
KUVATAIDE	(pj.	Seija	Kairavuori,	Hanna	Niinistö)	
	
	
13.00–14.30		Sessio	I		
	
13.00–13.30	Musiikin,	sadun	ja	kuvan	sosioemotionaaliset	merkitykset	esikouluikäisten	lasten	
kokemuksissa	
Päivi	Granö	&	Serja	Turunen	/	Turun	yliopisto	
	
13.30–14.00	Piirustusmallina	Pilvi			
Maija	Esko	/	Turun	yliopisto			
	
14.00–14.30	Ilmiömäisestä	taiteilijaelämästä	kuvataideoppiaineen	aiheisiin		
Seija	Kairavuori	&	Hanna	Niinistö	/	Helsingin	yliopisto	
	
	
14.45–16.00		Sessio	II		
	
14.45–15.15	Mun	jätemäki	-	avoin	tapaus	
Marja	Rastas	&	Minna	Suoniemi	Aalto-yliopisto	
	
15.15–16.00	Yhteinen	päätöskeskustelu	päivän	esityksistä		
	
	
	
	
ABSTRAKTIT	
	
Päivi	Granö	&	Serja	Turunen	/	Turun	yliopisto	
Musiikin,	sadun	ja	kuvan	sosioemotionaaliset	merkitykset	esikouluikäisten	lasten	kokemuksissa	
	
Tutkimuksemme	 oli	 osatutkimuksena	 kehittämis-	 ja	 tutkimushankkeessa	 ”RINNALLA	 –	 Taide-	 ja	
kerrontalähtöinen	 mentoritoiminta	 lasten	 sosiaalisemotionaalisten	 taitojen	 oppimisen	 tukijana	
varhaiskasvatuksessa”.	 Hankkeen	 tarkoituksena	 oli	 kokeilla	 ja	 tutkia	 taide-	 ja	 kerrontalähtöisten	
menetelmien	soveltuvuutta	 lasten	sosioemotionaalisten	 taitojen	oppimiseen	varhaiskasvatukses-
sa.	 Esikoululaisten	 taidekokemuksiin	 syventyvä	 osatutkimuksemme	 koostui	 kahdesta	 erillisestä	
tutkimusosiosta,	joissa	satu	ja	musiikki	yhdistyivät	lasten	kuvalliseen	ja	kerronnalliseen	ilmaisuun.	
Aineistojen	 keruu	 tapahtui	 arkisissa	 tuokioissa	 lasten	 esikoulupäivän	 aikana.	 Monikulttuurisen	
ryhmän	15	 lasta	osallistui	syksyllä	2019	kahteen	taidekasvatustuokioon,	 joissa	he	kuuntelivat	sa-
dun	Ruma	ankanpoikanen	sekä	teososia	samannimisestä	balettiteoksesta.	Lapset	kuvailivat	sadun	
synnyttämää	kokemusta	kuvailmaisun	ja	ohjatun	kerronnan	keinoin.		Elämismaailman	ilmiöt	tule-
vat	 ymmärrettäviksi,	 kun	 niitä	 lähestytään	 kokemuksellisessa	 perspektiivissä.	 (Heidegger	
2007/1926;	Miettinen,	Pulkkinen	&	Taipale	2010;	Kakkori	2009.)	Aineistojen	analyysissa	hyödyn-
nettiin	vaiheittaista	fenomenologista	otetta	(Husserl	1995;	Giorgi	1999)	sekä	visuaalisen	analyysin	



kontekstisidonnaista	 tulkintamenetelmää	 (esim.	Bal	 2009).	 Tavoitteenamme	oli	 saada	 lapset	 ku-
vaamaan	 henkilökohtaisia	 kokemuksiaan	 autenttisissa	 taidekasvatustilanteissa.	 (Turunen	 2016;	
Karlsson	2012.)		Toteuttamassamme	tapauksessa	korostuivat	tilannevaikutukset,	kuten	sosiaaliset	
ja	kulttuuriset	kontekstit	sekä	toimijuus	ja	lasten	väliset	suhteet.	Lasten	tuottamia	kuvia	ja	kuvan-
tekoprosessia	tarkastellaan	kokonaisvaltaisesti	näistä	näkökulmista.	Piirtäminen	yhdessä,	samassa	
tilassa	 ja	saman	pöydän	ympärillä,	on	erityisesti	sosiaalisten	suhteiden	rakentamisen	 ja	vahvista-
misen	tilanne.	Piirtäminen	tuo	esille	jo	olemassa	olevia	jännitteitä	kaverisuhteissa,	mutta	siinä	on	
myös	tilaisuus	osoittaa	toiselle	tukea,	ystävyyttä	ja	tarvetta	liittyä	ryhmään.		Musiikin	kuunteluti-
lanne	on	lapsille	vapauttava	tilaisuus	käsitellä	vaikeitakin	emotionaalisia	tai	sosiaalisia	tiloja,	kuten	
kuoleman	 tai	 yksin	 jäämisen	 pelkoja.	 Ahdistavat	 tunteet	 voidaan	 taidekokemuksessa	 ikään	 kuin	
ulkoistaa,	samoin	kuin	vaikkapa	leikissä	tai	sadussa.	Musiikin	kuuntelu	yhdessä	on	vahvasti	yhtei-
söllinen	tapahtuma.	
	
	
Maija	Esko	/	Turun	yliopisto			
Piirustusmallina	Pilvi			
	
Kouluissa	 ja	opettajankoulutuksessa	koirat	ovat	 löytäneet	paikan	osana	opetusta.	 	Turun	yliopis-
tossa	 opettajankoulutuksessa,	 luokanopettajien	 kuvataideopetuksessa	 Pilvi,	 laumanvartijakoiran	
Owczarek	Podhalanski	vieraili	piirustusmallina.	Koska	kampuksella	ei	ollut	lupaa	tuoda	koiraa	sisä-
tiloihin,	työskentely	tapahtui	ulkona	piha-alueella.			Ensin	opiskelijat	tutkivat	ja	luonnostelivat	piir-
täen	 koiraa	 joka	 suunnasta.	 Kaikki	 olivat	 työskentelyn	 aikana	 liikkeessä,	 koira	 ja	 opiskelijat.	Osa	
opiskelijoista	piti	etäisyyttä	koiraan,	osa	piirtämisen	jälkeen	halusi	lähestyä	sitä,	johon	Pilviltä	pyy-
dettiin	lupa.		Ulkotyöskentelyn	jälkeen	opiskelijat	jakautuivat	luokkatiloissa	pienryhmiin,	toteutti-
vat	 luonnosten	 ja	muistikuvien	perusteella	veistoksen.	Veistokset	 rakennettiin	kaikista	 suunnista	
yhtä	aikaa.	Materiaaleina	oli	paperia,	pahvia,	teippiä,	kelmua,	vaahtomuovista,	kankaita,	liimasta,	
peiteväriä	ja	vettä.		Luonnokset	yllättivät	opiskelijat.	Niitä	pidettiin	hyvinä.	Samoin	nopeassa	aika-
taulussa	ryhmätyönä	toteutetut	veistokset	ilahduttivat	tekijöitään.	Portfoliossaan	opiskelijat	poh-
tivat	 prosessia	 ja	 useiden	 opiskelijoiden	 kohdalla	 Pilvin	 rentouttava	 vaikutus	 kuvantekemiseen,	
sekä	piirtämisen	että	 veistoksen	 toteutuksessa	nostettiin	esille.	 	 Esityksessäni	 tarkastelen	koiran	
paikkaa	opetuksessa.	Nostan	esille	yksilön	merkityksen	lajin	rinnalle.	Ja	pohdin	Pilvin	kautta	koske-
tuksen,	yllätyksen	ja	toisin	näkemisen	merkitystä	kuvataideopetuksessa	opettajankoulutuksessa.	
	
	
Seija	Kairavuori	&	Hanna	Niinistö	/	Helsingin	yliopisto	
Ilmiömäisestä	taiteilijaelämästä	kuvataideoppiaineen	aiheisiin		
	
Helsingin	yliopiston	kasvatustieteellisessä	 tiedekunnassa	 luokanopettajan	opintosuunnassa	kuva-
taiteen	didaktiikan	opiskelu	 käynnistyy	 jo	perinteeksi	muodostuneella	 tavalla.	 Katsomme	ensim-
mäisellä	 luennolla	 Ilokuvan	 dokumenttielokuvan	 ”Taiteilijaelämää”	 (1999,	 Artist's	 life.	 Naukkari-
nen,	Lasse;	Hutri,	Eila;	Kantelinen,	Tuomas).	Elokuva	kertoo	ohjaajan	lapsen,	Esan,	intohimoisesta	
ja	luovasta	kuvallisesta	työskentelystä	lapsuutensa	ikävuosina	3-7,	juuri	ennen	koulun	aloittamista.	
Oppiaineen	didaktiikan	kurssi	lähtee	siten	liikkeelle	dokumentin	avulla	kyseisen	tapauksen	ääreltä	
kokonaisvaltaisen	sosio-kulttuurisen	ilmiön	yhteisestä	havainnoinnista,	analysoinnista	ja	käsitteel-
listävästä	 keskustelusta,	 jota	 myöhemmät	 luennot	 teemoineen	 täydentävät	 eri	 näkökulmista.	
Opiskelijat	aktivoidaan	keskustelemaan	ja	kirjoittamaan	näkemästään	sekä	annettujen,	että	itselle	
heränneiden	kysymysten	pohjalta.	Kuvaamme	tässä	esityksessä	tammikuussa	2021	käydyn	keskus-



telun	teemoja	taidepedagogisen	ja	ainedidaktisen	ajattelun	liikkeenä	havaitusta	ilmiöstä	kohti	op-
piaineen	ja	siihen	linkittyvien	aiheiden	opettamista.	Viritimme	neljä	suuntaa	keskustelulle	kurssin	
Moodle-alustalla:	millainen	lapsi	on	kuvan	tekijänä,	millainen	on	aikuisen	(vanhemman	vs.	opetta-
jan)	 rooli	 tilanteissa,	mikä	merkitys	 ympäröivällä	 yhteisöllä	 on	 kuvakulttuureihin	 kasvussa,	 sekä	
miten	kasvattajana	voi	edistää	tasa-arvoa	ja	yhdenvertaisuutta	kuvien,	taiteen	ja	muun	visuaalisen	
kulttuurin	äärellä.	Tässä	esityksessä	keskitymme	niistä	erityisesti	neljänteen	teemaan,	sillä	eloku-
vassa	 lapsi	 ei	 valitse	 kuvallisessa	 työskentelyssään	 asioita	 välttämättä	 lähiympäristön	 odotusten	
mukaisesti.	Erittelemme	 laadullisia	 törmäyksiä	keskusteluaineistossa	eli	opiskelijoiden	havaintoja	
lapsen	visuaaliseen	kulttuuriin	kasvun	taustalla	vaikuttavista	traditioista,	mm.	oletuksista	ja	arvot-
tamisista	suhteessa	opetuksen	valikoituviin	aiheisiin.	Esimerkiksi	sukupuolitietoisessa	kuvataiteen	
opettamisessa	paljastetaan	ja	puretaan	strereotyyppisiä	käsityksiä	 ja	oletuksia	dikotomisesti	 ’tyt-
töjen	ja	poikien’	aiheista	ja	työskentelyistä.	Traditiot	kriittisesti	tiedostavasta	aiheen	opettamises-
ta	rakentuu	pedagoginen	perusta	oppiaineen	keskiössä	olevan	ilmiön	ymmärrykseen	–	lapsi	tutkii	
taiteen	keinoin	 ympäröivää	 todellisuutta	 ja	 rakentaa	 identiteettiään	 suhteessa	 visuaaliseen	kult-
tuuriin.	
	
	
Marja	Rastas	&	Minna	Suoniemi	Aalto-yliopisto	
Mun	jätemäki	-	avoin	tapaus	
	
Olemme	 opettaneet	 usean	 vuoden	 ajan	 työparina	 Aalto-yliopiston	 kuvataidekasvatuksen	 koulu-
tusohjelman	yhteisiin	opintoihin	kuuluvaa	Nykytaidekasvatus-kurssia.	Kurssi	kokoaa	uudet	kandi-
daatti-	 ja	maisteriopiskelijat	sekä	sivuaine-	 ja	erillisopiskelijat	muutamaksi	 intensiiviseksi	päiväksi	
yhteen	 opintojen	 alussa,	 tarkoituksena	 toimia	 johdatuksena	 aine-	 ja	 syventävien	 opintojen	 te-
maattisiin	 kokonaisuuksiin.	 Kurssilla	 yksilöllinen	 ja	 kollektiivinen	 taiteellinen	 työskentely	 limittyy	
keskusteluihin	 erilaisten	 taiteellisten	 ja	 teoreettisten	 aineistojen	 kanssa.	 Keskustelevan	 otteen	
kautta	käsiteltävät	teemat	pyritään	kytkemään	opiskelijoiden	elämismaailmoihin.	Taidekasvatusta	
lähestytään	sellaisena	kuin	se	näyttäytyy	opiskelijoiden	kokemuksissa,	POPS	2014:n	näkökulmasta,	
sekä	 kuvitellen	mitä	 se	 voisi	 olla	 tulevaisuudessa.	 Käsityksiä	 kuvataide-oppiaineen	 ja	 sen	 piiriin	
kuuluvien	sisältöjen	 ja	aiheiden	rajoista	pikemminkin	puhkotaan	kuin	vahvistetaan.	 	 	 	Kurssin	va-
kiintuneessa	 kehyksessä	meidän	on	ollut	opettajina	mahdollista	 tarttua	 itseämme	kulloinkin	pu-
hutteleviin	kysymyksiin	ja	aineistoihin	sekä	kokeilla,	mihin	ne	opiskelijoiden	kanssa	jaettuna	johta-
vat.	 Tähän	 on	 rohkaissut	 pariopettajuudessa	 kehkeytynyt	 luottamus	 toisen	 ajatteluun.	 Syksyn	
2020	kurssilla	merkitykselliseksi	osoittautui	kaikki	se,	mitä	kumpikaan	meistä	ei	odottanut	tapah-
tuvaksi.	Kahden	opetuspäivän	jälkeen	covid19-pandemia	puuttui	peliin.	Siirryimme	etäopetukseen	
ja	yhteinen	työskentelypäivä	ekologisten	teemojen	parissa	Vuosaaren	ns.	 jätemäellä	vaihtui	yksi-
lölliseksi	työskentelyksi.	Valtaosa	opiskelijoista	jatkoi	tematiikan	parissa	myös	kurssin	loppuprojek-
tissaan,	 lähestyen	 ympäristökysymyksiä	 moninaisin	 kehollisin	 ja	 performatiivisten	 strategioin.			
Yllättymisen	mahdollisuus	on	läsnä	taiteessa	ja	taidekasvatuksessa	sillä	ehdolla,	ettei	 lopputulok-
sia	ole	 lukittu	ennalta.	Tuloksena	voi	olla	molemminpuolinen	vaikuttuminen.	Otsikkomme	viittaa	
tapaamme	ajatella	kurssia	suunniteltujen	 ja	suunnittelemattomien	kohtaamisten	avoimena	som-
mitelmana.	Se	viittaa	myös	taiteellisen	ajattelun	avoimuuteen,	joka	kurssin	yhteydessä	mahdollisti	
kompleksisten	 ekologisten	 teemojen	 käsittelyn	 elämismaailmojen	 tasolla.	 Ekologisesti	 kestävän	
elämäntavan	kysymysten	tulisi	 sisältyä	 läpäisevänä	kaikkeen	opettajankoulutukseen.	Esitys	pyrkii	
avaamaan	tähän	liittyvää	keskustelua	taidekasvatuksen	näkökulmasta.	


