-

miset saavat ravintoa. Asioita pohditaan kirjassa erittäin monesta näkökulmasta ja voin hyvin 

nähdä perustelut, miksi tätä kirjaa luetaan vuodesta toiseen lapsiryhmässä, kuten kirjan nimen-

nyt opettaja kertoi (kertomus 5). Lisäksi kirja on hyvin ajankohtainen vesien suojelun näkökul-

masta (Suomen luonnonsuojeluliitto, n.d.; Ympäristö.fi, 2021). Tämän kirjan ympärille saisi 

hienosti toteutettua myös suuremman projektin, monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK) tai 

jaksosuunnitelman. Kirjan kuvitus on värikästä ja moniulotteista, sitä on miellyttävä seurata ja 

tutkia. 

Kirsi Kunnaksen Puupuu ja Käpypoika (1972) 

Kirjan tekstissä leikitellään ja lorutellaan vahvasti kielellä, mikä on yksi esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (2014) kirjatuista tavoista edistää lapsen kielellisen muistin ja sana-

varaston kehittymistä (OPH, 2014a, s. 33). Niin sanottu punainen lanka etenee koko kirjan läpi, 

mutta sanojen kirjoitusmuotoa ja sanojen merkitystä saattaa joutua välillä pohtimaan. Riimit ja 

riimiparit kulkevat läpi kirjan ja koen teoksen olevan mitä parhain kielenkehityksen tukemi-

sessa ja erilaisissa harjoituksissa. Kirjassa korostuu sanaleikkien ja rytmikuvioiden lisäksi filo-

sofiset ulottuvuudet, mielikuvitus ja luonnon arvot (Suojala, 2010). Kirsi Kunnas loi Puupuun 
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ja Käpypojan yhdessä poikansa Martti Syrjän kanssa, jossa Martti Syrjän 13-vuotiaana toteut-

tama kuvitus kertoo lapsen irrationaalisesta tavasta hahmottaa maailmaa näyttäytyen sanojen 

kielileikkinä ja kerroksellisuutena (Heikkilä-Halttunen, 2003b; Suojala, 2010).  

Kirja vahvistaa mielestäni hyvin paljon myös ajatusta siitä, miten lapsen oman kuvallisen tai 

kielellisen tuottamisen tulosta voidaan jatkaa oppimisen vahvistamisena myös muita taiteellisia 

menetelmiä hyödyntäen samalla omia tunteitaan käsitellen. Rusasen, Kuuselan, Rintakorven ja 

Torkin (2014) sekä Rusasen ja Ollikkalan (2018) mukaan taide tarjoaa lapselle kielen, jolla 

lapsi saa ilmaista itseään taiteellisilla ilmaisutavoilla kertoen hänelle merkityksellisistä asioista. 

Taide ja visuaalisuus vahvistaa myös lasten vuorovaikutusta ympäröivään maailmaan opettaen 

lasta arvioimaan ympäristön viestejä (Rusanen, Kuusela, Rintakorpi & Torkki, 2014, s. 11, 17; 

Rusanen & Ollikkala, 2018). Akgün ja Benli (2019) tuovat myös esille kirjan lukemisen jälkei-

sen taiteen tuottamisen merkityksen. Heidän mukaansa monipuolinen taidetoiminta vahvistaa 

motoriikkaa, heijastaa tunteita ja opettaa käsittelemään niitä, vahvistaen kirjan sanoman merki-

tystä ja ymmärrystä sen sisällöstä (Akgün & Benli, 2019). Knif ja Kairavuori (2018) korostavat 

ihmisen olemisen ja elämisen olevan taitoa yhtä moninaisemmassa maailmassa, ollen yhtey-

dessä monilukutaidon lukutaidon laajentumiseen (Knif & Kairavuori, 2018). Monilukutaito 

tuodaan esille myös opetussuunnitelmissa, joissa se perustellaan taitona kyetä tulkitsemaan ja 

tuottamaan erilaisia viestejä luoden perustan oppimiselle, opiskelulle ja oman identiteetin ra-

kentumiselle perustuen laaja-alaiseen tekstikäsitykseen monipuolisen toiminnan tukemana 

(OPH, 2014a, s. 18; OPH, 2014b, s. 22; Oulun kaupunki, 2021b, s. 28).  

Visuaalisuus konkretisoituu myös lavastustaiteessa, missä luodaan muun muassa kolmiulottei-

sia kollaasiteoksia eli assemblaaseja, jotka korostuivat erityisesti 1950- ja 1960-lukujen taiteen 

suuntauksissa (Kivinen, 2014, s. 91). Kirja on enemmän kuin kirja, teksti on enemmän kuin 

teksti ja kuvat enemmän kuin kuvia. Ne ovat osa elämää ja sen moniulotteisuutta, mielikuvitusta 

ja havainnoijan intuitiota. Lukiessani esi- ja alkuopettajien kertomuksia lapsuuden lastenkirjal-

lisuusmuistoista ja tiettyjen lastenkirjojen merkityksestä, paneutuen näiden kirjojen sisältöihin 

muun muassa juuri Kunnaksen Puupuu ja Käpypojan kohdalla, löysin yhtäläisyyksiä puuhun 

myös muissa yhteyksissä. Oulun teatterissa työskennellyt taiteen maisteri, skenografi Veera-

Maija Murtolan mukaan tarinoiden tekstit rakentavat maailmaa tarinoiden muuttuessa todelli-

suudeksi, kysyessäni häneltä aiheeseen liittyen lisätietoja sähköpostikeskustelussa (henkilökoh-

tainen tiedonanto, 29.09.2022). Murtola toimi skenografina Oulun teatterin Tove Janssonin Nä-

kymätön lapsi -produktiossa vuonna 2018 ja itseäni kiinnosti kuulla lastenkirjallisuuden näky-

minen lavasteissa etenkin lavastuksessa esiintyneen puun osalta (ks. liite 5). Hän teki kyseisen 
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näytelmän lavasteisiin puun, jonka rungossa oli kirjahylly, lehtinä avoinna olevat kirjat ja jonka 

oksia koristivat kultaiset omenat. Murtola kertoi, että idea puuhun syntyi intuitiivisena ajatuk-

sena ja sisäisenä näkynä nähdä puu, josta tehdään paperia ja jossa kasvaa konkreettisesti kirjoja 

ja kultaisia omenoita, ja joka tuottaa lisää hedelmiä. Puun rungon hyllyillä olleet kirjat olivat 

ikään kuin satukirjapuun kuivia lehtiä. Murtola toi esille myös omia lapsuuden lastenkirjalli-

suusmuistojaan ja rakkauttaan Muumeihin sekä lempitaiteilijaansa Rene Magritteen, jonka teos 

Voix du Sang toimi yhtenä hänen inspiraationsa lähteenä mielikuvituksellisen satupuun luomi-

sessa. Myös Murtola painotti omissa lapsuudenmuistoissaan maagisia, kuviteltuja ja konkreet-

tisesti nähtyjä kokemuksia, kuinka kirjan teksti on osa visuaalista maailma, aivan kuten Näky-

mätön lapsi -näytelmän alku, missä satupuusta putoaa maahan lehti. Räsäsen (2015) mukaan 

visuaalisuus on tärkeä osa nykykulttuuria kehittäen lasten kognitiivisia kykyä ollen tarpeellinen 

kaikissa kouluaineissa. Taiteellinen monilukutaito on kommunikointia yli sukupolvien ja yli 

kulttuurien, missä kokemuksia tulkitaan ja muokataan erilaisiksi tuotteiksi (Räsänen, 2015, s. 

105–106, 113). 

7.3.2 ”Hassu ukkeli vihreässä hatussa” – Lastenkirjojen visuaalisuus 

Kuten edellisessä, alaluvun ensimmäisessä alaluvussa (7.3.1) visuaalisuuden konkretisoituessa 

jo vahvasti, lastenkirjoista ei aina muisteta välttämättä kirjan kirjoittajaa tai kirjan nimeä, vaan 

kirjan kuvitus itsessään jättää vahvan muistijäljen. Tämän vahvistaa myös Suvannon ja Ukko-

lan (2020) näkemys siitä, että lapset vertaavat usein omia kokemuksiaan kuvakirjojen kuviin 

(Suvanto & Ukkola, 2020). Esi- ja alkuopettajat toivat kertomuksissaan esille, miten lapsuuden 

hyvät kuvakirjat jäivät näkömuistiin tai miten kirjojen kuvilla oli tärkeä osa kirjan tarinallisuu-

den lisäksi. Sisällön ja kuvituksen yhteisestä merkityksestä kertoi eräs opettaja kirjoittaessaan 

Hanhiemon iloinen lipas -kirjan kuvituksesta seuraavaa:  

”Kaikista kirjoista Hanhiemon iloinen lipas oli ehdoton suosikki, siinä kuvilla myös tärkeä osa.” 

(kertomus 9) 

Hanhiemon iloinen lipas on Kirsi Kunnaksen vapaasti mukailema ja omilla runoillaan täyden-

tämä teos, joka rohkaisi aikuiskirjallisuuteen keskittynyttä Kunnasta paneutumaan lastenlyriik-

kaan (Heikkilä-Halttunen, 2003a). Nykyisissä kuvakirjoissa tarinoiden eteneminen perustuu 

Aerilan ja Sarmavuoren (2010) mukaan kuitenkin yhä enemmän kuvan ja tekstin vuorovaiku-

tuksellisuuteen ja siitä syystä kirjojen kuvat on myös syytä huomioida (Aerila & Sarmavuori, 

2010). Taide on omalaatuista ja arvokasta, osa maailmaa, osa yhteiskuntaa ja sen inhimillistä 
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olemista, mikä on tärkeä ja merkityksellinen osa ihmisen kasvua (Tenhu, 2019, s. 59–60). Es-

teettiset kokemukset ja niiden merkitys on subjektiivista, mutta silti niiden takana on aina muuta 

historiaa (Räsänen, 2015, s. 131). Kirjat tarjoavat lukijoilleen erilaisia kiinnittymisen kohteita 

riippuen siitä, miten ne suhteutetaan omiin kokemuksiin ja tunteisiin (ks. Hakkarainen & Brėdi-

kytė, 2013; Akgün & Benli, 2019; Suvanto & Ukkola, 2020). Lastenkirjallisuus jakaa mielipi-

teitä ja eri teokset koetaan hyvin subjektiivisina. Kaksi esi- ja alkuopettajaa kertoivat seuraavaa: 

”Ala-asteiässä lempikirjojani olivat Tiina-kirjat. Kuvakirjoista muistan tykänneeni etenkin 

Teemu-kirjoista ja Jason-kirjoista. Tiinan ja Teemun osalta muistan pitäneeni tarinoista, Jaso-

nissa taas viehättivät värikkäät kuvat.” (kertomus 2) 

”Yksi erittäin vahvasti mieleen jäänyt kirja on ”Tuhma Reetta”. Valitettavasti en tiedä kuka oli 

kirjoittaja & kuvittaja, mutta kirja oli niin vaikuttava, että edelleen muistan mm. kirjan tarinan 

ja kuvituksen hyvin selkeästi. Jännä sinänsä, koska kirja oli tädilläni, jossa kävin muutamia ker-

toja vuodessa. Kirjaa ensin luettiin minulle, kun en vielä itse osannut lukea. Mutta muistelisin, 

että vielä varmaan 9-vuotiaana luin vielä itse tuota samaista kirjaa.” (kertomus 5) 

Laukka (2003) tuo esille Camilla Mickwitzin Jason-kirjojen kuvituksen, joka oli hänen mu-

kaansa ”ällistyttävän lapsenomainen” kirjavine väreineen ja pullistelevine hahmoineen. Mick-

witz tuli teoksissaan lähelle lapsia ja heidän ilmaisuaan (Laukka, 2003). Tämä voi olla syy, 

miksi teokset ovat tehneet lapsiin syvän vaikutuksen aivan kuten Astrid Lindgrenin teoksissa 

(ks. Andersen, 2014). Salisburyn ja Stylesin (2012) mukaan on tärkeää luoda muistiin jääviä 

kuvakirjoja, joissa sanat ja teksti kohtaavat täydellisesti luoden dynaamisen suhteen. Heidän 

mukaansa ihmiset, lapsista lähtien, huomaavat milloin kuvakirjan teksti ja kuvat kohtaavat, täy-

dentäen toisiaan ja silloin kuvakirjan voi sanoa olevan merkityksellinen. Jos sitä vastoin tätä 

kohtaamista ei tapahdu, ei kirja myöskään todennäköisesti menesty (Salisgury & Styles, 2012, 

s. 89). Jotain merkityksellistä tulee tapahtua, jotta se jää mieleen. Esi- ja alkuopettajien kerto-

muksissa perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan aapiset nousivat myös esille lapsuuden las-

tenkirjallisuusmuistoissa. Aapiset koettiin merkityksellisiksi, joiden muisteluissa korostui nii-

den tarinallisuus ja visuaalisuus, mutta myös perheen yhteisöllisyyden merkitys. Esi- ja al-

kuopettajat kertoivat aapisista seuraavaa: 

”Vuotta vanhempi isosiskoni opetti minua lukemaan ollessani eskarissa ja hän 1. luokalla, muis-

tan tykänneeni hänen aapisensa kuvista. Omassa aapisessani alkuopetuksessa oli Hannele Huo-

vin kuvitus, joka mielestäni oli kaunis. Muistan pitäneeni myös aapisen tarinoista ja lauluista 

kovasti.” (kertomus 11) 
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”Tietenkin mieleen on jäänyt ekaluokalta ”Aapeli aapinen”. Hassu ukkeli vihreässä hatussa.” 

(kertomus 5)  

Eri foorumeita lukiessani ja keskusteluita käytyäni, moni henkilö kertoo samantyylisiä koke-

muksia siitä, miten joidenkin heistä vanhemmat ovat säästäneet aapiset lastensa kouluajoilta tai 

vastaavasti heistä, jotka etsivät kuumeisesti lapsuutensa aapisia, jotta saisivat sen itselleen kir-

jahyllyyn muistoksi omilta kouluajoiltaan. aapisia ei enää tänä päivänä jaeta jokaisessa kun-

nassa tai kaupungissa oppilaille omaksi, vaan aapiset kierrätetään ja samoja aapisia käyttää use-

ampi oppilas. Vanhemmat voivat ostaa aapisen oma-aloitteisesti lapselleen omaksi, mikä jää 

tällaisessa tapauksessa toki muistoksi lapselle itselleen, mutta tähän ei ole kaikissa perheissä 

mahdollisuutta. Lerkkasen (2017) mukaan suomalaisen aapisen kehitys on saanut vaikutteita 

muista maista ja esikuvista. Aapinen on ollut vuosisatojen ajan hänen mukaansa merkittävä osa 

opetusta, jonka avulla lukutaito on sanottu saavutettavan. Viimeisten vuosien ajan aapisten ja 

opettajaoppaiden suunnittelussa on hyödynnetty hänen mukaansa tutkimustietoa ja myös digi-

taalinen sisältö on tullut osaksi opetusta. Aapisen kehityksestä huolimatta, aapinen tukee lasten 

lukemaan oppimista ja auttaa motivoimaan lukemisen perustaitojen ja monilukutaidon harjoit-

telua (Lerkkanen, 2017). Alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteena on kehittää 

oppilaita viestijöinä ja kielenkäyttäjinä kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen kehittämisen 

avulla (OPH, 2014b, s. 103).  

Pro gradu -tutkielmani seitsemännessä (7) luvussa toin esille tutkimukseni tuloksia; kodin roo-

lia lukuharrastuksen syntymisessä (7.1), esi- ja alkuopettajien oman opettajuuden rakentumista 

(7.2) sekä esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjamuistoja ja niiden visuaalisuutta (7.3). 

Lisäksi kerroin esi- ja alkuopettajien nimeämistä lastenkirjoista, taiteesta ja lastenkirjojen visu-

aalisuudesta, sekä nostin esille kaksi esi- ja alkuopettajien mainitsemaa lastenkirjateosta. Lu-

vussa seitsemän (7) oli nähtävillä myös esi- ja alkuopettajien kertomuksia, jotka liitin tutkittuun 

tietoon täydentäen pro gradu -tutkielmani teoreettista viitekehystä (ks. luvut 2–4). Toin luvussa 

esille myös yhteydenottoni Oulun kaupungin kaupunginkirjaston palvelupäällikkö Mervi Vaa-

raan ja Oulun teatterissa toimineeseen skenografi Veera-Maija Murtolaan. Lisäksi kerroin saa-

mastani tilaisuudesta kysyä Tukholman yliopiston lasten- ja nuortenkirjallisuuteen erikoistu-

neelta kirjallisuudentutkimuksen professorilta Elina Drukerilta ajatuksia Astrid Lindgrenin tuo-

tannon suosiosta.  
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8 Johtopäätökset 

Tutkimukseni tarkoituksena oli kerätä oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomuksia koskien 

heidän lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistoja ja kartoittaa, mitkä asiat nousevat esille näistä 

kertomuksista sekä miten heidän lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistot ovat vaikuttaneet heidän 

omaan opettajuuteensa. Tavoitteenani oli, että omien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen ref-

lektoinnilla olisi mahdollisesti kehittävä vaikutus heidän ammatilliseen kasvuunsa ja opettajuu-

teen, heidän muistellessa millaista polkua he ovat kulkeneet ja missä he ovat nyt. Lisäksi halu-

sin tutkimuksellani tuoda esille, kuinka kauaskantoiset vaikutukset lapsuuden lastenkirjalli-

suusmuistoilla on, ja näiden tulosten perusteella tuoda esille, mikä vaikutus yleisesti esi- ja al-

kuopettajilla on lasten lukutaidon kehittymisessä ja lukuharrastuksen syntymisessä. Tutkimuk-

seni oululaisuus-konteksti liittyi siihen, että Oulun kaupunki on sekä Euroopan kulttuuripää-

kaupunki vuonna 2026 että Oulun kaupunki on myös lasten kulttuurikaupunki (Oulun kau-

punki, 2021c, Oulun kaupunki, 2021d). Näiden lisäksi halusin kohdistaa tutkimuksessani eri-

tyisesti oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomuksiin, sillä touko-kesäkuussa 2021 toteutta-

maani pro gradu -tutkielmani pilottikyselyyn vastasi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alu-

eelta (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa) ainoastaan viisi esi- ja alkuopetuksen opettajaa. Tämä 

asetelma kiinnosti itseäni jo oman oululaisuutenikin näkökulmasta. 

Olen koonnut yhteenvedon oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomusten lapsuuden lastenkir-

jallisuusmuistoista sekä niiden vaikutuksista (ks. liite 3). Tutkimuksessani selvisi, että esi- ja 

alkuopettajat olivat lapsuudessaan innokkaita lukijoita. Jotkut heistä puhuivat jopa kirjojen ah-

nehtivasta lukemisesta tai normaalista poikkeavassa paikassa lukemisesta, kun he eivät pysty-

neet keskeyttämään lukemista. Määrittelin tätä tunnetta sanalla intohimo. Lukemiseen oli sel-

västi yhteydessä lapsen oma lukutaito, sillä oman lukusujuvuuden kehittyessä myös kirjavali-

koima laajeni. Lapsen lukusujuvuus ensimmäisellä vuosiluokalla on riippuvainen lapsen luetun 

ymmärtämisestä, mitä ennustaa jo varhaiskasvatusiässä lapsen kognitiiviset taidot (ks. Lerkka-

nen ym., 2016; Torppa ym., 2016). Osassa esi- ja alkuopettajien kertomuksia korostui kuitenkin 

myös se, miten oman lukutaidon vahvistuessa, vanhempien ääneen lukeminen saattoi vähentyä 

tai loppua kokonaan. Lapsen lukusujuvuuden ja -taidon kehittyessä aikuisen ei tulisi vähentää 

ääneen lukemista, sillä lapselle ääneen lukeminen kehittää lasten luetun ymmärtämistä, kirjojen 

tuntemusta ja kielellisiä taitoja tutkimusten mukaan erityisesti isän lukemana (ks. Duurma, 

2014; EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012). Kun taas äidin merkitys lukutaidon 
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kehittymisessä korostuu useammissa muissa lukemisen aktiviteeteissä (ks. Silinskas ym., 

2010).  

Esi- ja alkuopettajien kertomuksissa korostui myös, miten sisarusten syntyminen perheeseen 

vähensi reilusti vanhempien ajanantoa vanhemmille sisaruksille ja näin ollen myös ääneen lu-

keminen vähentyi, mikä oli lukijana aistittavissa pettymyksen tunteena. Tämä toisaalta kannusti 

lapsia oman lukusujuvuuden harjoittelussa, mutta samalla se sai aikaan myös ikäviä tuntemuk-

sia omasta pystyvyydestä lukemista kohtaan ja herätti huomioni siitä, miten erityisesti tässä 

vaiheessa lapsi olisi kaivannut ajanantoa ja tukea lukemaan opettelussa. Vanhemmat ovat tut-

kimusten mukaan merkittävässä roolissa lasten lukutaidon syntymisessä, sillä vaikka vanhem-

pien sosioekonomista taustaa usein painotetaan (ks. Duursma, 2014; Silinskas ym., 2010; Vä-

lijärvi, 2017), niin helpompi on vahvistaa vanhempien lukemiseen liittyvää tietämystä kuin 

muuttaa vanhempien sosioekonomista tilannetta (ks. Segal & Martin-Chang, 2019). Tähän on-

neksi jo puututaan ja on huomioitu lapsiperheiden lukemisen tukemisessa sekä koulutukselli-

seen tasa-arvoon puuttumisella vuoden 2023 alusta voimaan tulevalla lakimuutoksella (ks. 

esim. Lukukeskus, 2022b; OKM, 2022b; Suomen kulttuurirahasto, n.d.). Käytännön opetus-

työssä esi- ja alkuopettajilla on mielestäni tässä asiassa merkittävä rooli heidän kannustaessaan 

lapsia ja perheitä lukuharrastuksen pariin, sillä tutkimusten mukaan esiopetusikäisten lasten 

vanhemmat toivovat suurempaa osallistuneisuutta kodin ja esiopetuksen välille (Hujala yms., 

2012, s. 59). 

Niissä esi- ja alkuopettajien lapsuuden kodeissa, joissa vanhemmat antoivat enemmän aikaa 

lapsilleen, korostui selvästi suuri tunnelataus. Näitä hetkiä ja tilanteita haluttiin selkeästi jakaa 

kanssani. Kertomuksissa tuotiin esille eri henkilöitä, jotka olivat olleet lapsuudessa merkityk-

sellisiä näille opettajille. Erityisesti isän rooli korostui esi- ja alkuopettajien kertomuksissa, ja 

isän roolimallia on korostanut myös Euroopan unionin kattava lukutaidon asiantuntijaryhmä 

(ks. EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012). Vaikka vanhoja, lapsuuden lastenkir-

joja oli säilytetty esi- ja alkuopettajien aikuisikään saakka ja opettajille oli luettu heidän lapsuu-

dessaan, heidän kertomuksissaan ei noussut muistoja kuitenkaan esille siitä, että vanhempien 

antaman lukuharrastuksen tukeminen olisi jatkunut vielä pitemmällä kouluiässä ihan varhaista 

tukemista lukuun ottamatta.  

Siinä, missä toteuttamassani pilottikyselyn esi- ja alkuopettajat kertoivat johdateltuina lapsuu-

den opettajistaan (ks. alaluvun alaluku 7.1.2), pro gradu -tutkielmani esi- ja alkuopettajat eivät 
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maininneet lainkaan lapsuutensa lastenkirjallisuuden muistelmakertomuksissaan omia opetta-

jiaan. Tämä tuli itselleni yllätyksenä, sillä lähtökohtaisesti minulla oli odotukset siitä, että esi- 

ja alkuopettajat muistelisivat myös lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoihin liittyneitä opettajia 

pilottikyselyni tuloksiin viitaten. Pro gradu -tutkielmani tutkimuksen tulos kuitenkin toimi it-

selleni erinomaisena muistutuksena siitä, että sen lisäksi, että mitään tulosta ei tulisi etukäteen 

olettaa ennen kuin sitä on tutkittu lisää tarkentavilla tutkimusongelmilla, tutkimustieto itsessään 

on myös muuttuvaa ja kehittyvää, ja tästä syystä esimerkiksi lähteitä etsiessä, tulisi olla äärim-

mäisen kriittinen siinä, mitä lähteitä omassa tutkimuksessaan ja työssään hyödyntää. 

Esi- ja alkuopettajien kertomuksissa heidän omien opettajiensa sijaan, lapsuuden perheillä oli 

merkittävä rooli lastenkirjallisuusmuistoissa. Vastaavasti Chang-Kredlin ja Kingsleyn (2014) 

tutkimuksessa opettajaksi opiskelevien lapsuusmuistoissa korostui erityisesti heidän opetta-

jiinsa liittyvät muistot, perheisiin liittyneiden muistojen jäädessä vähäisimmiksi. Vastaavasti 

Pellikka (2021) kyseenalaisti oman tutkimuksensa opettajiksi opiskelevien lapsuusmuistot 

opettajistaan, sillä ne olivat saattaneet jättää hänen mukaansa liian myönteisen kuvan opetta-

juudesta yhden positiivisen opettajakokemuksen perusteella (ks. Chang-Kredl & Kingsley, 

2014; Pellikka, 2021). Pohdin, että tutkimukseni esi- ja alkuopettajien, jotka ovat jo useamman 

vuoden toimineet opettajina, ei ole enää tarvetta verrata muistoissaan omaa opettajuuttaan lap-

suutensa opettajiinsa, vaan oman työnsä kautta esille nousee kotiin ja perheisiin liittyvät muis-

tot, sillä omassa työssään he kohtaavat ja ovat erinäisessä yhteistyössä moninaisten perheiden 

kanssa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tämä korostuu vielä alkuopetustakin enemmän, 

vaikka yhteistyöhön kannustetaan jokaisessa instituutiossa (OPH, 2014a, s. 8; OPH, 2014b, s. 

35; Oulun kaupunki, 2021b, s. 47). Tämä tulos korostui varmasti tutkimuksessani, sillä suuri 

osa vastaajista oli juuri esiopetuksessa työskenteleviä opettajia (ks. alaluku 6.4, kuvio 2). Muis-

tot opettajista eivät ole kuitenkaan merkityksettömiä etenkään siinä vaiheessa, kun opettajiksi 

opiskellaan ja ollaan vasta valmistumassa työelämään (ks. Chang-Kredl & Kingsley, 2014; Pel-

likka, 2021). Johtopäätöksenä koen näiden tutkimustulosten olevan erityisen merkittäviä opet-

tajaksi opiskelevien yliopistokoulutuksessa, sillä tässä vaiheessa opiskelijoilla ei ole välttämättä 

vielä minkäänlaista kokemusta varhaiskasvatus-, esiopetus- tai perusopetusikäisten lasten 

kanssa toimimisesta, saati opettamisesta. Nämä opiskelijat ovat pian kuitenkin osa näiden lasten 

lapsuudenmuistoja ja heidän toimintansa on merkityksellistä myös tulevaisuudessa lasten kas-

vaessa ja muodostaessa esikuvia omalle toiminnalleen, mahdollisesti omaan opettajuuteensa 

ennen siirtymistä työelämään. 
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Erilaiset motivaation keinot korostuivat esi- ja alkuopettajien kertomuksissa joko heidän oman 

osaamisensa, vanhemman antaman tuen tai lastenkirjojen roolissa. Koska motivaation ja luku-

taidon sekä koulumenestyksen (ks. Laitinen, 2021; Lerkkanen, 2010, Zimmerman, 2011) on 

tutkitusti todistettu olevan yhteydessä toisiinsa, tulisi lapsille tarjota erilaisia keinoja motivaa-

tion syntymiseen lukutaidon kehittymisen vahvistumiseksi (ks. Morgan & Fuchs, 2007). Mie-

lenkiinnon ja motivaation muodostumiseen, vaikuttavat lisäksi oppilaan minäkuva, työskente-

lytavat ja mieltymykset, sillä motivoitunut oppilas on tavoitteissaan sinnikäs (ks. Lerkkanen, 

2010; Zimmerman, 2011). Pedagogiikan uudistamista, lasten tieto- ja viestintäteknologisten 

taitojen (TVT) vahvistamista ja digitaalisen lukutaidon kehittämistä on esitetty motivaation ja 

lasten kielitietoisuuden lisäämiseksi (ks. ELITE, 2022, OKM, 2022a; OPH, 2019). 

Kokosin yhteenvetona myös esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen vaiku-

tuksia heidän opettajuuteensa omien kertomustensa mukaisesti (ks. liite 4), sillä opettajat ovat 

itse usein oman opettajuutensa parhaita määrittelijöitä (ks. Korpinen, 2003). Lisäksi lisäsin tau-

lukkoon omat havaintoni lapsuusmuistojen vaikutuksen näkymisestä heidän omassa työssään 

(ks. liite 4). Opettajan elämänhistoria vaikuttaa siihen, millaisia valintoja opettaja tekee työs-

sään, ja näin ollen itsetuntemuksen ja -luottamuksen lisääntyessä myös opettajan oma kasvat-

tajanäkemys kehittyy (ks. Jeronen, 2003; Kokko, 2021; Louhela, 2012). Esi- ja alkuopettajat 

olivat hyvin tietoisia oman toimintansa tiedostamisesta ja sen vaikutuksista siinä, mikä on tär-

keää, sillä tutkimusten mukaan oppilaiden oppimistulokset ovat riippuvaisia opettajan henkilö-

kohtaisesta kehittymisestä, mihin vaikuttaa koulutuksen lisäksi opintojen ulkopuolinen elämä 

ja aiemmat oppimiskokemukset (Nuutinen, 2018; Sancar, Atal & Deryakulu, 2021). 

Lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen merkitys tuli tutkimuksessani esille hyvin vahvasti. Esi- 

ja alkuopettajat nimesivät runsaasti lapsuutensa lastenkirjoja (ks. liite 2). Jotkut teokset nousi-

vat toisia teoksia useammin esille ja joidenkin teosten merkityksellisyys korostui toisia teoksia 

enemmän. Lastenkirjallisuuden määritelmä voi olla haastavaa (ks. Karasma & Suvilehto, 2014; 

Mustola, 2014), mutta ennen kaikkea lastenkirjallisuus on kuitenkin tunnesidonnaista, jota si-

tovat kokemukset ja muistot, aivan kuten lapsuudenmuistoissa yleensä (ks. Gilbert ym., 2003; 

Heikkilä-Halttunen, 2015). Esi- ja alkuopettajat toivat myös esille lukemisen ajankohdan niin 

lapsuusmuistoissaan, kuin työssään opettajina. Siinä, missä heidän lapsuusmuistojen lukuhetket 

painottuivat kodeissa usein iltaan, työssään opettajana ne sijoittuvat usein niin sanotusti päivä-

saduiksi, lukuhetkille tai nukkumahuoneen (nukkari) ajankohtaan. Molemmat kertovat synty-

neistä rutiineista, jotka ovat tutkimusten mukaan päivittäin tai viikoittain toistuvina tilaisuus 

kiinnostuksen herättämiseen lukemista kohtaan (ks. Aerila & Kauppinen, 2019). 
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Brunerin (2004) vuonna 1987 kirjoittama artikkeli Life as Narrative tuo mielestäni onnistu-

neesti esille kertomusten merkityksellisyyden. Henkilöt, jotka tänään kertovat eletystä elämäs-

tään, kertoisivat siitä eri tavalla esimerkiksi vuoden päästä, sillä vuoden aikana ehtii tapahtua 

paljon asioita, mitkä muokkaavat omaa kerrontaamme, miten asiat näemme ja mitä haluamme 

niistä tuoda esille (ks. Bruner, 2004). Siksi koen, että tutkimukseni kannalta on huomioitava jo 

pelkästään kerronnallisuus huomioon ottaen, että esi- ja alkuopettajat eivät kertoneet opetta-

jiinsa liittyneitä lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoja. Sitä vastoin, jos he tulevat lukemaan val-

miin pro gradu -tutkielmani, he todennäköisesti alkavat muistelemaan myös omiin opettajiinsa 

liittyviä lapsuusmuistoja. Tässä tapauksessa johdattelen heitä heidän muistojensa merkityksel-

lisyydessä eivätkä heidän muistonsa syntyisi heidän oman tunteensa pohjalta. Täten voidaan 

myös pohtia, voidaanko edes puhua pelkästään lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen vaikutuk-

sesta omaan opettajuuteen, koska elämän varrella tapahtuu paljon muutakin (ks. Louhela, 

2012). Täten en usko, että lapsuuden lastenkirjallisuusmuistot yksistään vaikuttaisivat esi- ja 

alkuopettajien omaan opettajuuteen, mutta tämän tutkimuksen tulosten perusteella voin sanoa, 

että lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoilla on merkittävä rooli siinä, miten opettajat kokevat 

lastenkirjallisuuden merkityksen tänä päivänä omassa opetustyössään. Pyrin vastaamaan tutki-

muksessani tutkimuskysymyksiini oululaisten esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjalli-

suusmuistoista sekä niiden vaikutuksesta heidän omaan opettajuuteensa. Tutkimustulokseni 

tuovat esille kodin, sekä esi- ja alkuopetuksen ja kodin välisen yhteistyön merkityksen lapsen 

lukutaidon kehittymisessä ja sen vahvistumisessa, erityisesti kodin roolin merkityksen huomi-

oimisessa ja osallisuudessa esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuuriin.  
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9 Pohdinta 

Palatakseni Johdanto-luvun (ks. luku 1) ensimmäisen kappaleen 1980–1990-luvun Ouluun ja 

oman lapsuuteni lastenkirjallisuusmuistoihin. Tämä koulun pihalla tukevana seissyt tuomi si-

jaitsi silloisen ala-asteeni pihapiirissä. Vuonna 2022 koulu on muuttanut jo nimeään, osittain 

myös ulkomuotoaan eikä tätä tuomea ole enää olemassa. Muualla kuin muistoissamme. Tarinat 

kuitenkin elävät, niitä syntyy koko ajan lisää ja elämän eri kiinnekohdat solmivat asioita yhteen 

luoden niistä omia muistojaan. Näiden muistojen merkitystä emme välttämättä ole edes tiedos-

taneet juuri siinä hetkessä, ennen kuin alamme muistelemaan asioita taaksepäin kuin palapelin 

paloja toisiinsa yhdistellen. Määritellessämme muistoja lastenkirjallisuudesta, muisto ei välttä-

mättä aina liity konkreettisesti juuri lastenkirjallisuuteen, vaan siihen, mitä varsinaisen lasten-

kirjallisuuden ympärillä on tapahtunut ja mitä muita muistoja siihen liittyy. Yhtä lailla myös 

varsinaisen lastenkirjallisuuden taustalla on aina jonkinlainen tarina ja syntyprosessi. Eikä mi-

kään prosessi liity ainoastaan juuri yhteen ainoaan kontekstiin. Lehtosen (2003) mukaan jo 

Zacharias Topeliuksen kiinnostus kasvatukseen ja opettamiseen, ajatukset kristinuskosta ja 

kiintymys luontoon vaikuttivat hänen lastenkirjallisuutensa syntymiseen. Luonto näyttäytyi 

myös Anni Swanin saduissa ihmisen ja luonnon välisessä vuorovaikutuksessa (Kivilaakso, 

2003; Lehtonen, 2003).  

Tutkimuksellani halusin tuoda esille, mitkä asiat nousevat esille oululaisten esi- ja alkuopetta-

jien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoista, mikä merkitys niillä on heille tänä päivänä ja miten 

ne näyttäytyvät heidän omassa opettajuudessaan. Ojanen (1980) totesi jo 1980-luvulla, että ai-

kuisten olisi hyvä oppia hyödyntämään piilotajunnassaan säilyviä varhaislapsuutensa monen-

laisia muistoja, joiden resurssit ja aistivoimaiset mielikuvat tulisivat selkeämmin esille rikas-

tuttaen arkipäivän realiteettia. Mielikuvituksen ja tunteiden alkulähteille palatessa, estetään 

omaa ikävystymistä ja ahdistusta, sekä tehdään samalla palvelus omalle mielenterveydelle 

(Ojanen, 1980). Toteuttaessani touko-kesäkuussa 2021 pro gradu -tutkielmani koko Suomen 

kattavan pilottikyselyn, jonka aineistoa minulla oli oikeus hyödyntää myös pro gradu -tutkiel-

massani, jouduin miettimään, jatkanko pro gradu -tutkielmani kanssa koko Suomen kattavalla 

alueella vai tarkennanko tutkielmani Oulun kaupunkiin. Yksi syy lopulliseen päätökseeni oli 

se, että pilottikyselyssä Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelta (Etelä-Karjala, Kanta-

Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa) pilottikyselyyn vastasi yksitoista (n=11) esi- ja 

alkuopettajaa ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueelta (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) 

vastasi viisi (n=5) esi- ja alkuopettajaa. Tämän lisäksi Oulun kulttuuripääkaupunki 2026-hanke 



 

 

85 

 

sekä lasten kulttuurikaupunkisuus oli yhtenä merkittävänä syynä tutkielman rajaamiseksi Ou-

lun kaupunkiin (Oulun kaupunki, 2021c).  

Kandidaatin tutkielmani kontekstina toimi alkuun esi- ja alkuopetus, mutta kyseisen tutkielman 

rajallisuuden vuoksi, minun oli rajattava kandidaatin tutkielmani lopulta koskemaan ainoastaan 

esiopetusta. Jätin silti portin avoimeksi jatkotutkimuksille ja tässä hetkessä astuin tuosta portista 

sisään laajentaen pro gradu -tutkielmani kontekstin koskemaan esi- ja alkuopetusta, sillä sen 

lisäksi, että se on ollut jo pitkään suuri kiinnostuksen kohteeni, se on myös valtakunnallisesti 

yksi kehittämisen kohde (ks. OKM, n.d.b.). Halusin, että pro gradu -tutkielmani palvelee niin 

tiedeyhteisöä kuin yhteiskuntaa ja kentän työntekijöitä, ollen samalla myös tutkielma, johon 

jaksaa myös tutkimusalasta vähemmän tietävä perehtyä ja läpi lukea. Tästä syystä pro gradu -

tutkielmani tulee olemaan vapaasti saatavilla Oulun yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa 

(Jultika). Koen, että sain muotoiltua pro gradu -tutkielmani siihen muotoon, että mielenkiinto 

pysyy yllä tekstin sisällön ja sen sujuvan etenemisen, esi- ja alkuopettajien kertomusten sekä 

erilaisten, mielenkiintoa herättävien taulukoiden ja kuvioiden avulla. Valitsemani tutkimus- ja 

analysointimenetelmä oli mielestäni oikein valittu juuri tähän tutkimukseen. Mutta kandidaatin 

tutkielmani tavoin, jätän itselleni pro gradu -tutkielmani jälkeen jälleen portin avoimeksi mah-

dollisia jatkotutkimuksia ja -koulutusta silmällä pitäen. 

Koskettavat kiitokset sain tutkimukseeni osallistuneilta esi- ja alkuopettajilta, joista muutamat 

kuvailivat kertomustensa jälkeisiä tuntemuksiaan minulle, erään opettajan todetessa, että hän 

”ei ollut aiemmin edes ajatellut, millä tavalla kirjat ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä”, toinen 

kiitteli, että hän sai ”tutkimukseni avulla palata ihaniin lapsuuden lukumuistoihin ja näiden 

muisteluiden myötä korostui jälleen uudella tavalla, miten lastenkirjojen merkitys näkyy vielä 

tänäkin päivänä”, kolmas kiitteli ”tutkimusaiheesta, joka sai hymyn huulille hänen uppoutues-

saan omiin muistoihin”. Sain myös kuulla molemmista toteuttamistani kyselyistä, miten tutki-

mukseni tuloksia odotetaan luettavaksi ja muita henkilökohtaisia tarinoita, joita en luotettavuu-

den vuoksi tähän jaa, mutta kovasti kiitollinen olen kuitenkin myös niistä merkityksellisistä 

kommenteista. Pilottikyselyyn vastanneilta esi- ja alkuopettajilta sain kiitosta, kun he saivat 

osallistua kiinnostavaan tutkimukseeni. En voi kylliksi kiittää näitä 38 esi- ja alkuopetuksen 

opettajaa (12 pro gradu -kyselyssä + 26 pilottikyselyssä), jotka järjestivät aikaansa osallistuak-

seen tähän tutkimukseen. Sydämellinen kiitos teille jokaiselle, on ollut suuri ilo ja kunnia saada 

kuunnella ja olla jakamassa lapsuutenne lastenkirjallisuusmuistoja, kaikkea siihen liittynyttä 

sekä ajatuksianne omasta opettajuudestanne, joita avoimesti minulle kerroitte. Teidän lapsuu-
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denmuistojenne myötä sain tilaisuuden matkata myös itse hetkeksi omiin lapsuuden lastenkir-

jallisuusmuistoihini. Charlie Mackesyn sanoin: ”Muista aina, että sinulla on väliä, olet tärkeä 

ja sinua rakastetaan. Silloin tuot maailmaan jotain, mitä ei kukaan muu voi tuoda.” Kiitos. 

Varsinainen pro gradu -tutkielmani prosessi alkoi toukokuussa 2021 ja se päättyy näin marras-

kuussa 2022. Puolitoista vuotta esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen ja 

opettajuuden äärellä ovat olleet todella antoisat. Pienet, suuret ja syvälliset keskustelut matkan 

varrella eri ihmisten kanssa ovat olleet todella merkityksellisiä. Joskus jonkun keskustelun tai 

hetken merkityksellisyyteen havahtuu vasta myöhemmin, kun oma ymmärrys asiasta kasvaa. 

9.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Kertomusten tutkiminen on luontainen tutkimustapa, mutta silti on muistettava kyseenalaistaa 

myös kertomusten luotettavuutta (Heikkinen, 2018, s. 145). Keräämässäni aineistossa kyselyyn 

vastanneet esi- ja alkuopettajat olivat hyvin avoimia kertomuksissaan, joita he kirjoittivat 

avointen kysymysten vastauksiin. Silti jouduin ajoittain arvioimaan omia tulkintatapojani, että 

en tulisi muodostaneeksi vääriä mielikuvia ja tulkintoja asiasta, jota vastannut opettaja ei ole 

vastaukseensa suoraan kirjoittanut. Tästä syystä vertasin tarkoituksella saman opettajan mo-

lempiin avoimiin kysymyksiin kirjoittamiaan kertomuksia, jotta saan niistä tarkemman kuvan 

muodostettua. Lopulta yhdistin aina kunkin opettajan molemmat kertomukset yhdeksi kerto-

mukseksi.   

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009) mukaan siinä missä kyselylomake on nopea toteut-

taa ja tehokas, se on myös helposti väärinymmärrettävissä ja aitoudestaan kyseenalaistettu. Li-

säksi he epäilevät, tietävätkö kyselylomakkeeseen vastanneet oikeasti asiasta, mistä he kerto-

vat. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on arvioida ihmisen todellista, moninaista elämää eikä 

niinkään todentaa asioita, jotka ovat tiedettävissä, joten tämä mielestäni osaltaan kumoaa kyse-

lylomakkeeseen liittyvät epäilykset ja rohkenin sitä tässä tutkimuksessani käyttää esi- ja al-

kuopettajien kertomusten keräämisessä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2019, s. 161, 195). Silti 

pystyn yhtymään Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, s. 195) epäilyihin vastaajien vas-

tausten luotettavuudesta kyselylomaketta käyttäessä ja Heikkisen (2018, s. 157) päätelmään 

tutkijan ja tutkittavan välisen vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä, sillä omassa kyselyssäni 

joihinkin kertomuksen kohtiin olisin kaivannut lisätarkennusta ja täten tarkempaa avaamista 

väärinymmärrysten välttämiseksi ja varmemmin oikean tiedon esille tuomiseksi. Näin ollen täl-

läkin perusteella joko haastattelu tai vastaavasti jokaisen esi- ja alkuopettajan yhteystietojen 
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jättö kyselyn päätteeksi, olisi mahdollistanut mahdollisten lisäkysymysten ja tarkennuspyyntö-

jen esittämisen. Yksi pro gradu -kyselyyn vastanneista opettajista jätti minulle myös yhteistie-

tonsa, mutta koin, että ei olisi ollut eettisesti oikein kysyä tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä 

vain yhdeltä vastaajalta. Uitto ja Lassila (2020) kehottavat kuitenkin pohtimaan, onko kuiten-

kaan oleellisinta pohtia, onko tutkimukseen osallistujan tarina totta vai ei, vaan pikemminkin 

keskittyä siihen, miten osallistuja merkityksellistää kokemuksiaan (Uitto & Lassila, 2020). 

Huomioin pro gradu -tutkielmassani perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) ja 

esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) lisäksi myös kaksivuotisen esiopetuksen 

kokeilun sekä sille tehdyn oman kokeiluopetussuunnitelman perusteet (2021) ja Oulun kaupun-

gin paikallisen kokeiluopetussuunnitelman (2021–2024), sillä Oulun kaupunki on yksi kaksi-

vuotisen esiopetuksen kokeiluun mukaan valituista kunnista (OPH, 2014a; OPH, 2014b; OPH, 

2020; Oulun kaupunki, 2021b). Lisäksi yksi (n=1) varsinaisen pro gradu -tutkielmani kerto-

muksista oli kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun esiopetusryhmässä työskennelleen opettajan 

kirjoittama (ks. alaluku 6.4, kuvio 2), joten myös tämän vuoksi koin eettisesti oikein huomioida 

opetussuunnitelmiin viitatessani myös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitel-

man. Yksi (n=1) tutkimukseen osallistuneista opettajista työskenteli 4–6-vuotiaiden lapsiryh-

mässä ja kaksi (n=2) opettajaa ensimmäisellä tai toisella vuosiluokalla tai mahdollisesti yhdis-

telmäluokalla, muut opettajat (n=8) työskentelivät esiopetusryhmässä (ks. kuvio 2). Eri toimin-

taympäristöissä työskentelevien välillä esiintyi selvää vaihtelua, mutta erosta huolimatta tutki-

musaineistoani pystyy hyvin soveltamaan esi- ja alkuopetusikäisten lasten ikäjakauman ollessa 

näin pieni suhteessa tutkielmani sisältöön, joten en koe tätä eroa toimintaympäristöjen suhde-

luvuissa ongelmaksi (ks. Tahkokallio, 2014). En pysty myöskään varmuudella sanomaan onko 

joku esi- ja alkuopettaja vastannut sekä pilottikyselyyni että varsinaisen pro gradu -tutkielmani 

kyselyyn, mutta koska en käyttänyt pilottikyselyn tuloksia kokonaisuudessaan tutkielmani 

osana, en koe myöskään tätä ongelmaksi tutkimukseni teossa ja sen tuloksissa. 

Ennen kyselyn asettelua jouduin pohtimaan, miten rajaisin pro gradu -tutkielmani kohderyhmää 

niin toimintayksiköiden, esiopetuksen, perusopetuksen vuosiluokkien kuin oululaisuuden mää-

rittelyn suhteen. Kohderyhmää miettiessäni tiedostin, että esiopetusyksiköissä ja perusopetuk-

sessa opettajien opetettavana olevat vuosiluokat ja esiopetuksen yhteydessä täydentävän var-

haiskasvatuksessa lapsiryhmissä henkilöstö vaihtuu. Aineistonkeruun ajankohtana, marras-jou-

lukuussa 2021, aiempina vuosina pitkään esi- ja alkuopetuksessa töissä olleilla opettajilla olisi 

varmasti ollut paljon kerrottavaa aineistooni. Päätin kuitenkin rajata tutkimukseni koskemaan 
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kyseisenä lukuvuonna 2021–2022 esi- ja alkuopetuksessa työskenteleviin opettajiin, jolloin 

opettajien kertomukset olisivat juuri sen hetkisiä.  

Pro gradu -tutkielmani lähteitä miettiessäni olin tarkka siinä, mitä lähteitä käytän. Pyrin aina 

pääsemään alkuperäisten lähteiden äärelle, mutta kaikissa tapauksissa tämä ei ollut mahdollista. 

Tarvittaessa pyysin apua lähdehakuihin Oulun yliopiston tiedekirjasto Pegasuksen ja Lasten-

kirjainstituutin kirjastojen henkilökunnalta, joissa molemmissa oltiin äärimmäisen avuliaita. 

Vaikka käytin väitöskirjoja sekä kotimaisia että kansainvälisiä artikkeleita lähteinä, joukossa 

on myös muita lähteitä, joita olen käyttänyt pro gradu -tutkielmassani erittäin harkiten. Van-

hempaa lähdemateriaalia olen käyttänyt joko siitä syystä, että en ole löytänyt uudempaa lähdettä 

tai sitten olen itse kokenut sen merkitykselliseksi oman tutkielmani kannalta. Toin pro gradu -

tutkielmassani esille myös yhteydenottoni Oulun kaupungin kaupunginkirjaston palvelupääl-

likkö Mervi Vaaraan ja Oulun teatterissa toimineeseen skenografi Veera-Maija Murtolaan. Li-

säksi kerroin saamastani tilaisuudesta kysyä Tukholman yliopiston lasten- ja nuortenkirjalli-

suuteen erikoistuneelta kirjallisuudentutkimuksen professorilta Elina Drukerilta ajatuksia Ast-

rid Lindgrenin tuotannon suosiosta. Kaikilta heiltä olen kysynyt luvan käyttää heidän kerto-

muksiaan osana pro gradu -tutkielmani sisältöä ja tähän olen heiltä kaikilta luvan saanut. 

Polkuni lastenkirjallisuuteen lähtee kulkemaan jo varhaislapsuudestani, mutta kunnon sysäyk-

sen se sai vuonna 2017 päästessäni osallistumaan PIKI-toimintamallikoulutukseen, joka perus-

tuu samannimiseen lasten kuvakirjaan ja sen avulla toteutettavaan opetusmenetelmään lasten 

vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamisessa kiusaamisen ennaltaehkäisyssä (Haapsalo, 

Kirkkopelto & Repo, 2016). Tuota koulutusta pidän erittäin merkityksellisenä kohtana oman 

sivistysprosessini ajanjaksolla, sillä sen innoittamana pääsin kokeilemaan menetelmää lupaavin 

tuloksin käytännössä lapsiryhmissäni, ja tämän jälkeen lastenkirjallisuus on näyttäytynyt vah-

vasti omassa toiminnassani yliopisto-opintojeni aikana ja muussa toiminnassani tutkittuun tie-

toon yhdistyessään. Tunnistan, että oma sitoutuneisuuteni lastenkirjallisuuteen ja sen hyödyn-

tämiseen opetuksessa on selkeä, mutta tämä on Aaltion ja Puusan (2020) mukaan selvää, sillä 

tutkija on sitoutunut tiiviisti tutkimukseensa ja aihe on tutkijalle läheinen. Tämä on kuitenkin 

myös osa laadullisen tutkimuksen ominaisuutta ja osaltaan hyväksytty, sillä tutkijan oman esi-

tiedon yhdistäminen uuteen tietoon vaatii tutkimuksen kohdeilmiöön perehtymistä. Tämä on 

myös edellytys havaintojen muodostumiseen ja niiden kriittiseen tarkasteluun, mikä lisää tut-

kimuksen luotettavuutta (Aaltio & Puusa, 2020). Tästä syystä en koe omaa, aiheeseen sitoutu-

neisuuttani ongelmaksi. 
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Tutkielmassani on hyvin nähtävillä oma persoonani ja itseni tuntien, tiedostin, että haasteekseni 

tulee nousemaan kaikkien tiedonrönsyjen hallitseminen, sillä innostuessani jostain, se vie mu-

kanaan. Näitä tiedonrönsyjä olen pyrkinyt hallitsemaan, siitä kertoo myös jatkotutkimusideoit-

teni runsas määrä (ks. alaluku 9.2). Kyselyihin vastanneiden esi- ja alkuopettajien antama po-

sitiivinen palaute ja heidän kertomuksensa saavat itsessäni aikaan tunteen, että olen oikeilla 

jäljillä tutkimustyössäni, joten pienet tiedonrönsyt eivät tunnu tässä suhteessa suurelta, kun tie-

tää, että jokainen rönsy tulee olemaan jollekin henkilölle merkityksellinen. Tästä syystä halusin 

tuoda tutkimukseni tuloksissa (ks. luku 7) myös esille esi- ja alkuopettajien yksittäisiä sitaatteja 

ja lyhyitä virkkeitä, enkä sisällyttää niitä tekstin joukkoon, mistä niitä ei välttämättä silmämää-

räisesti olisi heti havainnut. 

9.2 Jatkotutkimusaiheita ja -ideoita 

Jatkotutkimusideoita tutkimukseni antoi minulle lukuisia. Lähtökohtaisesti tutkimukseni kon-

tekstin voisi ulottaa koskemaan kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perus-

opetuksen opettajia. Jäin erityisesti pohtimaan tutkimuksen näkökulmasta alkuopettajien pientä 

vastausmäärää suhteessa esiopettajiin. Mikä oli syynä, että alkuopettajat eivät tutkimukseen 

vastanneet kovinkaan innostuneesti, vaikka aihealueen voisi olettaa olevan myös heille erittäin 

merkityksellinen? Mikä vastausprosentti olisi ollut muissa kaupungeissa tai kunnissa? Entä 

mikä se olisi ollut kontekstin laajentamisen myötä? 

Jäin myös pohtimaan kuinka pitkään lapsuuden lukukokemukset vaikuttavat lasten lukuharras-

tukseen? Jos perheessä on luettu lapsille, mutta lukeminen on vähentynyt jossain kohtaa mää-

rittelemättömästä syystä, laskeeko se lapsen motivaatiota lukemiseen, sillä varhaisiin kokemuk-

siin tulisi panostaa kunnolla, jotta se tukisi myös lapsen myöhempää lukutaitoa ja kiinnostusta 

lukemista kohtaan (ks. Duursma, 2014; Strommen & Mates, 2004). Isän suuri rooli korostui 

tutkimusaineistossani esi- ja alkuopettajien lapsuusmuistoissa, mutta tutkimuksia lukiessa ky-

selyihin vastanneet ovat usein naisia tai äitejä. Itseäni kiinnostaisi tutkia, mitä erityisesti mie-

hillä ja isillä on sanottavana, koska useissa tutkimuksissa tuodaan esille juuri poikien ja isän 

rooli (ks. Duursma, 2014; EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012; Leino, Nissinen, 

Puhakka & Rautopuro, 2017; OECD, 2018; OPH, 2019; Silinskas ym., 2010; Ylitapio-Mäntylä 

& Uitto, 2019). Omiin kokemuksiini liittyen haluaisin tutkia myös lisää lasten motivointiin, 

tunteisiin ja lapsen osallisuuteen (ks. Moilanen, 2022; Suvanto & Ukkola, 2020; Ylitapio-Män-



 

 

90 

 

tylä & Uitto, 2019) liittyen lastenkirjalähtöisen opetusmenetelmän pitkäkestoista hyödyntä-

mistä ja merkitystä lapsiryhmässä (ks. Akgün & Benli, 2019; Suvilehto, 2020), mutta myös 

oppimisympäristön merkitystä (ks. Sutela, 2022) lapsen lukutaidon tukemisessa ja lukuharras-

tuksen syntymisessä. Unohtamatta muita taiteen menetelmiä lasten osallisuuden lisäämiseen 

moniammatillisessa ja lapsen monilukutaitoa vahvistavassa yhteistyössä (ks. Knif & Kaira-

vuori, 2018; Rusanen, Kuusela, Rintakorpi & Torkki, 2014; Rusanen & Ollikkala, 2018). It-

seäni kiehtoisi syventyä vielä lisää myös lastenkirjallisuuden ja puiden sanomaan (ks. Suvi-

lehto, 2020). 

Esi- ja alkuopettajat mainitsivat useita lastenkirjallisuuden teoksia kertomuksissaan. Koska ai-

neiston keruun yhteydessä minulla on yksinoikeus käyttää keräämääni aineistoa myös mahdol-

lisissa myöhemmissä tutkimuksissani, olisi erittäin mielenkiintoista tutkia vielä näitä opettajien 

nimeämiä lastenkirjallisuuden teoksia, niiden sisältöjä ja visuaalisuutta. Perehdyin jo nyt osit-

tain niihin, mutta pro gradu -tutkielman rajallisuus ei anna mahdollisuutta ulottaa tutkimustani 

enää pidemmälle. Erityisesti Astrid Lindgreniin ja hänen teoksiinsa liittyvä tutkimus kiinnostaa 

kovasti, sillä hänen teoksensa tulivat vahvasti esille sekä pilottikyselyn että varsinaisen pro 

gradu -kyselyn esi- ja alkuopettajien kertomuksissa. Lisäksi keräämästäni pro gradu -tutkielman 

aineistosta löytyisi hyvin myös uusia linjoja tutkittavaksi. Kuvataiteen osalta muun muassa 

ruotsalaisen kuvittaja ja kirjailija Eva Erikssonin sekä suomalaisen graafikko, kuvittaja ja kir-

jailija Kristiina Louhen kuvitustyötä kiinnostaisi tutkia myös lisää. Kuin myös tutkia enemmän-

kin taidelähtöistä kirjallisuuskasvatusta, taiteen ja kirjallisuuden yhdistämistä ja sitä, mitä ja 

miten lapset omaehtoisesti omaa osallisuuttaan vahvistaen, ilmaisevat itseään käsiensä kautta 

esimerkiksi piirtäen, maalaten tai muovaillen, kuultuaan ensin opettajan ääneen lukeman sadun 

(ks. Moilanen, 2022; Venäläinen, Lindholm, Kairavuori, Pusa & Ylönen, 2019).  
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Liite 1 

Pro gradu -tutkielmaani varten tekemäni kyselylomake, jonka otsikko oli Oululaisten esi- ja 

alkuopetuksen opettajien lastenkirjallisuusmuistoja omasta lapsuudestaan ja niiden mahdolli-

nen heijastuminen tämän päivän opettajuuteen. 
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Liite 2 

Oululaisten esi- ja alkuopettajien nimeämä lastenkirjallisuus sekä kirjailijat pro gradu -tutkiel-

maa varten kerätyssä aineistossa. 

Yläluokka Pääluokka 

Suomalainen ja  
suomenruotsalainen lastenkirjallisuus 

Anni Polva: Tiina-sarja (1956–1986) 
Camilla Mickwitz: Jason-kirjat (1975–1978) 
Camilla Mickwitz: Emilia ja kaksoset (1981) 
Kirsi Kunnas: Hanhiemon iloinen lipas (1954) 
Kirsi Kunnas: Puupuu ja Käpypoika (1972) 
Kirsi Kunnas: Tiitiäisen satupuu (1956) 
Kristiina Louhi: Aino ja tuhmat luistimet (1987) 
Maikki Harjanne: Minttu-kirjat (1978–) 
Mauri Kunnas: Koiramäki-kirjat (1980–) 
Pirkko Koskimies: Pupu Tupuna (1975–) 
Sinikka Nopola ja Tiina Nopola: Risto Räppääjä-kirjat (1997–) 
Tarja Saarikoski (suom.): Hanhiemon satuaarre (1954) 
Teuvo ”Teutori” Koskinen: Miina ja Manu (1982–) 
Tove Jansson: Muumi-kirjat (kuvakirjat 1952–) 
Veronica Leo: Nälkäinen jättiläinen (1990) 
Zacharias Topelius: Adalmiinan helmi (1856) 
Zacharias Topelius: Koivu ja tähti (1893) 

  
Ruotsalainen lastenkirjallisuus Astrid Lindgrenin ”koko tuotanto” 

Astrid Lindgren: Melukylän lapset (1950–1973) 
Astrid Lindgren: Peppi Pitkätossu (1945–) 
Astrid Lindgren: Vaahteramäen Eemeli (1963–1986) 
Gunilla Bergström: Mikko Mallikas-kirjat (1977–2014) 
Gunilla Wolde: Sanna-kirjat (1974–1977) 
Gunilla Wolde: Teemu-kirjat (1973–1979) 
Gösta Knutsson: Pekka Töpöhäntä-kirjat (1943–1988) 
Merri Vik (Ester Ringnér-Lundgren: Lotta-sarja (1974–1993) 
Sven Nordqvist: Kun Miinus lähti avaraan maailmaan (1985) 

  
Saksalainen lastenkirjallisuus Grimmin veljesten sadut (1812–) 

Grimmin veljekset: Punahilkka (1812) 
Grimmin veljekset: Hannu ja Kerttu (1812) 

  
Englantilainen lastenkirjallisuus H. E. Todd: Kun joulupukki vilustui (1987) 

J. K. Rowling: Harry Potter-kirjat (suom. 1998) 

  
Tanskalainen lastenkirjallisuus H. C. Andersen: Sikopaimen (1975) 

H. C. Andersen: Tuhma Jussi (1979) 
  
Italialainen lastenkirjallisuus Giovanni Francesco Straparola: Saapasjalkakissa (1555) 

  Itävaltalainen lastenkirjallisuus Mira Lobe: Hauskanhassu possunassu (1990) 

  Ranskalainen lastenkirjallisuus Antoine de Saint-Exupéry: Pikku Prinssi (suom. 1951) 

  Venäläinen lastenkirjallisuus Eduard Uspenski: Krokotiili Gena (1978) 

  Useamman kirjailijan kirjoittamat Carolyn Keene (pseudonyymi): Neiti Etsivä (suom. 1950–) 
Robert Arthur yms.: 3 Etsivää (1979) 
Tammen kultaiset kirjat (1950–) 

  Aapiset Aapeli Aapinen 
”Isosiskon aapinen” 
”Oma aapinen” 
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Liite 3 

Yhteenvetona oululaisten esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoja ja näiden 

muistojen merkityksellisyys. 

Opettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistot Muiston merkitys 

Kirjojen lukeminen Kasvatti lukemisen kirjavalikoimaa 

  

Vanhemmat lukivat paljon kirjoja Lämpimät muistot yhteisistä lukuhetkistä 

  

Vanhempien erilaiset roolit lukemisessa Erilaisten roolien merkitys ja arvostus 

  

Äiti osasi lausua runoja, isän kanssa käydyt keskustelut Osaamisen ja läsnäolon arvostaminen 

  

Keskustelut isän kanssa Lukupiiriin kuuluminen aikuisiässä 

  

Lukemisen ajoittuminen iltaan Iltasadut päivän rutiineja 

  

Vanhempien lisääntynyt ajananto pienemmille sisaruksille Vähensi ääneen lukua vanhemmille sisaruksille 

  

Pettymys vanhempien ajanannon vähenemisestä Negatiiviset kokemukset omasta lukutaidosta 

  

Hyvät tarinat kompensoivat huonoja hetkiä 
Äiti luki edelleen, vaikka lukutaito oli saavutettu 
Mielenkiintoinen kirjallisuus 

Motivaatio lukemiseen 

  

Muiden ihmisten roolit lastenkirjallisuusmuistoissa Eri ihmisten osallisuus lapsuudessa 

  

Oma osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus 
Kirjaston uudet kirja-aarteet 

Kirjastossa käytiin usein ja vierailut olivat erittäin 
mieluisia 

  

Kirjakerhoon kuuluminen 
Kirjojen ostaminen 

Lukuharrastuksen tukeminen 

  

Maaseudun aikataulutetut kirjastoautokäynnit Odotuksen ja malttamisen merkitys 

  

Isän kainalossa, isän ääni oli rauhoittava Läheisyyden merkityksen korostuminen 

  

Kotona luettiin paljon 
Vanhemmat pitivät tärkeänä kirjojen lukemista 

Lukemisen roolimalli kotoa 

  

Kirjojen periytyminen Kierrättäminen 

  

Lapsuuden merkitykselliset lastenkirjat Lapsuuden lastenkirjoja edelleen kirjahyllyssä 
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Liite 4 

Yhteenvetona oululaisten esi- ja alkuopettajien lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen vaikutuk-

sesta opettajuuteen ja niiden näkymiseen omassa työssä. 

Lapsuusmuistojen vaikutus omaan opettajuuteen Vaikutusten näkyminen työssä 

Kirjojen ja lukemisen arvostaminen opettaminen lapsille 
Lapsille lukemisen tärkeyden tiedostaminen 
Kirjojen kunnioittamisen opettaminen lapsille 
Tiedostaminen kirjallisuuden muuttumisesta omasta lapsuudesta 
Oma innostuminen ja heittäytyminen innostaa lapsia 
Halu jakaa hyviä kokemuksia eteenpäin 
Halu kannustaa ja rohkaista lapsia luovuuteen ja tarinointiin 
Lukuhetkien tarjoaminen lapsille 
Mieltymys ohjata lapsia rakastamaan kirjoja 
Kirjan äärelle pysähtyminen ja sen sanoman pohtiminen 
Tärkeä antaa lapsille aineksia elämään 
Kielellisen kehityksen tukeminen ja mielikuvituksen kehittäminen 
Lukivalmiustaitojen kehittäminen lukemisen avulla 

Oman toiminnan tiedostaminen 

Rakkaus kirjoihin ja arvostus lukemista kohtaan heräsi 
Lapsena syntynyt lukemisen ilo 
Omien muistojen myötä monipuolinen ymmärrys on helpompaa 
Kirjojen lukeminen vahvistanut resilienssiä 
Oman itsetunnon ja pystyvyyden kehittyminen 
Kirjat kannustavat selviämään vaikeuksista 
Kirjat kannustavat uskomaan mahdollisuuksiin 
Kirjoihin liittyvien muistojen tärkeys 
Oman lapsuuden lastenkirjojen löytyminen kirjastosta 
Ajatusten läpikäyminen auttoi havaitsemaan kirjojen vaikutuksen 
Omat muistot vaikuttavat ehdottomasti omaan opetustyöhön 

Lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen 
merkitys 

Kirjojen ja satujen tärkeä rooli lasten ikätasosta riippumatta 
Vanhoissa saduissa on sadun taikaa 
Vanhat sadut tukevat mielikuvitusta ja lasten luovaa leikkiä 
Vanhojen kirjojen teemat edelleen ajankohtaisia 
Vanhoilla kirjoilla erilainen tarttumapinta luettaessa aikuisena 
Klassikkosatujen ja uutuuksien tasapuolisen lukemisen arvostami-
nen 
Kirjojen avulla maailmasta, kulttuurista ja moraalista oppiminen 
Kirjan uudelleen lukeminen antaa aina uusia näkökulmia 
Sadut elävät ja viihdyttävä edelleen 
Vanhan kirjan ajankohtaisuus kirjoittamisvuodesta huolimatta 
Ehtymätön aarreaitta tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelemisen 
tueksi 

Lastenkirjallisuuden arvostaminen 

Päiväsatuina usein omat satukirjat 
Välillä päiväsatuina laadukkaat satukirjat kirjastosta 
Ajattomat, Astrid Lindgrenin teokset satu- ja tarinatuokioilla 
Nukkarikirjoina toisinaan vanhat klassikot 
Lapsuuden klassikkosadut ja -kirjat 30 min satutunnilla koulussa 

Lukemisen ajankohta 
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Liite 5 

Satukirjapuu. Produktio: Näkymätön lapsi, Oulun teatteri, Veera-Maija Murtola. (Kuva: Mari 

Hattunen) 

 


