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Opinnäytetyössäni tarkastelen kahden sukupolven välistä kohtaamista Tarinapajassa. Tarkastelen sukupolven, iän,
sukupuolen ja taidekasvatuksen käsitteitä, joiden kautta hahmotan sukupolvien vä-listä kohtaamista ja sen merkitystä taiteen keinoin. Merkityksen syvenemisen kautta pohdin minkä-laista hyvää, tai elämänlaatuun positiivisesti vaikuttavaa, tarinapajan kaltaisella toiminnalla voi saada aikaan ihmisten elämässä. Tutkimuksessani nivoutuvat yhteen
kuvataidekasvatus sekä sosiologia. Lähestyn aihettani kuitenkin kuvataidekasvattajan näkökulmasta, pohtien tutkimukseni merkitystä taidekasvatuksen kentällä. Tutkimuskysymyksiäni ovat kuinka tarinointi toimii sukupolvien
välisenä kielenä sekä miten tarinapajan kaltainen toiminta tukee osallistujiensa elämänlaatua parantavana tekijänä?
Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa metodina sovellan toimintatutkimusta nojautuen feno-menologiaan.
Aineistomateriaalini rakentuu lasten ja eläkeläisten tarinapajan havaintomateriaalista, tutkimuspäiväkirjasta ja
palautekyselystä. Paja toimi kaksi kertaa viikossa ajalla 4.3-21.3.2013. Pää-asiallisin aineistonkeruumenetelmäni on
osallistuva havainnointi, jossa tallensin tietoa tarinapajasta päiväkirjan avuin sekä dokumentoin tapahtumia valokuvin. Tutkimusraporttini etenee järjestyksessä mitä, ketkä ja miten. Mitä viittaa kohtaamiseen, ketkä viittaa sukupolveen ja iän käsitteeseen ja miten viittaa taiteeseen, taidekasvatukseen ja itse tarinapajaan.
Tarinapajassa myös kuuntelu nousi keskeiseksi asiaksi, sillä se oli hetki, jolloin jokainen pajaan osal-listunut tuli
kuulluksi sekä he kuulivat myös toisiaan. Vaikka tarinoita toistettaisiin kliseisin elemen-tein, puhutaan ja kuvitellaan ne aina yksilön omalla mielellä. Keskeisiksi hyvinvointiin vaikuttaviksi asi-oiksi tarinapajasta nousivat arjesta
hetkeksi syrjään astuminen, leikittelyn tuoma kepeys, yhteisöllisen te-kemisen kautta tuleva jakamisen ilo sekä
kiireettömyyteen siirtymisen hetkeksi. Tutkimuksen myötä aloin taidekasvattajana nähdä soveltavien taideprojektien
merkityksen yhteiskunnan kannalta tärkeänä, sillä ne mahdollistavat erilaisen hyvinvoinnin tuottamisen taiteen
keinoin.
In my master's thesis I study the encounter of two different generations in a story workshop, in which the significance of the encounter between children and elderly people is surveyed. Focus on generation, age, sex and art
education help to outline the importance of the encounter through art. This thesis aims to answer if an encounter
like this can benefit the participants. The research intertwines with art education and sociology. The subject is approached from the perspective of an art educator and considers its relavance in the field of art education. Questions
in my research are: How does storytelling work between generations as a language and How does activities such like
story workshop, influence positively in the life of its participants?
This research is a qualitative study. The action research method has been applied relying on the phenomenological research. The research data is based on observations made during the story workshop, research journal and the
feedback survey. The notes of parcipatory observation make up the main source for the data. Documentation of
the workshop was done in form of a research journal and photographs. The story workshop was held twice a week
between 4.3.-21.2.2013. The analysis in this research aims to answer to questions 'what', 'who' and 'how' with 'what'
pointing to encounter, 'who' to generation and age, and 'how' to art, art education and to the workshop itself.
The method of storycrafting in the workshop lowered the performance pressure of the participants. Also listening
to others became important because it created a moment where everyone was heard and they listened to each other.
Even if the stories were repeated with clichés they are told and imagined individually. In this research I raise the
importance of being able to step away from everyday life for a while, the lightness as a result of play, the shared joy
in a group and the feeling of no haste in the view of wellbeing. Also in the sake of wellbeing I consider the applied
artprojects major important.

Avainsanat: Sukupolvien välisyys, sukupolvet, taidekasvatus, soveltava taideprojekti, kulttuurihyvinvointi. Keywords: Generational encounter, Generations, Art Education, Applied art project,
cultural wellbeing
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1. JOHDANTO

1.1 LÄHTÖKOHDAT
Joku kysyi minulta taiteen maisterin tutkielmani alkutaipaleella, että onko tämä
nyt se minun ”juttu”, lapset ja iäkkäät nimittäin. Vierastin mahdollista leimaa, sillä
enkö ole vain taidekasvatuksen opiskelija, joka tarkastelee tämän ajan esiin nostamia
ilmiöitä? Nyt kun olen laittanut oman turhautumisen aiheen leimaavuudesta syrjään
ja mietin tuota kysymystä uudelleen, on myös asenteeni hieman eri. Sukupolvien
väliseen taidetyöskentelyyn liittyvä tutkimukseni on lisännyt ymmärrystäni omasta
roolistani niin taidekasvattajana kuin taiteen tekijänäkin, sekä auttanut hahmottamaan omia pyrkimyksiäni taiteen parissa työskentelystäni. Mieleeni on muotoutunut
kysymys, joka varmasti nousee esiin erilaisessa toiminnassa: mitä toivon saavani
aikaan taiteen parissa työskentelystä?
Kiinnostukseni sukupolvien väliseen tarinointiin kumpusi taiteen kandidaatin tutkielmastani, jossa tein sukelluksen satujen maailmaan. Tutkielmassa tarkastelin satujen tekemistä omakuvallisena muotona ja pohdin niiden syntyperää, sekä sitä millaisista lähtökohdista satuja voi kirjoittaa. Kokeilin sadun kirjoittamisen lähtökohtana
muistoa, hahmon luontia ja moraalisen idean pohjaa. Ajattelin satujen kirjoittamista
ajatusleikkinä, mikä ei katso ikää toteutuakseen. Mielikuvituksella leikkiminen
sopii kaikenikäisten mieliin. Omakohtaiseen kokemukseeni tarinoiden tekemisessä
liittyy vapautumisen tunne: on helpottavaa voida leikitellä erilaisilla rooleilla, sekä
mahdollisesti vahvistaa sellaisia roolipiirteitä, jotka kokee esimerkiksi merkittäviksi
itsessään. Täten uskon, että mielikuvituksen vallalle päästäminen voi parhaillaan
tuoda valovoimaa arkeen.
Jokaisen ihmisen elämästä löytyy varmasti paikka tarinoiden kuulemiselle ja kerto-
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miselle. Tarinat kuuluvat nykypäivänä etenkin alakoulujen oppikirjoihin opetuksen
tueksi. Ne ovat myös viihdemuotoja, joita voidaan katsella ja kuunnella eri medioista. Tarinan kerronnan muodot elävät yhteiskunnan muodin ja muutosten mukana,
sekä tarinoiden sisällöt vaihtelevat ajankuvan myötä. Ajatus lasten ja aikuisten yhteisestä tarinapajasta lähti liikkeelle luovuuden ja mielikuvituksen ikäsidonnaisuuden
pohdinnasta. Mielikuvituksen vietäväksi heittäytyminen ja sillä leikittely tuntuvat
äkkiseltään lasten oikeudelta, etenkin satujen maailmasta puhuttaessa. Tietenkin,
tätä hieman pidemmälle ajateltuna, voidaan todeta edellä mainittujen asioiden olevan iästä riippumattomia jokaiselle ihmiselle ominaisia piirteitä. Antero Salminen
kutsuu aikuisen sekä lapsen mielikuvittelua älylliseksi toiminnaksi, joka ei kukoista
vain lapsuudessa. Salmisen mukaan mielikuvitus voimistuu iän tuoman kokemuksen myötä, sillä tiedon karttuminen on edellytys myös mielikuvituksen kehitykselle.
(Salminen 1987; 2005, 218-219.)

1.2 MIKSI SUKUPOLVIEN VÄLINEN KOHTAAMINEN?
Tarinapajassa toisensa kohtasivat kahden sukupolven ryhmät: eläkeikäiset sekä
lapset. Tavoitteeni oli tarkastella noiden sukupolviryhmien keskinäistä taiteellista
työskentelyä tarinapajassa, sekä myös hahmottaa tällaisen toiminnan kulttuurista
sekä ikärakenteellista merkitystä.
Yhteiskuntamme rakentuu pitkälti ikäkategorioiden mukaan. Näkemykseni on, että
aloitamme päivähoidon tietyssä iässä, jonka jälkeen menemme kouluun. Koululuokat istutaan ja kasvetaan samanikäisten kanssa, jonka jälkeen opiskellaan ammattiin,
hankitaan lapsia, mennään töihin, tienataan ja lopulta jäädään eläkkeelle, vanhetaan
kunnes elämä päättyy. Uskon tämän olevan monen ihmisen jopa toivottu eteneminen elämässä siksi, koska siitä on muodostunut vallitseva tapa. Sosiaaligerontologian professori Marjatta Marinin (2001, 20-21) mukaan elämän vaiheet voidaan nähdä kulkevan jonkinlaisen kollektiivisen mallin mukaisesti, johon vaikuttavat sekä
yhteiskunta että historiallinen ajankohta. Marin erottelee elämänvaiheet ikävaiheista, sillä hänen mukaansa ikävaiheilla viitataan tiettyihin ikäryhmiin, joissa elämäntilanteet saattavat olla hyvinkin erilaisia. Elämänvaihe taas sitoo yhteen samassa
elämäntilanteessa olevia. Marin toteaa tiettyjen elämänvaiheiden olevan kytkettyinä
ikään, vaikkei se varsinainen erottelija olisikaan.
8

Mielestäni on myös pohtimisen arvoista, korostaako nykyinen yhteiskuntamallimme
ikäsegmentoitumista. Omaa sukupolveani vanhemmilta, olen kuullut puhuttavan
ajasta, jolloin saman katon alla saattoi asua useampi sukupolvi samaan aikaan. Nykyinen tapa jaotella ihmisiä tarkoin iän perusteella, ei taida olla kovinkaan vanha.

En voi olla pohtimatta: vähentääkö sukupolvien segmentoituminen omiksi ryhmikseen ihmisten yhteisöllisyttä? Ja minkälaisesta yhteisöllisyydestä sukupolvien välillä
on kyse?
Luovien alojen didaktiikan lehtorit Sinikka Rusanen (kuvataide) ja Inkeri Ruokonen
(musiikki) pitävät päivähoidossa ehdottoman tärkeinä yhteistyötä lasten vanhempien
sekä isovanhempien kanssa, sillä se on monelle se ensimmäinen kosketus sukupolvienvälisessä vuorovaikutuksessa. Vanhempien ja isovanhempien kanssa toimiminen
on jokaiselle kasvavalle ihmiselle merkityksellistä, sillä se avaa paikallisen kulttuurimme moninaisuutta. (Ruokonen & Rusanen 2009, 15.)
Sipoossa vanhainkodit sekä paikalliset koulut tekevät sukupolvien välistä yhteistyötä,
mikä on kirjattu mukaan opetussuunnitelmaankin. Oppilaat käyvät vanhainkodeissa vierailuilla ja pitävät kokemuksistaan esitelmiä. Jotkut iäkkäistä ovat saattaneet
innostua koulumummoiksi tai –papoiksi ja voivat käydä esimerkiksi kertomassa
kotitalouden tunneilla perinneruokien valmistamisesta. (Launonen 2011, 20.) Näen
tällaisen ikäintegroinnin laajentavan nuorten käsityksiä vanhenemisesta sekä eri
ikäisten tiedonsiirtoa arvokkaana. Mielestäni ei myöskään voi sivuuttaa sitä, mitä
lisää nuorten parissa toimiminen tuo iäkkäiden iänkuvaan. Laajentaako se mahdollisesti myös heidän käsityksiä vanhenemisesta? Ylipäätänsä ajattelen merkittävänä sitä,
että ihmiset pääsevät näkemään erilaisia persoonia ja tapoja olla tässä maailmassa.

1.3 SATU VS TARINA
Tutkimusprojektini edetessä olen kohdannut tyytymättömyyteni tiettyjen valitsemieni
termien kohdalla. Se, että nämä termit hakevat uutta muotoaan tutkimuksen mennessä eteenpäin, kertoo siitä, että johtopäätöksiä on syntynyt ja ajatustyötä on tapahtunut. Olen joutunut uudelleen miettimään ajatuksiani muun muassa vanhus-sanan1
kohdalla sekä myös valikoimaan sanojen ”satu” ja ”tarina” väliltä.
Tutkimukseni toiminnallinen osuus ”tarinapaja” kulki aluksi nimellä ”satutyöpaja”.
Halusin uhmata sanan ”satu” mahdollista lapsekasta kaikua. Taiteen kandidaatin
tutkielmaa tehdessäni satuihin liittyvä teoria-aineistoni antoi ymmärtää, että sadut
mielletään pääsääntöisesti lasten kulttuuriin kuuluviksi huolimatta siitä, että satujen
tuottajia ovat enimmäkseen aikuiset. Sadun historia ihmisten kulttuurissa on pitkä ja
satu on ollut viihteen ja jännityksen kannalta tärkeä osa arkea. Esimerkiksi suomen
historiassa sadut ovat toimineet viihdytyksenä illanistujaisissa sekä yhteisöllisissä ta-

1. Katso tarkemmin s. 51.
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paamisissa (Kivilaakso 2010, 9). Verkkotoimittaja Jussi Omaheimo sanoo, että aiemmin lasten ja aikuisten elämismaailmat ovat olleet lähempänä toisiaan. Aikaisempina vuosisatoina leikit kuuluivat myös aikuisten elämään. (Omaheimo 2010, 26.)
Ajattelen tuolla leikillä olevan nykyään useita eri rooleja aikuisen elämässä, mutta
suoranaisesti leikiksi niitä ei välttämättä kutsuta, ja miksi pitäisikään. Syy, miksi
halusin pajassani satu-sanaa käyttää, liittyy sen irrationaalisempaan todellisuussuhteeseen verrattuna tarina-sanaan.
Ajattelin satu-sanan kannustavan mielikuvituksen lennättämiseen ja näin ollen myös
luovuuteen. Sanalla voi olla kuitenkin myös päinvastaisen vaikutus. Kuullessamme
sanan ”satu”, mieleemme hyvin todennäköisesti tulvii tietyt kliseet satujen aiheista: prinsessat, prinssit, hyvän ja pahan taistelu sekä onnellisesti loppuun asti eletyt
elämät. Lienee helppoa lähteä toistamaan sitä, mikä tuntuu tutulta ja turvalliselta.
Kirjallisuuden tutkija sekä kirjailija Myry Voipion (2010, 13) mukaan satu toistaa
tiettyjä kaavoja, henkilöhahmoja ja tyyppejä. Omaheimo (2010, 33) huomauttaa myös
siitä, miten satujen usein ajatellaan kuuluvan opettavan materiaalin piiriin. Hän
toteaa saduissa toistuvan samat käyttäytymis- ja toimintamallit, jotka kuultavat läpi
yhteiskunnan arvoja ja halututtuja käyttäytymismalleja.
Hakiessani osallistujia pajaan, mainostin sitä satutyöpajana. Jälkikäteen pohdin,
vaikuttiko tämä osallistujien hankintaan. Onko satutyöpaja kuulostanut iäkkäiden
korvissa liian lapselliselta? Tarina-sana jättää hieman enemmän arvailtavaa taakseen
ja sopii ehkä paremmin myös aikuisen korville kuultavaksi. Lisäksi pajassa tehtiin
tarinoita perustuen muistoille, joissa sadunomaisuus ei ollut yhtä paljon läsnä kuin
itse saduissa. Tämäkin on yksi peruste puhua satutyöpajan sijaan tarinapajasta.
Vaikka sadut miellettäisiin lasten kulttuuriin kuuluviksi, voi aikuisten kuvakulttuurin arjesta löytää paljon satuihin liittyviä aiheita. Mainitsen esimerkkeinä kuvataiteilija Outi Heiskasen taidegrafiikan (kuva 1, s. 11), Klaus Haapaniemen suunnittelemat astiat Iittalalle (kuva 2, s. 11) tai Tove Janssonin Muumit (kuva 3, s. 11),
jotka ovat levittäytyneet kirjoista kodin sisutukseen asti. Tulkitsen sadunomaisuuden
näissä näkyvän uusina maailmoina, jotka poikkeavat normaalista arjestamme. Olen
myös kiinnittänyt huomiota television ohjelmatarjontaan, josta on löytynyt paljon
satujen maailmaan liitettäviä sarjoja, ja lisäksi olen huomioinut, kuinka aikuisille
suunnatuissa elokuvissa on jo useamman kerran toistuneet klassiset satuaiheet2.
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2. Esimerkkeinä Yhdysvaltalaiset Once Upon a Time (ABC Studios) ja Game of Thrones
(HBO) sekä suomalainen Nymfit (Fisher King). Esimerkkeinä klassisten satuaiheiden
elokuvista Red Riding Hood (Catherine Hardwick 2011), Snow White and The Huntsman
(Rupert Sanders 2012) sekä Hansel and Gretel: Witch Hunters (Tommy Wirkkola 2013).

Kuva 1. Outi Heiskasen taidegrafiikassa on
mielikuvitusmaailman tuntua. Lumileopardi, 1982.

Kuva 2. Klaus Haapaniemi on tehnyt
sadunomaista kuvitusta Iittalan lautasiin.
Taika-astiasto.
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Kuva 3. Tove Janssonin Muumit seikkailevat
Finlaysonin sisutuskankaissa.

Aloin pohtimaan, voivatko sadut ja sadunomaisuus olla jopa eräänlainen muoti-ilmiö? Mielenkiintoista on myös se, miten klassisia satuaiheita toistetaan kussakin
ajanjaksossa. Hannu ja Kerttu -kertomus 1800-luvun alussa on varmasti käsitellyt
täysin eri teemoja verrattuna 2000-luvun Hannu ja Kerttu -elokuvaan. Sadun näkyminen myös aikuisille suunnatussa kulttuurissa viittaa mielestäni siihen, miten
ihmisellä on tarvetta eläytyä johonkin arjesta poikkeavaan.
Ajatuksissani olen pallotellut sanojen ”satu” ja ”tarina” välillä. Toisaalta olen niin
hurmioitunut satujen merkityksestä ja historiasta, että haluan toteuttaa satutyöpajan
yhä uudestaan. Toisaalta, ajatellen pajan osallistujia, epäilen tarinoiden olevan se
muoto, mikä saa mielen olemaan luovempi ja unohtamaan satujen kliseiset aihepiirit. Mennessäni tutustumaan tarinapajan lapsiosallistujiin Otsonpesän päiväkotiin,
yllätyin itsekin heidän reaktiostaan kerrottuani projektistani satujen parissa. He,
5-6vuotiaat, totesivat satujen olevan lapsellisia ja vauvoille tarkoitettuja. Huolimatta
lasten reteästä ja pikkuvanhasta asenteesta sillä hetkellä, vaikuttaa siltä, että myös
lapset itse tunnistavat satujen kuuluvan nimenomaan lasten kulttuuriin. Tämän
takia uskon tarina-sanaan sisältyvän vähemmän ennakkoluuloja verrattuna sanaan
”satu”.

1.4 TUTKIMUKSEN RAKENNE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET
Taiteen maisterin tutkimukseni rakentuu sukupolvien välisen kanssakäymisen
ympärille, mikä tässä kontekstissa tapahtui tarinapajan kautta. Suuntaan katseen sukupolven, iän, sukupuolen ja taidekasvatuksen kentälle, joiden avulla pyrin hahmottamaan sukupolvien välistä kohtaamista taiteen keinoin ja sen merkitystä. Merkityksen syvenemisen kautta pohdin minkälaista hyvää, tai elämänlaatuun positiivisesti
vaikuttavaa, tarinapajan kaltaisella toiminnalla voi saada aikaan ihmisten elämässä.
Tutkimuksessani nivoutuvat yhteen kuvataidekasvatus sekä sosiologia. Etenkin
teoriaosuuden lähdeaineistossa olen paljon ammentanut sosiologian kirjallisuudesta.
Lähestyn aihettani kuitenkin kuvataidekasvattajan näkökulmasta, pohtien tutkimukseni merkitystä taidekasvatuksen kentällä. Viitekehykseni (kuva 4, s. 13) rakentuu
sukupolven, lapsuuden, vanhuuden ja taiteen yhteen nivoutuneista osista, joiden
päämääränä on positiivisen kokemuksen tuottaminen.
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Puran tarinapaja-aineistoa auki tutkimusraporttini alkupäässä, luvussa 3, jonka jälkeen raportti etenee järjestyksessä mitä, ketkä ja miten. Mitä viittaa kohtaamiseen (luku
4), ketkä viittaa sukupolveen ja iän käsitteeseen (luku 5) ja miten viittaa taiteeseen,
taidekasvatukseen (luku 6) ja itse tarinapajaan (luku 7). Seitsemännessä luvussa pohdin tarinapajan merkitystä ja sen tarkoitusperiä. Sen jälkeen kahdeksannessa luvussa

teen yhteenvedon tutkimukseni tuottamasta tiedosta ja palaan tutkimuskysymysteni
ääreen, joita ovat:
1. Kuinka tarinointi toimii sukupolvien välisenä kielenä?
2. Mitä mahdollisuuksia tarinapajan kaltaisella sukupolvien yhteen saattamisella voi
olla elämänlaadun parantamisen kannalta?
Koska tutkimukseni sijoittuu visuaalisen kulttuurin alalle, on kuvallisen materiaalin
käyttö osana tutkimusraporttia mielestäni perusteltua. Raportissa käyttämäni eri lähteistä poimitut kuvat liittyvät sadunomaisuuteen sekä lasten ja ikäihmisten näyttäytymiseen yhteiskunnassa. Niiden tarkoitus on toimia tutkimustekstin tukena nousten
esiin esimerkinomaisesti. Tarinapajan tunnelman välittämisen tueksi olen liittänyt
raporttiin tarinapajassa ottamiani valokuvia. Lisäksi tutkimusraporttiani elävöittävät
monet kuvituskuvat, joita tarinapajaan osallistuneet tuottivat.

SUKUPOLVET

IKÄ

SUKUPUOLI

TAIDE

Taidekasvatus

Sosiologia
KOHTAAMINEN

PYRKIMYS HYVÄÄN
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Millaiseen hyvään?
Kuva 4: Viitekehys.

2. AINEISTO JA MENETELMÄT
Filosofi sekä kuvataiteen tutkimuksen ja opetuksen professori Juha Varto (2005,
28-29) toteaa laadullisen tutkimuksen käsittelevän ihmistä ja ihmisen maailmaa, eli
elämismaailmaa. Siellä ilmiöiden merkitykset ovat aina ihmisestä riippuvaisia ja ne
voivat syntyä vain ihmisen kautta. Erityistä laadulliselle tutkimukselle onkin juuri
se, että siinä ihminen on sekä tutkija, että tutkimuksen kohde (Varto 2005, 33).
Olen tutkijanluonteeltani kokeileva sekä käytännönläheinen. Tekemisen ja kokemisen kautta oppiminen on minulle tavanomaista: voidakseni ymmärtää jonkin asian
olemuksen syvällisemmin, minun tulee myös tietää sen tekeminen käytännössä.
Näin ollen toimintapainotteinen metodi on itselleni luontainen tapa lähestyä tutkittavaa asiaa. Toiminnan jälkeinen reflektointi on tärkeä osa tutkimusprosessia: paitsi
että se tässä tutkimuksessa syventää käsityksiäni sukupolvienvälisestä taideopetuksesta, se myös auttaa minua hahmottelemaan tarinapajan merkitystä.
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Sukupolvienvälinen tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa metodina sovellan
toimintatutkimusta nojautuen fenomenologiaan. Esittelen tässä luvussa ensin aineistoni, tarinapajan, pääpiirteet sekä aineistonkeruumenetelmät, jonka jälkeen käsittelen fenomenologiaa (2.3) sekä toimintatutkimusta (2.4). Tarinapaja on tutkimuksen
toiminnallisen osuus sekä aineisto. Fenomenologia näkyy tutkimuksessani ilmiöitä
tarkastelevana lähestymistapana, jolloin tutkimuskysymysten tarkastelu saa pohdiskelevan piirteen.

2.1 AINEISTO: TARINAPAJA JA PALAUTEKYSELY
Tutkimukseni aineistomateriaali rakentuu lasten ja eläkeläisten tarinapajan havaintomateriaalista, tutkimuspäiväkirjasta ja palautekyselystä. Paja toimi ajalla
4.3-21.3.2013 aina kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja torstaisin klo 12.15 – 13.45.
Paikkana käytettiin Kirkkonummen Taideyhdistyksen Taidemökin tiloja. Pajaan
osallistui Otsonpesän päiväkodista viisi tyttöä. Neljä heistä oli viisivuotiaita ja yksi
kuusivuotias. He saapuivat paikalla vaihtuvan ohjaajan kanssa, joka osallistui myös
pajani toimintaan. Eläkeläisiä pajassa oli kolme. He olivat iältään 68-75 -vuotiaita ja
tulivat kaikki Kirkkonummelta.
Pajan jälkeen originaalikuvituksista ja saduista järjestettiin näyttely Kirkkonummen
kirjaston lasten ja nuorten osastolla. Näyttely sijoittui sinne siksi, että kyseisellä
kirjastolla ei ollut tarjota vapaata näyttelytilaa muilta osastoilta. Pystytin näyttelyn
itsenäisesti, jonka jälkeen vietimme avajaisia, jonne saapuivat pajaan osallistuneiden
lisäksi heidän lähimmäisiä.
Keräsin pajaan osallistuneilta palautetta (liite 6), jonka tarkoituksena oli toimia aineistoni lisämateriaalina. Palautekyselyn tehtävä oli kerätä tietoa siitä, miten pajalaiset itse kokivat tarinapajan. Käsittelen palautekyselyn vastauksia osiossa 3.8.

2.2 AINEISTONKERUUMENETELMÄ JA ANALYSOINTI
Pääasiallisin aineistonkeruumenetelmäni on osallistuva havainnointi. Pidin tarinapajasta päiväkirjaa sekä dokumentoin tapahtumia valokuvin. Juha Eskolan & Jari
Suorannan (2003, 98) mukaan osallistuvassa havainnoinnissa painottuu tutkijan toimiminen itselle vieraammassa ympäristössä. Tutkittavan yhteisön jäsenillä on omat
tehtävänsä, jolloin he eivät keskity tutkijan tavoin tarkkailuun. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija tallentaa tietoja systemaattisesti sekä erityisellä ammattitaidolla.
Opiskelijana minulla ei ehkä ole erityistä ammattitaitoa havainnointiin, mutta olen
kuitenkin toiminut havainnoijana parhaani mukaan ja ollut tietoinen havaitsijan
roolista pajaa pitäessäni. Yhtäältä myös oma osallistumiseni pajan toimintaan vaikutti omalla tavallaan rooliini havainnoitsijana. Tällöin en välttämättä nähnyt aina sitä,
mitä työskentelevän lapsi-eläkeläisparin kesken tapahtui. Toisaalta saatoin nähdä
hyvinkin läheltä ja omakohtaisesti, kuinka kokeilemani metodit toimivat.
Havainto on alun perin synteettinen tapahtuma. Havaitessamme maailmaa eri
aistein, yhdistämme havainnot aina aiempiin havaintoihimme. Jokainen havainto
muodostaa oman kokonaisuutensa liittyen myös toisiin havainnon kokonaisuuksiin.
Niiden kautta rakennamme suhdettamme maailmaan. (Laine & Kuhmonen 1995,
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169.) Filosofi Maurice Merleau-Ponty toteaa havaintojen tapahtuvan tietyssä horisontissa ja sellaisessa maailmassa, joka on meille läsnä pikemminkin käytännön kautta
kuin tiedettyinä ja asetettuina. Jokin hyväksymämme ajatus on pätevä vain tietyssä elämämme vaiheessa tai kulttuurimme historiallisessa jaksossa. Ajattelu ei ole
ajatonta, eikä ajatuksen varmuus perusta havainnon varmuutta. Kaikki tietoisuus on
havaitsevaa tietoisuutta. (Merleau-Ponty 1996; Luoto & Roinila 2012, 80-81.)
Havaintomateriaalissani minun on hyvä pyrkiä tiedostamaan mahdollisimman hyvin
aiempien kokemusteni vaikutus juuri niihin havaintoihin, joita olen tehnyt. Tarinapajan jälkeinen havaintojen reflektointi jatkaa kiinnittymistä aiemmin koettuun, joka
edelleen vaikuttaa siihen, kuinka työstän aineistomateriaaliani ja mitä sieltä nostan
sieltä esiin. Tutkimusraportin edetessä havaintojen merkitys elää ja tiedon syventyessä
oleellinen hioutuu hiljalleen esiin. Oleellinen on juuri sitä, mikä tässä tutkimuksessa
juuri minun havaitsemanani nousee näkyviin. Varto (2005, 137-138) toteaa, että tutkittavaa yksittäistä ilmiötä on tarkasteltava esimerkkinä yleisestä. Yksittäisestä ilmiöstä
lähtöisin voimme pohtia sen laadullista yleisyyttä.
Työpajan tutkimusta varten laadittiin tutkimuslupa (liite 1 & 2), jossa oli mukana
myös kuvauslupa sekä varmuuden vuoksi myös äänityslupa. Jätin äänityksen kuitenkin pois tiedonhankintamenetelmistäni, sillä en kokenut sitä sillä hetkellä yhtä
merkittäväksi kuin tutkimuspäiväkirjan pitämisen sekä valokuvaamisen. Halusin
myös osittain välttää tuomasta pajan tilanteisiin outoa kapistusta, mikä olisi saattanut mahdollisesti vaikuttaa itse tarinan kerrontaan. Voi olla, että tarinat olisi saatettu kertoa äänityslaitteelle, eikä toisille ryhmäläisille.
Tapani käsitellä päiväkirjamateriaalia on ollut sen eteenpäin työstäminen aina kirjoittamalla. Näin tieto rakentuu kehämäisesti. Tällä tavoin olen saanut aineistosta nousemaan esiin tiettyjä asioita, joiden koen olevan merkityksellisiä pajan sekä tutkimukseni
kannalta. Tarkastelen näitä asioita teemoittain luvussa 3.

2.3 MINÄ: HAVAITSIJA, TUTKIJA, OHJAAJA, TAITEILIJA, OSALLISTUJA, OPISKELIJA, OPETTAJA

16

Roolini nimeäminen tarinapajan ohjaajana ei ole ollut yksiselitteistä. Nimitykset
ja nimikkeet ovat vaihdelleet projektin sekä tutkimuksen edetessä. Mainostaessani
tarinapajaa, mainitsin olevani taidekasvatuksen opiskelija, ja että kyseessä on opetusprojekti. Näin olin rehellinen omalle koulutusosastolleni ja tulevalle taidekasvattajan
tittelilleni. Tuo ikään kuin ennalta määräsi joitain käyttämiäni termejä, jotka huomasin kuitenkin kyseenalaistavani tutkimuksen edetessä.

Mitä sitten opettajan roolissa opetin tuolle kahden sukupolven ryhmälle? Tehdessäni
tarinapajan runkoa, päämääräni oli luoda kokonaisuus, jossa eri-ikäiset pääsevät sukeltamaan satujen maailmaan ja synnyttämään tarinoita omasta kuvittelustaan. Pieniä taidepedagogisia tehtäviä minulla olivat luonnostelemisen, akvarellimaalaamisen,
kuvitusten sekä kirjakansisuunnittelun piirteiden opetus. Näiden lisäksi opetin ryhmälle tarinoiden kirjoittamisesta: mistä lähtökohdista sekä millä tavoin niitä voidaan
tuottaa. Toisaalta, heidän omalla panostuksellaan taiteen tekemiseen oli suuri merkitys. He tekivät taiteellisia tuotoksia ilman, että itse kurssin pitäjänä vaikutin niiden
sisältöön. Aiheet syntyivät heistä itsestään, kun taas oma roolini ohjaajana keskittyi
lähinnä rajojen antamiseen.
Toinen tärkeä roolini oli olla tutkija. Henkilökohtaisia tavoitteita tutkijana minulla
olivat sadutus-menetelmän3 laajentaminen ja kokeilu sekä sukupolvien välisen yhteisen tekemisen tarkastelu. Näin ollen tutkijana olin omalla tavalla menetelmätestaaja sekä
havainnoija. Havainnoitsijana tehtävänäni oli tarkkailla ryhmän toimintaa ja ryhmäläisten sisäisiä suhteita sekä ryhmädynamiikkaa. Dokumentoin pajan tapahtumia paitsi
tutkimuspäiväkirjalla, myös valokuvaten.
Eskolan & Suorannan (2003, 99.) mukaan havainnoitsijan rooli vaihtelee hieman
riippuen tutkimuksellisesta otteesta. Tutkija voi tehdä havaintojaan täysin ulkopuolisena tai sitten osallistua yhteisön tekemiseen jollain tavoin. Se, kertooko tutkittavalle
ryhmälle havainnoinnistaan, on tutkijasta itsestään kiinni. Joissain tutkimuksissa
salaisesti havainnointi voi olla perusteltua. Eettisten periaatteiden mielessä pitäminen
on kuitenkin aina merkittävää.
Tarinapajan jälkeen jäin pohtimaan myös ryhmäläisten suhtautumista minuun. Toimin aktiivisesti Kirkkonummen taideyhdistyksessä ja satuin osallistumaan muutaman
hengen yhteisnäyttelyyn Kirkkonummella tarinapajan kanssa samaan aikaan. Toimin
näyttelyn vastuuhenkilönä ja minusta tehtiin haastattelu paikalliseen lehteen. Kuvani
maalauksineni lehdessä saattoi vaikuttaa ryhmäläisten suhtautumiseen minuun itseeni. Tuon lehtiartikkelin jälkeen minua saatettiinkin leikillisesti kutsua nimikkeellä
taiteilija.

2.4 FENOMENOLOGIA
Jyväskylän yliopiston tutkimuksen menetelmäpolkuja esittelevillä nettisivuilla fenomenologiasta puhutaan tieteenfilosofisena suuntauksena, jossa tiedon ajatellaan välittyvän
aistimisen ja kokemisen kautta, joka näin ollen korostaa yksilöllistä kokemusta ja sub-

3. Sadutus on menetelmä, jossa tarina syntyy kertojan ja saduttajan välillä. Kertoja puhuu
tarinan ja saduttaja kirjoittaa sen sanatarkasti ylös. Käsittelen tätä lisää kohdassa 3.4
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jektiivisuutta. Tutkimuskohteen lähestyminen ilman ennakko-oletuksia, määritelmiä
tai teoreettista viitekehystä on tärkeää. (Koppa, Jyväskylän yliopisto 2014.)
Tutkimukseni edetessä pidemmälle, olen huomannut ennakko-oletuksieni karisevan
entisestään. Vaikka olen luullut lähestyväni tutkittavaa asiaa ennakkoluulottomasti,
huomaan edessäni aina lisää ennakko-oletuksia, jotka minun tulee kiertää. Pyrkimyksenäni on löytää tutkimuksesta nousseista ilmiöistä tietoa, joka tukee tutkimuksen
toiminnallisen puolen kehitystä ja tavoitteita.
Yliopistonrehtori Soila Judén-Tupakka (2007, 62-63) korostaa fenomenologisessa tutkimuksessa ilmiön tarkastelua omana itsenään, jotta siitä syntyvä ymmärrys olisi intuitiivisen tarkastelun tulosta. Itse ilmiötä koskevat tiedot, esioletusten tiedostaminen ja sen
jälkeen saavutettu tieto, jäsentyvät kehämäisesti. Ilmiön olemus muotoutuu tuottaen
jäsentynyttä tietoa. Varton (2005, 133, 136) mukaan tutkimuskohde on tutkijalle ilmiö,
joka koskettaa juuri niitä merkityksiä, jotka ovat olemassa vain ihmiselle. Varto puhuu
oivaltavasta havainnoimisesta, joka viittaa selkeään irtautumiseen ennakkoasetuksista
pyrkien tarkastelemaan tutkittavaa asiaa avoimesti.
Tutkimukseni polku vaeltaa läpi sukupolven käsitteen, ikäinstituutioiden, lasten ja iäkkäiden taiteelliseen työskentelyn sekä omakuvallisen sadun tuottamisen. Tämä polku
kulkee tarinapajan polun rinnalla, muodostaen sen kanssa aina välillä yhtymäkohtia.
Niiden kautta pääsen lähemmin tarkastelemaan tutkimuksesta esiin nousseita ilmiöitä liittyen tarinapajan merkitykseen ja sen mahdollisuuksiin elämänlaadun parantajana.

2.5 TOIMINTATUTKIMUS
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Toimintatutkimuksen käsitettä voidaan hyödyntää toiminnallisissa menetelmissä
melko laajasti, mutta yleisesti toimintatutkimukselle on luonteenomaista pyrkimys
vaikuttaa positiivisesti tutkittavaan asiaan: tutkija saattaa osallistua tutkittavan yhteisön
toimintaan pyrkien ratkaisemaan jotain tiettyä ongelmaa (Eskola & Suoranta 2003,
127). Toimintatutkimukseen perehtyneet Hannu Heikkinen, Esa Rovio sekä Leena
Syrjälä (2007, 29) ajattelevat toiminnan kehityksen jatkuvan ja toistuvan sykleittäin,
leväten aina tilapäisessä vaiheessa. Näin voidaan siis ajatella, ettei toimintatutkimus
pääty koskaan, mutta tutkijan on jossain vaiheessa saatettava tutkimus johonkin perusteltuun vaiheeseen.
Anttila (2005, 439-440) ryhmittelee laajasti käsitetyn toimintatutkimuksen menetelmän kolmeen eri painopisteeseen: ensinnäkin toiminnalla pyritään tutkimaan jotain
ajatusta käytännössä, tavoitteena sen muuttaminen ja kehittäminen. Toiseksi, toimintatutkimus on ryhmien ja yksilöiden omaa tutkimusta niistä toimenpiteistä, joilla he

muuttavat käytäntöä. Kolmanneksi toimintatutkimus tähtää asioiden muuttamiseen ja
kehittämiseen entistä paremmaksi, päätymättä kuitenkaan välttämättä uuteen toimintatapaan. Merkittävää on uudella tavalla ymmärretty prosessi. Näistä Anttilan luettelemista toimintatutkimuksen piirteistä jälkimmäinen istuu hyvin omaan tutkimukseeni,
jossa pyrkimyksenäni on hahmottaa, miten tarinapaja tukisi lasten ja eläkeikäisten elämänlaatua positiivisesti. Tarkoituksenani on löytää niitä piirteitä, jotka auttavat minua
näkemään sukupolvien välisen kohtaamisen mahdollisuuksia tarinapajan kaltaisessa
toiminnassa.
Heikkinen ym. pitävät toimintatutkijan roolia aktiivisena vaikuttajana ja toimijana,
joka ei ole tutkimuksen ulkopuolella tai neutraali osa sitä. Toimintatutkija käyttää
aineistomateriaalina omia havaintojaan tutkittavasta aiheesta. Ne toimivat joko muun
aineiston rinnalla tai korvaten ne. Toimintatutkimuksessa tieto ja ymmärrys tutkittavasta aiheesta kehkeytyvät hiljalleen. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 20.) Tutkimus
liikkuu siis kokemuksen sekä teoreettisen aineiston yllä. Eskolan & Suorannan (2003,
128) mukaan toimintatutkimus mahdollistaa sekä käytännöllisiä että tieteellisiä kysymyksenasetteluja.
Heikkinen ym. toteaa, että pyrittäessä jonkin asian muutokseen, löytyy siitä jotain
uutta. Näin siis toimintatutkimuksen voidaan nähdä perustuvan interventioon. Heikkinen ym. siteeraavat tieteenfilosofi Kurt Lewinia on mielestäni varsin osuva: ”Jos
haluat ymmärtää jotain, yritä muuttaa sitä.” (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 28.)
Toimintani lasten ja ikäihmisten suhteen oli heidän tavanomaiseen arkeen puuttumista. Muutoshakuisuuden piikkiin voidaan laskea täysin eri ikäryhmien sekoittaminen
keskenään. Muutos liittyy ikäsegmentoinnin vähentämiseen, ellei jopa poistamiseen.
Toinen tärkeä muutospyrkimys on vaikuttaa ihmisten elämänlaatuun parantavasti.
Tutkijan on tiedostettava roolinsa tutkimusta tehdessä. On hyvä pitää mielessä, mikä
tutkimuksen osa on toimintaa eli osallistumista ja mikä tutkimusta. On tärkeää pohtia myös sitä, millä oikeudella toimintatutkija puuttuu tutkittavan yhteisön elämään
ja kuka määrittelee kehittävän puuttumisen. Tutkijan on syytä kysyä: mistä tavoitteet
nousevat ja kuka ne määrää? (Eskola & Suoranta 2003, 129.)
Toimintatutkimus etenee vaiheittain ja vaatii aikaa. Se keskittyy tutkimaan sitä, miten
asiat ovat olleet ja mihin suuntaan ne ovat menossa. Toimintatutkimuksen tehtävinä
voidaan pitää todellisuuden muuttamista sitä tutkimalla ja todellisuuden tutkimista
sitä muuttamalla. (Heikkinen ym. 2007, 36.) Myös Anttilan (2005, 439) sanoin toimintatutkimuksen avulla puututaan todellisiin elämän tapahtumiin sekä tarkastellaan
väliintulon vaikutuksia. Vaikka toimintatutkimuksen ajatellaan ajallisesti olevan pitkäkestoista ja pysyvää, on tutkijan ja tutkittavien aktiivinen vuorovaikutus sekä yhteisiin
tavoitteisiin sitoutuminen olennaisempaa (Eskola & Suoranta 2003, 128). Sukupolvien
välinen tarinapaja pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan näiden pajaan osallistuneiden
elämään positiivisesti. Se, miten tuo positiivinen vaikutus määrittyy, ei välttämättä löydä viimeisteltyä vastausta tässä tutkimuksessa. Voin kuitenkin pohtia, mitkä ovat niitä
seikkoja, joiden avulla positiivisuuden suuntaan päästään.
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3. TARINAPAJA
Tässä osiossa kuvailen tarinapajan tunnelmaa yksityiskohtaisemmin, sekä avaan sieltä esiin nousseiden puolien piirteitä, jotka ovat määräytyneet tutkimuspäiväkirjojeni
perusteella. Olen nostanut tarinapajani tutkimuspäiväkirjasta lainauksia raporttiini
ilmentämään sitä, miten kyseinen asia on noussut esiin pajan aikana. Olen poistanut
lainauksista tarinapajassa työskennelleiden nimet ja korvannut ne numeroimalla
sekä lapset että eläkeläiset omina ryhminään. Osallistujia olivat siis Tyttö 1-5 sekä
Eläkeläinen 1-3 sekä myös lastentarhaopettaja, jota en ole numeroinut siitä huolimatta, että kyseessä saattoi olla eri henkilö eri kerroilla.

3.1 TARINAPAJAN JÄRJESTÄMINEN
Lapsi-osallistujia ajatellen, yritin löytää päiväkodin, joka sijaitsisi mahdollisimman
lähellä Taidemökkiä. Otsonpesän päiväkoti oli ensimmäisenä listallani, ja ilokseni
he suostuivat yhteistyöhön. Päiväkoti Otsonpesä on Kirkkonummen torin kulmassa
vanhassa puutalossa toimiva yksityinen päiväkoti. Heidän viisi-kuusi -vuotiaiden
ryhmä koostui vain viidestä lapsesta, jotka kaikki pystyivät osallistumaan tarinapajaan. Heistä kaikki olivat tyttöjä. Neljä oli viisivuotiaita ja yksi lapsista oli kuusivuotias. Lapset saapuivat mökille päiväkodista kävellen aina yhden ohjaajan kanssa, joka
vaihtui eri päivinä. Pyysin myös kaikkia ohjaajia osallistumaan pajani toimintaan ja
kaikkiaan pajaani pääsi testaamaan kolme eri ohjaajaa Otsonpesän päiväkodista.
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Eläkeläisten löytyminen pajaani ei ollutkaan niin yksinkertaista. Yritin löytää vapaaehtoisia Kirkkonummen palvelutalolta, Martat ry:n sekä EKL:n (Kirkkonummen
eläkkeensaajat) kautta. Jaoin mainoksia ilmoitustauluille ja kävin jopa eräässä martta-illassa esittelemässä paja-ideaani. En saanut yhtään ilmoittautunutta näitä väyliä

pitkin. Sitten Otsonpesän päiväkodista minulle vinkattiin eräästä henkilöstä, joka
voisi olla omiaan osallistumaan pajaani. Soitin tälle henkilölle ja hän kutsui minut
kotiinsa esittelemään pajaani hänelle ja hänen naapuriystävälleen. Esittelyvierailuni
päätteeksi molemmat eläkeläishenkilöt lupautuivat mielellään osallistumaan pajaani.
Lisäksi he vielä värväsivät kolmannenkin ystävänsä mukaan pajaan. Kaikki nämä
kolme eläkeläistä osallistujaa olivat naisia, iältään 68-75 -vuotiaita.
Eläkeläisten haasteellinen hankinta pajaan saattaa selittyä väärillä lähestymisväylillä. Otin yhteyttä järjestöihin, joissa toimivat ihmiset ovat todennäköisesti suhteellisen
aktiivisia harrastajia noin muutenkin. Tai vaikuttiko asiaan se, että mainostaessani
pajaa, kerroin olevani tutkimusta tekevä opiskelija? Olisi mielenkiintoista nähdä, toisiko mahdollisesti lehtimainos osallistujia eri lailla. Tai vaikuttaisiko se, että toteuttaisin pajan puhtaasti taiteellisena työpajana, enkä tutkimusaineiston keruuna? Toki,
pajan tutkimuspuolesta on kerrottava rehellisesti, mikäli se sellainen on.
Rakensin pajan toiminnan saduttamisesta, maalaamisesta, piirtämisestä sekä kuuntelimme paljon siellä syntyneitä satuja ja tarinoita. Minä toimin pajan vetäjänä, ja
johdatin pajan osallistujat erilaisten kirjoitusten ja kuvien tekemisen kautta satujen
maailmaan. Tarinapajan tuntisuunnitelmassa (liite 1) yritin tavoitella erilaisia lähestymistapoja tarinoiden tekemiseen. Suunnittelussa pidin tärkeänä sitä, että osallistujien olisi mahdollista heittäytyä omien tarinoidensa vietäväksi ja antautua tälle
ajatuksenjuoksulle, ottaen vastaan mitä se tarjoaa.

3.1.1 Tarinapajan päätös
Paja huipentui Tarinapajan tarinoita nimekseen saaneeseen satukirjaan, joka koostui
osallistuneiden eläkeläisten ja lasten tarinoista. Minä itse taitoin kirjan, joka lopulta
tulostettiin ja nidottiin Arkkimetodissa. Pajaan osallistuneet tekivät jokainen omat
kannet kirjalleen, jolloin kustakin kirjasta tuli yksilöllinen, omistajansa näköinen.
Satukirjoista sekä originaali-kuvituksista tarinoineen pidettiin näyttely (kuva 5 s. 22)
Kirkkonummen kirjaston lasten ja nuorten osastolla 9.-23.4.2013, jonka jälkeen pajaan osallistuneet saivat tekemänsä työt itselleen. Näyttelyn avajaisiin saapui paikalle
eläkeläiset sekä päiväkoti-ikäiset vanhempineen ja sisarineen. Eläkeläiset eivät tuoneet mukanaan perhettään, tosin tiedän ettei esimerkiksi eläkeläisten elossa olevat
miehet päässeet paikalle joko terveydentilansa tai lomamatkan vuoksi.
Lisäksi Otsonpesän päiväkoti kutsui sekä minut että eläkeläiset projektin päätöskahville päiväkodin tiloihin. Kahvilla lapset saivat mehua ja me aikuiset joimme kahvia.
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Kuva 5. Tarinapajan tarinat olivat luettavissa Kirkkonummen kirjastossa lasten ja nuorten
puolella.

Yksi lapsista, pajan suhteen vähiten motivoituneen oloinen, oli tehnyt minulle kiitos-kortin. Tästä innostuivat myös muut tytöt korttien tekemiseen, sekä myös eläkeläiset innostuivat haluamaan kortteja. Ensin lapset meinasivat tehdä niitä vain minulle, mutta päiväkotiohjaajan sekä eläkeläisten itsensä toiveesta, lapset tekivät kortteja myös eläkeläisille.

3.2 TUNNELMA
Pajan aikaan ulkona paukkui pakkanen ja Taidemökki oli lumikinosten ympäröimä. Pääsy mökkiin ei ollut helpoin, sillä piha kiilteli jäisenä ja päästäkseen mökille
johtavalle polulle, tuli pajaan osallistuvien kavuta aurauksesta aiheutuneiden jäisten
vallien yli. Luonnollisena seurauksena pakkasista, mökillä sisällä oli melko kylmä.
Joskus jollakin eläkeläisistä saattoi olla ulkotakki päällä mökin sisällä.
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Kellonaika, 12.15 – 13.45, määräytyi päiväkodin menojen mukaan. Eläkeläisille kellonajalla ei tuntunut olevan juuri väliä, vaikka toki osalla heistäkin oli omat menonsa. He kykenivät kuitenkin joustamaan omilta kiireiltään ja olivat valmiita sitoutumaan pajaan kolmeksi viikoksi. Eläkeläisten ei tarvinnut tulla paikalle kaukaa, sillä
he asuivat melko lähellä Taidemökkiä. Päiväkoti-ikäiset kävelivät päivittäin vajaan

kilometrin verran päiväkodilta Taidemökille sekä takaisin.
Paikkana toimi Kirkkonummen taideyhdistyksen toimitila, Taidemökki. Mökki on
vanha puinen talo, joka sijaitsee Kirkkonummen keskustan tuntumassa. Huolimatta
siitä, että se on vanha talo, on se hyvin valoisa tila työskennellä päiväsaikaan. Taidemökillä järjestetään säännöllisesti näyttelyitä sekä toisinaan myös lyhyitä kursseja.
Taidemökki oli mielestäni erinomainen tila työpajan järjestämiselle, sillä se mahdollisti pienryhmien jakautumisen eri huoneisiin, mutta toisaalta myös ryhmä pääsi kerääntymään yhteen suuren pöydän ympärille, jonka äärellä kaikki näkivät toisensa.
Koska tiloja käytetään taiteen nimissä, saattoi mökillä aistia luovuuden ja tekemisen
ilon erilaisten taide-esineiden kautta. Esineistö saattoi myös osittain toimia ideoiden
antajana itse työskentelyyn.
Kuvailisin Taidemökkiä kodikkaaksi. Ajatusta kodikkuudesta tukevat lattialla olevat
räsymatot, puiset pinnat sekä vanhat huonekalut (kuva 6, s. 24). Varmasti kodikkuuteen vaikuttaa myös se, että kyseessä on talo. Huoneet ovat suunnilleen normaalin kodin huoneiden kokoisia, eli oleminen tilassa on melko tiivistä. Tuvassa ison
pöydän vierellä on pieni keittiönurkkaus. Keittiö on kodin sydän, joka viittaa siihen,
että missä keittiö, siellä myös on jonkun koti.
Suurin osa tekemisestä tapahtui suuren pöydän ympärillä (kuva 7, s. 24), johon
kaikki mahtuivat hyvin istumaan. Toisinaan, sadutuksiaa tehdessämme, jaoin parit
eri huoneisiin, jottei parien työskentely häirinnyt toisia pareja. Vaikka mökissä on
useampi huone, ei siellä kuitenkaan ole oviaukoissa ovia, joten äänet kuuluivat huoneesta toiseen.
Kurssi täytyi sijoittaa maaliskuulla juuri tuolle kyseiselle ajalle, sillä Taidemökillä alkoi pääsiäisaiheinen näyttely heti pajani jälkeen. Pajan loppupuolella mökki
olikin täyttynyt pääsiäiseen liittyvistä taide-esineistä, sillä näyttely ehdittiin pystyttää
ennen pajani loppua. Vaikka mökkiin tulikin hyvin vahvasti tietty teema, ei se silti
tarttunut millään lailla tarinapajan osallistujien tuotoksiin. Voi olla, että tarinapajan
osalliset ehtivät ottaa tilan omalla lailla haltuunsa, eikä siihen vaikuttanut ulkopuolelta tulevat seikat.

3.3 JÄRJESTÄYTYMINEN TILASSA
Ensimmäisellä tapaamiskerralla eläkeläiset tulivat Taidemökille hyvissä ajoin. Kun
lapset saapuivat, ottivat eläkeläiset heidät iloisin mielin vastaan. Kaksi viidestä
lapsesta oli kipeänä, joten ensimmäisellä kerralla lapsia oli vain kolme. Olin huo-
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Kuva 6. Tunnelmaa taidemökiltä.
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Kuva 7. Toimintaa pöydän ympärillä.

maavinani lasten kasvoilla hieman epäilevän sekä ihmettelevän ilmeen. Eläkeläiset
menivät lapsia lähemmäs kätelläkseen heitä. Lapsia hieman ujostutti, kunnes yksi
reipastui ja kätteli vanhempaa esitellen myös itsensä. En odottanut, että eläkeläiset
olisivat olleet noinkin aktiivisia heti alkuun ja niin minun ei tarvinnut hoitaa esittelyä näille kahdelle joukkiolle, sillä se hoitui niin hyvin kättelyillä.
Kättelyn jälkeen, he istuutuivat pöydän ääreen. Eläkeläiset istuivat pöydän toisella
puolella ja lapset pöydän toisella puolella, kun taas päiväkodin ohjaaja istui pöydän
toisessa päässä ja minä toisessa. Olen jälkeenpäin pohtinut tuota ensimmäisen tapaamiskerran istumajärjestystä, ja etenkin paikkaani olla pöydän päässä.. Miten se on
tukenut asemaani pajan ohjaajana? Onko se kenties alleviivannut valtaani ryhmänvetäjänä? Vaikka en halunnut vaikuttaa istumajärjestykseen millään tavoin, en voi olla
pohtimatta sitä, miten olen omalla kehollisessa kielellä ja asettumisella vaikuttanut
järjestyksen muodostumiseen. Ehkä tuo ensimmäisen tapaamiskerran järjestyminen ja oma paikantumiseni pöydän päähän kannusti selkeään istumajakautumiseen
tietyllä tavalla. Toisilla kerroilla pyrin vaihtelemaan paikkaa, joskin aina sijoituin
kutakuinkin päätypaikkoihin.
Pajan mennessä eteenpäin, istumapaikat eivät kovinkaan radikaalisti muuttuneet.
Hieman tapahtui limittymistä, mutta ei paljoa. Joskus lasten kesken saattoi syntyä
pientä polemiikkia siitä, kuka menee istumaan eläkeläisen vierelle. Sitä ei kuitenkaan tapahtunut jokaisen lapsen kohdalla, vaan vain tiettyjen. Ehkä osa lapsista koki
tarvitsevansa enemmän turvallista tuttua, jota päiväkotikaveri edusti. Toisaalta, eläkeläiset jämähtivät vielä enemmän samoille paikoille. Yksi eläkeläisistä meni toisella
pajakerralla pöydän toiselle puolella istumaan, ja istui siellä lopuillakin tapaamiskerroilla. Lapset sen sijaan vaihtelivat enemmän paikkoja, joskin keskenään.
Lasten keskinäinen ryhmädynamiikka rakentui seuraavanlaisesti: Eräät kaksi tyttöä (Tyttö 1 & Tyttö 4) oli tarinapajassa lyöttäytyneempiä yhteen. Ehkä he hakivat
turvaa toisistaan uudessa tilanteessa. Näistä tytöistä toinen (Tyttö 1) vaikutti olevan
sellainen hahmo, joka näiden kaikkien lasten keskuudesta uskalsi olla epäileväisen
oloinen ääneen. Minusta vaikutti siltä, että tämä tyttö hieman hallitsi muita tyttöjä
vaikuttamalla heidän keskinäiseen ilmapiiriin. Ensimmäisellä kerralla Tyttö 1 oli
poissa, ja tällöin eräs toinen tyttö (Tyttö 3) heittäytyi huomion keskipisteeksi innokkaalla asenteellaan tarinointia kohtaan.
“…Tyttö3 kertoi tarinaa sanoen aina lauseen jonka perään hän aina jatkoi ’ja sitten’. Näin
syntyi loputon ketju, joka vain jatkui ja jatkui. Jossain vaiheessa joku iäkkäistä jo vihjaisikin, että ’ai minä luulin että se jo loppuu’ , mutta Tyttö3 jatkoi tarinaansa itsevarmana.
Ajattelin että minun pitää pian sanoa jotain jotta Tyttö3 lopettaa satunsa ennen iltapäivää.
Hänestä näkyi kertomisen into ja ilo. Minun ei kuitenkaan lopulta tarvinnut tehdä sitä,
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sillä yhtäkkiä Tyttö3 katsoi minuun tyytyväisen oloisena todeten ’Ja sitten se tarina loppui’.
Tarina sai aplodit ja ihailua osakseen. ”
(Tarinapajan päiväkirja 4.3.2013.)

Uskon että Tyttö 3:sen saama positiivinen palaute ja kuulluksi tuleminen antoi hänelle varmuutta heittäytyä rohkeampaan rooliin. Vertaan tuota roolia muihin pajakertoihin, jolloin Tyttö 3 oli hieman hiljaisempi, eikä samalla lailla yhtä näkyvästi
roolissaan innokkaana tarinoitsijana. Ensi pajakerran jälkeen Tyttö 3 uskalsi arvostella pajaa, joskin otin sen positiivisesti, vaatiessaan seuraavalle kerralle pidemmän
ajan ja enemmän tarinoimista. Muilla kerroilla kaikkien ollessa paikalla, Tyttö1 oli
näkyvämmässä roolissa ja Tyttö 3 taas hiljaisemmassa.
Se, miten vaikutin ryhmän keskinäiseen toimimiseen, oli ohjaamalla tarinapajassa
työskentelevät vaihtuviin lapsi- eläkeläinen pareihin. Tällä tavoin painotin aineistoani sukupolvien yhteisen toiminnan suuntaan. Suurimmaksi osaksi pajan osallistujat toimivat kuitenkin samassa tilassa, yksin kaikkien kanssa. Pajalaiset saapuivat
mökille aina tuon keskeisenä paikkana olevan suuren pöydän ääreen. Se toimi
pajan keskuksena, jossa ryhmä oli yhdessä. Vaikka ryhmä saattoi sirpaloitua hetkiksi
toisiin huoneisiin, palasimme aina takaisin keskukseen, joka oli yhteisen olemisen
paikka.
Hetket, jolloin ryhmä jakautui eri huoneisiin pareittain, alkoi saada vakiintuneita
piirteitä. Paikat alkoivat hiljalleen määräytyä eläkeläisten mukaan. Parit vaihtuivat,
mutta eläkeläiset menivät aina samaan paikkaan työskentelemään kulloisenkin parin
kanssa. Tähän vaikuttivat osittain eläkeläisten kunto. Eräällä eläkeläisistä oli kipuja
lonkkansa kanssa, jonka takia hän päätyi jäämään aina työskentelemään keskuspöydän ääreen.
Yhdessä oleminen tuon keskuspöydän äärellä tuntui olevan tarinapajan sydän. Siinä
korostui yhdessä oleminen ja yhteisöllinen tekeminen. Vaikka jotkut tytöistä vaikuttivat toisinaan epäröiviltä kerääntyessä keskuspöydän ympärille, rauhoittui tunnelma
kaikkien ollessa siinä koolla. Pöydän ympärillä kaikki näkivät toisensa, eikä kukaan
ollut piirin ulkopuolella.
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3.4 SADUTTAMINEN
Sadutus on tekniikka, jolla toinen ihminen keskittyy kuulemaan ja kirjaamaan ylös
toisen ihmisen kertomuksen. Sadutusta käytetään usein niin, että aikuinen kirjaa
ylös lapsen tarinan. Kirjoittajan tehtävänä on saada kertomus ylös sanatarkasti kertojaa keskeyttämättä. Kertoja aloittaa tarinansa ja lopettaa kun on valmis, jonka jälkeen
kirjoittaja lukee tarinan kertojalle. Kertoja voi tehdä halutessaan tarinaan muutoksia.
Eräs merkittävä sadutus-tekniikan kehittäjä, Liisa Karlsson, toteaa, että sadutuksessa
aikuinen keskittyy kuulemaan lapsen sanomisia, tämän tarina-leikkiä. Karlsson tähdentää, että leikki luo yhteenkuuluvuutta niin lasten kesken, mutta myös aikuisen ja
lapsen välillä. Kun aikuinen heittäytyy mukaan lapsen leikkiin, osoittaa tämä lapselle olevansa kiinnostunut lapsen maailmasta. Leikkiminen synnyttää me-henkeä.
(Karlsson 2005, 22.)
Sadutuksessa kerronta ei ole tavoiteellista tai arvoitettavaa (Karlsson 2005, 23). Mielestäni kuitenkin sadunkerronta voi niitä olla. Satuja voidaan kertoa opetusmielessä,
jolloin etenkin omakuvallisuus siitä voi jäädä vähäiseksi. Kirjoittaessa satua oman
mielen sopukoista, siihen saa helposti liitettyä elementtejä omasta elämästä. Satu
antaa vapauden heittäytyä irti arjen tavanomaisuudesta, tarjoten kuitenkin alustan
käsitellä arjen sisällä tapahtuvia asioita taiteen keinoin.
Sadutuksissa ryhmä jakautui lapsi-aikuinen -pareihin, jotka sijoittuivat eri puolille
Taidemökkiä. Jokaisella parilla tuli olla pieni rauha ympärillään sadutusta varten.
Koska mökin sisällä ei oviaukkojen kohdilla ollut ovia, saattoivat pajatyöskentelijät
kuulla toistensa sanomisia välillä. Joskus nuo toisen sanomiset saattoivat tarttua
toisen puheisiin. Tästä huolimatta, lasten tarinat olivat jokainen persoonallisia ja
omanlaisiaan, kuten eläkeläistenkin.
” ’Olipa kerran muurahainen..’ ja tekstiä tulvi tytön suusta hurjana. Aina välillä hän päästi
pienen naurahduksen lauseensa jälkeen. Kuuntelin sivukorvalla muiden huoneiden juttuja
ja huomasin että lapset kuulivat toisensa ja ottivat välittömästi mallia kuulemistaan asioista.
Myöskin naapurihuoneessa Tyttö 1:n satuun liittyi muurahainen. Jossain vaiheessa Tyttö
1:sen tarinassa kuului sana vessahätä jonka Tyttö 2 kuuli ja niin hän otti välittömästi tarinaansa sanan vessanpönttö.”
(Tarinapajan päiväkirja 11.3.2013)

Sadutus tapahtui useimmiten niin, että eläkeläinen sadutti lasta. Tavoitteenani oli
kuitenkin kokeilla kyseistä metodia niin, että myös lapsi pääsisi siinä kuuntelijan ja
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ylös kirjaajan rooliin. Se oli siksi haastavaa, etteivät lapset osanneet vielä kirjoittaa.
Kokeilin sadutusta muun muassa seuraavanlaisella metodilla: eläkeläinen puhui
oman improvisoidun tarinansa ääneen kirjoittaen sen samalla ylös. Lapsi oli tällöin
vanhemman vierellä hiljaa, kuunnellen tarkoin tarinaa. Koska lapsia oli viisi ja
eläkeläisiä kolme, pyysin aina paikalle saapunutta päiväkoti-ohjaajaa osallistumaan
yhtenä aikuisena pajan toimintaan. Myös minä itse osallistuin sadutuksiin, jotta
kaikille lapsille saatiin parit.
Tämä kokeilemani metodi oli kehno, sillä samaan aikaan puhuminen ja kirjoittaminen osoittautui melko haastavaksi. Kirjoittaminen tapahtui ajattelua hitaammin,
ja se sai ajatuksenkin takkuilemaan. Tällöin kerronnasta jäi uupumaan soljuvalle
puheelle ominainen piirre. Se sai myös aikaan sen, että lapsen mielenkiinto saattoi
hitauden takia herpaantua, eikä tämä enää jaksanut keskittyä kuunteluun.
”Sadutin Tyttö 3:n tarinan ensin ja sitten kerroin oman tarinani kirjoittaen sen ylös. Huomasin että tuo ei ollutkaan niin yksinkertaista kuin olin ajatellut. Kertominen oli kirjoittamisen takia hidasta ja varmaan siksi myös vaikea kuuntelijalle seurata. Tyttö 3 kyllästyi
nopeasti kuunteluun ja yritti välillä ehdottaa ”ja sen pituinen se”. Jouduin muistuttamaan
että tämä on minun tarinani ja Tyttö 3:n tehtävä on kuunnella se. Tehtävän jälkeen kysyin
muilta aikuisilta että pystyivätkö lapset keskittymään heidän kertomaansa tarinaan. Osa
sanoi että ei ja osa sanoi ettei se ollut mikään ongelma.”
(Tarinapajan päiväkirja 14.3.2013.)

Toinen sadutuksen kokeilu liittyi tarinan ylös merkitsemiseen piirtäen, jota nimitän
tässä piirtosadutukseksi. Piirtosadutuksessa kertoja puhuu sadun ja kuuntelija piirtää
tämän ylös niin kuin kuvittelee sen. Kokeilimme piirtosadutusta hahmojen luomisen
osana. Kun yhteinen satumaailma oli luotu, sai jokainen miettiä millainen hahmo
siellä voisi asua. Hahmoista kerrottiin saduttajalle, joka piirsi hahmon muistiin. Sanojen sijaan tarinasta, tässä tapauksessa hahmosta, tulikin kuva. Oli mielenkiintoista nähdä, mihin asioihin saduttaja kiinnitti huomiota ja mitkä asiat hän ehti tehdä
kuvaan.
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Kokeilimme vastaavaa tapaa myös heti pajan alussa, jolloin pajatyöskentelijät esittelivät itselleen tärkeitä tarinoita, joita heidän oli tarkoitus tuoda ensimmäiselle kerralle. Yhden kerrottaessa tarinastaan, toisten oli tarkoitus luonnostella joitain piirteitä
tuosta tarinasta paperille. Koska ryhmä oli ensimmäistä kertaa koossa, sisältyi tuohon pöydän ympärillä istumiseen varmasti pientä jännitystä. Paitsi että tarinoiden
puhuminen oli aluksi jännittävää, myös toisten nähden piirtäminen aiheutti kainostelua.

“Tyttö1:sen kertoessa tarinaansa, katselin hieman millä tavoin kurssilaiset ottivat piirtämisen. Eläkeläis1:stä selvästi ahdisti tyhjä paperi hänen edessään, eikä hän piirtänyt mitään.
Tyttö5 vaikutti hieman väsyneeltä ja surumieliseltä, eikä hänkään halunnut piirtää mitään.
Tyttö1 piirsi ensin kertoessaan omaa tarinaansa, mutta keskittyi lopulta vain kertomiseen.
Päiväkotiohjaaja, Eläkeläis2 ja Eläkeläis3 olivat piirtäneet hahmoja tyttö1:sen tarinasta,
mutta olin aistivinani että se tuntui heistä hieman pakonomaiselta ja ehkä vaivaantuneelta.
Niimpä totesin Tyttö1:sen tarinan jälkeen, että voimme jättää piirtämisen vapaaehtoiseksi.
Huomasin myös että samaan aikaan piirtäminen häiritsi hieman kuuntelua. Etenkin nyt
kun tilanne oli kaikille uusi, voi olla että se vaati tarkkaa keskittymistä. Kukaan muu, paitsi
Tyttö1 ja Tyttö4 (vain hetken aikaa) jatkovat piirtämistä. Tyttö1 oli ainoa, joka tuntui saavan ideastani kiinni ja hän myöhemmin piirsi mm. Eläkeläis3:sen tarinasta Esteri-kanan.
Tyttö1 totesi minulle myös tehtävän lopulla, että hän piirtää vain tarinoiden alut. En voinut
muuta kuin todeta, että eipä siinä paljon muuta ehdi.”
(Tarinapajan päiväkirja 4.3.2013.)

Epävarmalle piirtäjälle piirtosadutus on varmasti haastavaa. Ajatuksena siinä on se,
kuinka sekä lapsi, että aikuinen, voivat tallentaa asioita ylös piirtämällä. Toisaalta,
yhden tekemä piirros jonkun toisen ajatuksista ei ole koskaan suoraa tallentamista. Se on ennemmin eräänlaista keskustelua ja etenkin tulkintaa: Kertoja puhuu ja
kuuntelija kuulee piirtäen kuulemansa samalla ylös. Mikäli kertoja näkee kuuntelijan piirroksen, saattaa se aiheuttaa kertomisen herpaantumista, mikäli visuaalinen
esitys ei kohtaa kertojan omia mielikuvia. Tämä lienee hyvin todennäköistä. On
parempi, ettei kertoja näe mitä kuuntelija piirtää ylös. Kun kertomus on loppunut,
voi piirtäjä näyttää tekeleensä ja he yhdessä voivat miettiä mahdollisia muutoksia.
Ajattelisin tämän syventävän myös itse kertojan ajatuksia tarinastaan.
Erityisen tyytyväinen olin erääseen pajatyöskentelijöiden tarinaan (liite), joka rakentui
heidän kaikkien, ketkä silloin sattuivat olemaan paikalla, osuudesta. Lapsi-eläkeläinen
–parit jakaantuivat kolmeen huoneeseen. Ensimmäinen pari sai tehtäväkseen tarinan
alun, toinen keskikohdan ja kolmas lopun. Ennen jakautumista eri huoneisiin, näytin
heille kuvan, johon tarina perustuisi. Yhdessä päätimme tarinan hahmoille nimet
sekä sukupuolet. Alku, keskikohta ja loppu syntyivät toisistaan irrallisina. Oli jännittävää lopulta kuulla, kuinka tarina muotoutuisi. Pajalaisten yllätykseksi, tarina toimi
hyvin kokonaisuutena.
Se, miten kertomukset kerrottiin tarinapajassa, tapahtui vailla suunnittelua. Tarinat
puhuttiin kuultavaksi sellaisina kuin ne sattuivat sillä hetkellä tulemaan ulos kertojansa suusta. Niiden luonteeseen kuului sattumanvaraisuus, luonnosmaisuus sekä
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välittömyys. Se, ettei pajaan osallistuneet kirjoittaneet tarinoita pitkään, kuvitusten
suunnittelusta puhumattakaan, vähensi tekemisen suorittamisen painetta. Myös jatkoa
ajatellen, tarinapajan ilmapiirin kannalta on oleellista sellaisen tunnelman luominen,
jossa suoriutumisen tunne on korvattu välittömällä yhteisellä olemisella ja tarinoiden
jakaminen on tärkeämmässä roolissa. Tämä tukee positiivista ilmapiiriä, sekä mahdollistaa tarinoitsijoiden värittävän tarinansa haluamillaan väreillä, ei ajatelle sitä, mitä
heiltä odotetaan. Kun näin tapahtuu, on myös oman itsensä likoon taiteen tekemiselle mahdollisempaa.

3.5 KUUNTELU
Pidän tarinoita merkittävä osana kulttuuria ja uskon, että on kerrottu varmasti yhtä
kauan kun on puhuttu sanoilla. Päästä kuulemaan erilaisten ihmisten tarinoita on
mielestäni rikkaus: paitsi että se opettaa empatiakykyä asettua toisen asemaan, ne
myös tarjoaa tavan leikkiä. Pajassani lapsia ei tarvinnut kehottaa olemaan hiljaa,
kun eläkeläiset tai minä luimme tarinoita. Huomasin, että kuuntelu oli keskittyneempää etenkin ryhmänä.
Ollessamme pareina eri huoneissa, lapsi saattoi olla aavistuksen levottomampi kuunnellessaan, mutta pöydän ääressä muiden kanssa hyvin keskittyneesti. Olin havaitsevinani myös jonkinlaista malttamattomuutta lapsissa, kun he työskentelivät kahden
aikuisen kanssa. ”Joko mennään”, saattoi joku lapsista sanoa minulle innostuneeseen
sävyyn ollessamme kahden.
Voi olla, että yhdessä tuttujen kanssa istuminen ja kuunteleminen tuntui turvallisemmalta lasten mielestä. Ollessaan yksinään suhteellisen vieraan ihmisen kanssa,
voi se aiheuttaa lapselle hieman turvattomuuden tunnetta, jonka tulkitsin malttamattomuutena päästä kuulemaan tarinoita. Vaikkakin huoneiden välillä ei ollut ovia,
joten näköyhteys tuttuun kaveriin oli koko aika saatavilla, jos halusi.
“Menimme takaisin isoon huoneeseen, ja siellä luimme tarinat ääneen. Sanoin varovasti
pöydän ympärillä ‘Luetaan tarinat ääneen, jos tarinan kertojat antavat luvan’ ja heti joku
lapsista hihkaisi ‘tottakai’ ja heistä näkyi into sitä kohtaan, että kohta kuultaisiin, millaisia
tarinoita kaikki olivat keksineet.”
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(Tarinapaja 11.3.2013)

Kuva 8. Maj-Lisin kuvitusta.
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Kuva 9. Sirkan kuvitusta.

Kuuntelun hetkissä tuntui olevan jotain taikaa. Ne olivat hetkiä, jolloin jokaisen
sanomiset huomioitiin ja ne kuultiin. Enimmäkseen teimme niin, että minä luin
tarinat ääneen, mutta toisinaan eläkeläiset lukivat tarinat. Lukiessani tarinoita, kiinnitin huomiota äänensävyihini: pyrin puhumaan tarinankertojalle omaisella tavalla,
elävästi ja äänenpainotusta muunnellen. Jokaisella puhujalla on tässä oma tyylinsä
ja eläkeläisistäkin osa luki tarinaa sujuvammin kuin toiset. Satunnainen sanoihin
sotkeutuminen ei kuitenkaan pilannut tunnelmaa.

3.6 TYTTÖJEN SATUMAAILMA
Satujen maailma tarjoaa mahdollisuuden pelkojen kohtaamiselle, mutta toisaalta
myös unelmoimiselle. Satuihin voi laittaa kaikkia niitä asioita, jotka kokee tuottavan
mielihyvää ja iloa. Tarinapajan tarinoissa näkyi selvästi mieluisten aiheiden käsitteleminen: ne näkyivät herkkuina, karkkeina ja sipseinä sekä aurinkoina ja palmuina.
Etenkin tarinapajan lasten saduissa esiintyi paljon herkkuja. Eläkeläisten saduissa
ilon aiheina näkyivät enemmän ehkäpä taianomaisen arjen toimivuus, ihanuus ja
helppous. Esimerkiksi kuvassa (kuva 8, s.31) sateenkaarityttö nauttii kahvia kissansa kanssa sekä toinen kuva, jossa Keijukainen herää kellonsoittoon (kuva 9, s. 31).
Lasten saduissa eläimet saattoivat seikkailla itsenäisesti, kun taas eläkeläisillä eläin,
useimmiten kissa, oli ihmisen kaltaisen hahmon seurassa.
Kun puhutaan saduista, ajatukset menevät melko usein mielikuvitus-hahmoihin ja
sellaisiin maailmoihin, joiden tiedetään varmasti olevan tarua. Vaikka satuja löytyy
nykyään monenlaisia, luulen, että tietynlaiset aihiot ovat painuneet länsimaisiin
mieliimme monesti kuulleista saduista, joita on hyödynnetty aina uudestaan vaihtelevin tavoin kirjallisuudessa, elokuvissa ja lastenohjelmissa. Pajalaisten luomissa
satujen hahmoissa oli selvästi havaittavissa yhtymäkohtia aiemmin kuultuun ja nähtyyn, kuten esimerkiksi prinsessoihin ja keijuihin. Joissain saduissa vilahteli myös
selkeitä viittauksia nyky-ilmiöihin kuten Hello Kitty tai rap-artisti Cheek.
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Katsellessani pajassa syntyneitä kuvituksia, pohdin sitä miten tekijöidensä sukupuoli
näyttäytyy niissä. Satujen aihiot liikkuivat herkuissa, keijuissa, prinsessoissa, sateenkaarissa, eläimissä ja myös ötököissä. Käytetyissä väreissä on eroavaisuuksia hempeistä sävyistä aina murretumpiin. Karolina Kiil (2009, 221) on tehnyt tutkimusta
suomalais- ja virolaisnuorten koulujen kielletyistä kuva-aiheista ja yksi hänen havaitsemistaan aiheista on söpöys. Kiil on pistänyt merkille, että söpöyttä on vaikeampi löytää poikien tekemistä kuvista, kun taas tyttöjen kuvissa söpöyttä esiintyy huomattavasti enemmän. Tarinapajan tuotoksissa ei juuri väkivaltaa ollut niin tarinoiden
sisällä eikä kuvissakan. Yksi lapsi teki tässä selvän poikkeuksen, kun hänen tarinansa
eläimet alkoivat taistella ja kuolla. Eräällä eläkeläisellä ”synkkyys” näkyi yhdessä

tarinassa myrskynä. Nämä olivat mielenkiintoinen lisä muuten niin vaaleanpunaiseen
herkkukokonaisuuteen.
Kiil mieltää lapsuuden tuottamisen ja sulattamisen teollisen kulttuurin juhlaksi. Söpöys vallitsee lasten elokuvissa, leluissa ja leikeissä. Miltei kaikki lelut ovat teollisesti
tuotettuja. Sukupuolet huomioidaan jo lelujen suunnitteluvaiheessa. On hyvinkin
todennäköistä, että suurin osa vanhemmista ei anna poikiensa edes harkita tyttömäisiä leluja. Ostohetkellä pojat suunnataan kohti poikien leluja ja tytöt kohti tyttöjen
leluja. Kiil uskookin, että söpöjen aiheiden taustalla on teollisen kulttuurin tarjoama
näkemys lastenkulttuurin estetiikasta sekä miellyttävyydestä. Mielestäni Kiil sanookin osuvasti todetessaan lapsuuden näyttävän, maistuvan ja tuntuvan suuryhtiöiden
teolliselta siirapilta. (Kiil 2009, 221-222.)
Tarinapajan kaltainen toiminta tarjoaa mielestäni mahdollisuuden pyrkiä pois näistä
ulkoapäin tulevista vaikutteista. Ohjaaja voi roolillansa ottaa esimerkiksi puheeksi
vaikka söpöyden. Mikäli tarinapaja olisi jatkunut pidempään, tuohon yhteiseen satumaailmaan oltaisiin voitu luoda useapia hahmoja, määritellen niille erilaisia rooleja,
kuten esimerkiksi paha. Tämä voisi olla yksi polku tuoda tarinoihin söpöjen hahmojen lisäksi muuta.

3.7 TUOTOS: SATUKIRJA
Valmis tarinakirja (liite 7) on teos, johon on liitetty sekä pajaan osallistuneiden eläkeläisten että lasten tarinoita kuvituksineen. Jokaisen tarinan perässä on tekijän nimi.
Kirjan lopussa paljastuu, ketkä tarinoitsijat ovat eläkeikäisiä ja ketkä lapsia. Halusin
jättää iät mainitsematta tarinoiden perästä, jottei lukija ainakaan heti arvottaisi tarinoita iän perusteella. Toki, kuvitusten piirrosjälki heti ensimmäisenä antaa osviittaa siitä,
onko kyseessä lapsi vai aikuinen. Myös tarinan kerrontatapa poikkeaa hieman, muttei
kuitenkaan poikkeuksetta.
Alkuperäinen ajatukseni oli se, että valitsisimme yhdessä ryhmän kanssa sopivat
tarinat kirjaan. Käymäni keskustelu aiheesta tuntui kuitenkin siltä, ettei se johtanut
oikein mihinkään. Lapset eivät osanneet sanoa juuri mitään. Eläkeläiset luottivat taas
minun valintaani. Lopulta ehdotin joitain tarinoita ja ryhmä hyväksyi ehdotukset tyytyväisenä. Mikäli nyt minun täytyisi käydä läpi tuo tilanne uudestaan, hoitaisin sen eri
tavoin. Antaisin jokaisen ryhmäläisen käydä läpi omat tarinansa, ja valita sieltä mahdollisesti kaksi parasta. Näin kirjaan olisi aivan varmasti tullut sellaisia tarinoita, jotka
he ovat itse valinneet. Ehkä ajatuksiani sotki tuolloin aiemmin se, että ajattelin kirjaan tulevan tarinoita valittuna aihepiirin perusteella. Esimerkiksi nyt siellä on koko
ryhmältä muistoon perustuvat tarinat sekä yhteisen satumaailman perusteella tehdyt
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tarinat. Eli lähtökohtaiset teemat ovat samoja. Tuolloin olin vielä asennoitunut hyvin vertailevasti eläkeläisiä ja lapsia ja etenkin heidän tarinoitaan kohtaan. Halusin
hahmottaa, miten nuo tarinat poikkeavat toisistaan, ja ajattelin sen näkyvän samoista
lähtökohdista tehdyistä tarinoista. Nyt kysyisin ennemmin sitä, miten eläkeläisten
ja lasten valinnat tarinoiden suhteen eroaisivat toisistaan. Mitkä tarinat nousisivat
kullekin merkittäviksi? Sukupolvien välinen keskinäinen keskustelu jatkuu Tarinapaja tarinoita -teoksen sivuilla. Siellä tuo keskustelu näyttäytyy kullekin lukijallensa
tämän tulkitsemalla tavalla. Paitsi että nuo tarinat kirjassa viestivät näiden kyseisten
eri ikäisten silloisesta ajatusmaailmasta, viestivät ne myös sukupuolen tuottamista
satukuvista.

3.8 PALAUTEKYSELY
Tarinapajan kokemiseen liittyvä palautekyselyni (liite 6) oli avoin kysely, jossa pajaan
osallistuneiden tuli täydentää aloittamani lause. Palautteen tarkoituksena oli toimia tarinapaja-aineistoni rinnalla keskusteluparina pohtien, ovatko pajalaiset kokeneet pajan
tapahtumia samoin tavoin kuin minä. Pajalaiset täyttivät kyselyn avajais-tilaisuudessa.
Lapsia kyselyn täyttämisessä auttoivat heidän vanhempansa. Yksi tytöistä oli kipeänä
avajais-päivänä, joten hänen kohdaltaan kysely jäi täyttämättä. Yksi päiväkotiohjaajista
suostui myös täyttämään palautteen, joskin hän ei ottanut siinä kantaa eläkeläisten ja
lasten toiminnan kokemiseen onnistuneena tai epäonnistuneena.
Eläkeläiset olivat tunteneet jonkinlaista pientä hankaumaa näiden kahden ikäryhmän
keskinäisessä työskentelyssä tarinapajassa. Tämä ilmeni palautelomakkeessa toteamuksella siitä, kuinka jotkut lapsista laittoivat välillä ”jarrut päälle” tai ettei ajatukset ihan
aina menneet kohdalleen. Yksi lapsista oli kokenut vaikeutena sen, että tätä oli ujostuttanut. Toiminnan sujuvuuteen eläkeläiset kokivat vaikuttaneen lasten into ja kekseliäisyys tehtäviä kohtaan. Yksi eläkeläisistä koki yhteishengen nousseen sen verran
hyväksi, että se vaikutti tekemiseen positiivisesti. Lasten mielestä toiminnan hyvin
sujumiseen vaikuttivat piirtämistehtävät sekä mukava ilmapiiri. Yksi lapsista totesi
myös hyvällä käytöksellään vaikuttaneen tähän asiaan.
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Omaksi yllätyksekseni, haastavimmaksi asiaksi oli koettu eräs leikkimielinen lämmittely-tehtäväni: vasemmalla kädellä maalaaminen. Tämä tuli ilmi jokaisen lapsen
palautteesta sekä yhdestä eläkeläispalautteesta. Muita haastavia seikkoja olivat kuvallinen työskentely pitkän tauon jälkeen. Parhaiksi asioiksi tarinapajassa pajaan
osallistuneet eläkeläiset kokivat olevan yhteiselo sekä työskentely lasten kanssa. Myös
päiväkotiohjaaja koki yhtenä parhaimpana piirteenä juuri tuon sukupolvien yhteen
saattamisen. Yksi eläkeläisistä nosti esiin myös tunnelman erityisen olemuksen: pajas-

sa oleminen oli kuin olemista toisessa maailmassa. Lasten vastaukset yllättivät hieman
tässäkin kohtaa. Heidän mielestään miltei yksmielisesti parasta pajassa oli piirtäminen
ja yhdellä myös piirtämisen lisäksi satujen kirjoittaminen. Käydessäni täytettyjä palautekyselyjä läpi, hämmästyin lasten vastausten yhdenmukaisuudesta. Aloin miettiä
tuota kyselyn täyttötilannetta. En huomannut avajaistilaisuudessa kiinnittää huomiota
siihen, kuinka toisiaan lähekkäin lapset vanhempinensa täyttivät kyselyitä. Voiko olla,
että lapset ovat kuulleet toistensa vastauksia ja kummemmin ajattelematta toistaneet
samoja asioita mitä kaverikin.
Lastentarhaopettajan palaute kohdistui enimmäkseen niihin seikkoihin, joita lapsen
kanssa työskentelyssä voi tulla vastaan. Hän arveli palautteessaan tarinapajan tehtävien
olleen melko haasteellisia 5-6 -vuotiaille lapsille ja olisi kaivannut muun muassa tehtävänantojen tueksi joitain fyysisiä piirteitä tai vaikka musiikkia. Hän myös koki, että
pitkät istumiset olisivat voineet olleet rytmitetty tauoilla, jolloin tekemisen väliin olisi
mahtunut taukoja ja esimerkiksi lauluja. Pajaa suunnitellessani, en ollut huomioinut
lasten mahdollista kyvyttömyyttä olla samassa paikassa puoltatoista tuntia. Mieleeni nousi ajatus varhaiskasvattajan sekä kuvataidekasvattajan erilaisesta toiminnan
toteuttamisesta.
Vaikka kuvataidekasvatus voi nykyään tapahtua missä ympäristössä vain, mitä aisteja tahansa painottaen, on se useimmiten kuitenkin perinteisemmän koulumallin
mukaista, missä opettaja näyttää ja kertoo mitä tehdään, tavoitteenaan saada oppilaat
innostumaan aiheestaan houkuttelevan alustuksen keinoin. Sen sijaan että olisimme
lähestyneet tarinoita tarinapajassa kokonaisvaltaisemmin, lähestyimme niitä puheen
ja kuvan tekemisen kautta. Fyysisyys oli läsnä harvalla improvisaatiolämmittelyllä, vaikka lämmittelimmekin jokaisella kerralla, myös tarinoiden tekemisen välillä.
Lämmittely keskittyi tavoittelemaan ennemminkin ilmapiirin vapautumista, joka liittyi
enemmän pajalaisten henkiseen puoleen. Toisaalta, liikehdintää tapahtui sadutusparien aina siirtyessä toisiin huoneisiin sadutuksen ajaksi. Palaute antoi minulle mielenkiintoisia suuntia pajan mahdolliselle jatkotyöstämiselle. Kenenkään mielestä paja ei
ollut liian lyhyt.
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4. KOHTAAMINEN
Tarinapajassa kaksi ryhmää kohtasivat taiteen parissa. Kyseessä oli erilaiset ryhmät,
muttei kuitenkaan täysin toisistaan poikkeavat. Tässä kyseisessä tapauksessa molemmat ryhmät koostuivat naispuolisista henkilöistä. Heidän sukujuurensa voivat poiketa suomalaisesta, mutta he kaikki asuvat Suomessa samalla paikkakunnalla. Nostan
esiin yhtenä merkittävimpänä erona osallistujien iän, joka jakaa osallistujat kahteen
ryhmään: eläkeläisiin ja lapsiin. Toinen osapuoli on elänyt jo lapsuutensa, nuoruutensa sekä aikuisuuden. He ovat niin sanotusti nähneet elämää ja kokeneet asioita.
He ovat lähempänä jo vanhuutta ja elämän päätepistettä. Ryhmän nuorempi puolisko taas on vasta elämänsä alussa. Heidän tulevaisuutensa on avoin ja kokemukset
vielä edessäpäin. Tarinapajassa nämä kaksi ryhmää kohtaavat toisensa. Tässä luvussa
keskityn tarkastelemaan kohtaamisen olemusta ja sen merkitystä etenkin taiteen ja
tarinapajan kentällä.

4.1 KOHTAAMISEN LUONNE
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Zygmunt Bauman pohtii vieraan kohtaamista. Kun kaksi vierasta ihmistä tapaavat,
eroaa tuo tapaaminen sukulaisten, ystävien tai tuttavien kohtaamisesta. Vieraita
tavatessa ei voida jatkaa siitä, mihin on viimeksi jääty. Bauman kutsuu tällaista
kohtaamista menneisyydettömäksi tapahtumaksi. Usein se on myös tulevaisuuden
tapahtuma. Kohtaamisen sääntöihin kuuluu, ettei paljasta liikaa. Ei ole korrektia sekaantua toisen asioihin tai sekaannuttaa toista liikaa omiin asioihin. (Bauman 2002,
116- 117.)

Richard Sennet puhuu naamioista. Naamiot ovat olennainen osa kohteliasta välinpitämättömyyttä urbaanissa ympäristössä. Naamiot piilottavat taakseen ihmisten
valta-asemat, kaunaisuuden sekä yksityiset tunnot (Bauman 2002, 117.) Ajattelen,
että naamioista voi tulla osa identiteettiä ja myös sitä, kuinka haluaa esiintyä toisille
ihmisille. Identiteetti voidaan määritellä ihmisen perusominaisuuksien kokonaisuudeksi, joiden perusteella ihminen tunnistaa itsensä sekä muut tunnistavat hänet
(Partonen & Lönnqvist 2011, 768). Näen identiteettiin sidottujen naamioiden rooleineen olevan tiukasti kiinni ihmisessä itsessään. Jopa tarinoita tehdessä, nuo roolit
sanelevat sääntöjä, mitä kullekin naamiolle on soveliasta tapahtua ja mitä ei. Toisaalta, fiktiivinen tarina mahdollistaisi leikittelyn.
Roolit sekä ympäristö vaikuttavat kohtaamiseen. Kun kyseessä on taiteen kaltainen toiminta, uskon että rooleja on helppo höllätä. Pääjoki (2004, 85) ajattelee, että
jokaisen henkilökohtaisissa tarinoissa yhdistyvät niin yksilölliset kokemukset kuin
yhteisten tarinoiden ainekset. Koemme noita aineksia jokapäiväisessä elämässämme.
Taiteen kaltaisen toiminnan kautta noita kokemuksia ja aineksia voidaan tulkita
aina uudelleen. Pääjoki puhuu taiteen leikistä, joka mahdollistaa omaksuttujen tarinoiden kyseenalaistamisen. Tälle leikille on luonnollista jatkuva liike, jossa tulkinnat
uudistuvat ja muokkautuvat aina leikkiessämme lisää.
Koen, että taiteen tekemisessä ihminen saattaa tehdä oman mielenmaailmansa hyvinkin näkyväksi. Voi tuntua jopa vaivaannuttavalta tehdä joitain asioita muillekin
nähtäväksi. Taide kuitenkin mielestäni mahdollistaa ihmisen tuovan esiin sen verran, kuin itse haluaa, sillä sen sisään on helppo kätkeä asioita. Uskon, että taiteen ja
tarinankerronnan leikissä yksilö pääsee rakentamaan omia elämäntarinoitaan, niin
todenmukaisesti kuin haluaa. Kun näitä tarinoita kerrotaan muille, vaikuttavat niiden tulkintaan ja eteenpäin kehittymiseen kuulijoiden reaktiot ja vastakaiku. Kertoja
jakaa tarinansa ja näkee, kuinka se otetaan vastaan. Tämä kaikki liittyy tarinapajan
kohtaamisen luonteeseen. Kohtaaminen tapahtuu sekä yleisellä tasolla, jossa naamioita pidetään kasvoilla, sekä myös hieman syvemmällä tasolla, jossa omia kokemuksia ja tuntoja paljastetaan muille taiteen avuin.
Tämän takia turvallisen ympäristön luominen tarinoiden jakamiselle on tärkeä.
Tarinapajan kohtaamisen sääntöihin kuului, että toista pitää kunnioittaa. Sääntöjen
saneleminen tarkoittaa siis sitä, että tietyt naamiot ovat pakollisia pidettäviä, jotta kohtaamiset tapahtuisivat ystävällisissä merkeissä ilman konflikteja. Verrattuna
lapsiin, aikuisilla nämä naamiot lienevät selkeämpiä. Aikuiset ovat oppineet kulttuurisista naamioista enemmän, ja tietävät missä niitä pitää käyttää ja miten. Tarinapajassa tapahtui esimerkki, jossa eräs lapsi ehkä jätti naamionsa hetkeksi pois.
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” Loppupuolella, kun joku eläkeläisistä kysyi Tyttö2:ltä ja Tyttö5:lta heidän kuvistaan,
Tyttö2 vastasi ”Ei me kerrota noin rumille”. Häkellyin tästä täysin ja minulle tuli todella
ristiriitainen olo. Mietin kuuluuko minun puuttua tähän ja toisaalta mietin myös kuumeisesti, miten minä tähän nyt puutun. Päiväkotihoitaja seisoi Tyttö2:n vierellä, enkä
itse oikein tiennyt että kumman meistä kuului puuttua tuohon asiaan. Millaiset linjaukset
heillä päiväkodissa on muutenkaan lasten käytöksen ohjeistuksessa? Tajusin jälkeenpäin
että päiväkotihoitaja oli varmasti miettinyt ihan samaa, eikä ollut tiennyt kumman meistä
oli tarkoitus puuttua siihen. Päiväkotihoitaja totesi kuitenkin tilanteessa Tyttö2:lle ”Muista käyttäytymissäännöt”. Minulle tuli mieleen oma vierailuni Otsonpesän päiväkodissa,
jolloin tapaamisen lopussa olin lähdössä ja seisoin päiväkodin takapihalla, jossa lapset olivat
leikkimässä. Silloinkin Tyttö2 totesi talvitakistani että miksi se on niin ruma. Myös tuolloin
toinen päiväkotihoitaja huomautti Tyttö2:lle ”Muista miten käyttäydytään”. Tietämättä
tarkemmin tytön historiaa ja syitä käytökseen, tuntui siihen puuttuminen olevan todella
vaikeaa. ”
(Tarinapajan päiväkirja 7.3.2013.)

Ehkei naamion poistaminen kuitenkaan välttämättä ole suora veto siihen, että uskalletaan sanoa asioita, jotka voivat kuulostaa toisen mielestä tylyiltä. Epävarmuus
saattaa toisinaan nostaa esiin toisenlaisia naamiota, puolustusnaamioita. Positiivisen ryhmähengen muodostuminen on herkässä vaiheessa kohtaamisen alussa. On
mahdollista, että epävarmuus tilanteen hallinnasta sai Tyttö 2:sen käyttäytymään
tavallaan. Jotkut ihmiset tarvitsevat varmasti enemmän aikaa, tunteakseen olonsa
turvalliseksi uudessa ryhmässä.
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Koska tarinapajan kohtaamisen tarkoituksena on hahmotella sen tuottamia positiivisia vaikutuksia ihmisille, ei se saa olla ilmapiiriltään negatiivinen. Lähtökohtaisesti
oletan, ettei kukaan toivo pahaa toiselle. Voiko kohtaamisesta syntyä mielekkyyttä ja
hyvää vain, mikäli ihminen itse toivoo sitä sekä itselleen että toisille? Positiivisten
puolien tuottaminen ja aikaan saaminen vaatii panostusta myös pajaan osallistuvilta.
Paja mahdollistaa näiden ihmisten yhteen tuomisen ja osallistujat saapuvat paikalle
odottaen jo valmiiksi, että tuosta kohtaamisesta voi seurata jotain positiivista. Siksi on tärkeää, että he myös itse ovat valmiita aikaansaamaan hyvän ilmapiirin. En
tietenkään kiellä ohjaajan merkitystä positiivisen ilmapiirin luomisessa. Ajattelen
ohjaajan olevan kuin aurinko, jota osallistujat heijastelevat. Aurinko ei kuitenkaan
tarkoita tekopirteyttä tai väkinäistä intoa, vaan luonnollista tapaa olla kannustava.
Pääjoki kritisoi kulttuurien moninaisuuteen liittyen, taidekasvatuksen teorian erästä
piirrettä, jonka mukaan kulttuuri-identiteetti olisi vakiintuva asia, pysyvä paikka.
Tällöin taidekasvatuksen tavoitteena on jo jonkin olemassa olevan ilmaiseminen.
Pääjoki haluaa ajatella taiteen ennemmin paikkana, joka mahdollista oman identi-

teetin tutkimisen ja turvapaikan rakentamisen. (Pääjoki 2004, 69.) Ohjatussa taidetyöskentelyssä, jossa yhteen tuodaan erilaisia ihmisiä, kohtaaminen voi olla hyvinkin herkkää ja haavoittavaakin. Tarinapajassa yksi kohtaamisen taso oli erityisesti
tarinat. Olin ohjeistanut pajaan osallistuvia tuoman ensimmäiselle kerralle jonkin
itselleen merkittävän tarinan. Istuessamme pöydän ympärillä kuulemassa toistemme
tarinoita, oli se ensimmäinen oman itsen estradille nouseminen.
”Tarinoiden jakamisen jälkeen olimme saavuttaneet jonkin asteen tutustumisen. Se oli ikään
kuin itsensä esittely. ’Tällainen tarina on tehnyt minuun vaikutuksen ja se merkitsee jotain.’
Annoimme jokaiselle mahdollisuuden tulla kuulluksi haluamallaan tavalla.”
(Tarinapajan päiväkirjasta 4.3.2013.)

4.2 KOHTAAMISEN MERKITYS
Kirsti Rinta-Panttila (2007, 48) puhuu kohtaamisen tärkeydestä ja sen vaikutuksesta
ihmiseen itseensä: kun ihmiset kohtaavat, jotakin muuttuu, sillä kohtaamisessa mielissämme tapahtuu liikehdintää. Ne voivat avata ovia uusiin oivalluksiin tai suuntiin. Kohtaamiset voivat olla fyysisiä, henkisiä, hiljaisia, sanoitettuja, päämäärällisiä
tai sitten päämäärättömiä. Niiden vaikutusten takia, kohtaamiset ovat tärkeitä.
Anita Pesonen (2007, 45) mainitsee sosiaalityössä esiin tulevista ihmisten kokemista
puutteista. Ihmiset kokevat puutteita sellaisten tarpeiden osalta, joiden edellytyksenä
on toinen ihminen, lähimmäinen ja yhteisö. Tämä ilmenee yksinäisyyden, eristäytymisen, arvottomuuden, toivottomuuden, masennuksen ja heikon itsetunnon puheesta. Pesonen uskoo näiden taustalla olevan yhteisöllisen tunteen puutteesta. Hän
kysyykin, miten ihmisiä voitaisiin auttaa löytämään oma arvonsa ja yhteisönsä sekä
niitä tiloja ja toimintaa, jotka parantaisivat elämänlaatua. Pesonen (2007, 47) lopettaa
artikkelinsa sosiaalityön tärkeän tavoitteen toteamiseen: ihmisten tulisi löytää oma
elämänsä osana yhteisöjä ja yhteiskuntaa, eli heille annettaisiin mahdollisuus hyvään
elämään.
Tiina Pusa (2012, 101) sitoo yksilöllisyyden olemaan jatkuvassa vastavuoroisuudessa
yhteisöön. Tarvitsemme siis toisia ihmisiä ollaksemme yksilö. Myös Kalevi Kaipio
toteaa yksilön kehityksen olevan vuorovaikutuksellinen tapahtuma. Vain yhteisössä
toimiessaan voi ihminen ymmärtää olevansa yksilö. (Kaipio 1999, 17.) Tarinapajaan
osallistuneet päiväkotiryhmä sekä eläkeläis-ystävykset voidaan nähdä omina pieninä
yhteisöinään. Kohtaamassa ei ole vain kaksi sukupolvea, vain myös päiväkotiyhteisö
sekä eläkeläisystävysten oma yhteisö. Molemmissa näissä on yhteisön sisäisiä käyttäytymismalleja.
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Kaipio mukaan yhteisöllisyydellä yksilöä ohjataan kasvuun. Voidakseen hyvin, tulee
yksilön kokea kuuluvansa yhteisöön sekä tuntea se tärkeäksi. Kasvatuksen yhtenä
tehtävä Kaipio näkee kulttuurin, yhteiskunnan arvojen ja normien siirtäminen sukupolvelta toiselle. (Kaipio 1999, 25.) Tarinapajassa yhteen saatetut yhteisöt eivät kuitenkaan ole arvojärjestyksessä. Ikäihmiset eivät ole saapuneet paikalle opettaakseen
nuoremmille arvoistaan, eikä sitä vastoin lapsetkaan saavu paikalle opettaakseen
iäkkäille jotain lapsena olemisesta. Se ei ole heidän tarkoitusperänsä. Näen mielenkiintoisempana sen, miten ryhmien omat kulttuuriset toimintamallit näkyvät yhteisessä tekemisessä. Tavoite ei ole kasvatuksellinen arvojen kannalta, mutta tutkiva ja
mieltä avartava. Kaipio toteaakin myös, että ihmisten on hyvä ymmärtää erilaisuutta
sekä myös laajempien kokonaisuuksien vaikutusta lähiympäristönsä elämään ja toimintaan (Kaipio 1999, 28-29).
Lapsen ja eläkeläisen elämänpiirit saattavat olla hyvinkin eri kokoiset, ja näin ollen
elämäkatsomus lienee varsin erilainen. Karlsson pitää vastavuoroista tilannetta
lapsen ja aikuisen välillä tärkeänä, jossa molemmat kuuntelevat toisiaan ja ottavat
kantaa toisen sanomisiin. Hän kutsuu tällaista vuoropuhelua soljuvaksi, vastavuoroiseksi ja demokraattiseksi. (Karlsson 2005, 24.) Karlsson kritisoi opetuslaitoksia
siitä, että ne yleensä antavat kasvatusta, eivätkä anna lapsen oppia tekemällä asioita
itse yhdessä muiden kanssa. Tapahtumaa hallitsee se, jolla on valta määrätä asioista.
Perinteisesti kasvatuksessa tapahtuva vuorovaikutus ja keskustelu kulkee useimmiten
niin, että aikuinen kysyy lapselta jotain, johon lapsi vastaa ja aikuinen sitten arvioi tätä vastausta. Tätä kolmivaiheista toimintatapaa Karlsson kutsuu arvioivaksi ja
aikuisen kysymyksiin pohjautuvaksi, ja siksi hyvin katkonaiseksi. (Karlsson 2005,
26-27.) On tärkeää, että sekä lapsi ja eläkeläinen tuntevat itsensä kohtaamisessa
arvokkaiksi.
Pääjoki näkee, että tavoitellessa kulttuurisesti moninaista taidekasvatuksen ympäristöä, tämän tavoittelun ei pitäisi vaikuttaa siltä, että tuota ympäristöä yritettäisiin
hallita, tietää tai määritellä etukäteen. Taide on väline tutkia sitä maailmaa, jossa
elämme ja kohtaamme toisia. Se on keskustelua. Emme voi päättää etukäteen, mihin
tie vie, mikäli etsimme uutta toimintaa ja ajattelua. (Pääjoki 2004, 76.)
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5. KOHTAAJINA SUKUPOLVET
Tutkimuskysymysteni kannalta on hyvä tarkastella sukupolven ja iän käsitteen
taustalla olevaa teoriaa. Lapset ja eläkeläiset tulivat pajaan yksilöinä, joiden tarinoita
kuultiin, kirjattiin ylös ja kuvitettiin. Tutkimukseni puolesta, tarkastelin tätä kohtaamista iän näkökulmasta. Tässä luvussa kartoitan sukupolven määritettä ja iän merkitystä yhteiskunnassamme.

5.1 SUKUPOLVI
Sosiologi Semi Purhonen jakaa termin ’sukupolvi’ kahteen erilaiseen käsitteeseen:
yhteiskunnalliseen sukupolveen sekä perhesukupolveen. Perhesukupolvet viittaavat
isovanhempiin, vanhempiin ja lapsiin. Vanhemmat ovat oma sukupolvensa ja lapset
omansa. Perhesukupolvet toistavat itseään melko samalla lailla aina tietyin väliajoin.
Se on loputon jatkumo. Sen sijaan hieman tuoreempi käsite, yhteiskunnallinen
sukupolvi, toistuu ja elää yhteiskunnan muutosten mukaan. Yhteiskunnalliseen
sukupolveen vaikuttaa valtion kehitys ja sen sisällä tapahtuvat muutokset. (Purhonen
2007, 19-20.)
Sukupolvitietoisuudella viitataan siihen, miten saman sukupolven jäsenet kokevat
tietynlaista yhteenkuuluvuutta. Tiettyyn sukupolveen kuulumisen tunteeseen ei riitä
se, että on olemassa jokin samankaltaisesti ajatteleva joukko ihmisiä, vaan erityisen tärkeää on, että he tiedostavat sen, että heitä yhdistää jokin tosiasia. (Purhonen
2008, 157.)

41

Purhonen on tehnyt tutkimusta sukupolvista ja sen käsitteen avaamisesta muun
muassa analysoimalla 39 narratiivista elämänkulkuhaastattelua. Tätä aineistoa hän
on keskittynyt tarkastelemaan sukupolvia kollektiivisen identiteetin ja samaistumisen kohteen näkökulmasta. Purhonen nostaa esiin kolme ongelmaa liittyen sukupolvien yhtenäisyyteen. Ensimmäinen niistä on sukupolvikokemuksen ongelma, jonka
mukaan emme voi olla täysin varmoja siitä, että elämäntarinoiden välillä tosiaan on
yhteisiä kokemuksia. Mitkä näistä kokemuksista ovat tärkeitä ja ovatko ne tärkeitä
kaikkien sukupolven edustajien mielestä? Toinen on sukupolvitietoisuuden ongelma,
jossa on kyse sukupolven jäseniä yhdistävästä kollektiivisesta tunteesta, eli me-hengestä. Kuinka tällaista tietoisuutta voidaan tunnistaa? Kolmas on kulttuurisen eliitin
ongelma, joka liittyy kansan luokkaeroihin. Miten eri luokkaerot eroavat sukupolvikokemuksen ja –tietoisuuden suhteen keskenänsä? (Purhonen 2008, 159.)
Purhonen pohtii sitä kehystä ja kontekstia, mikä tarvitaan kun puhutaan sukupolvikokemuksesta. Hän tulkitsee yhteisen sukupolvikokemuksen todisteeksi aineistonsa
tarinoissa toistuvan tietyn kuvauksen. Myöskin se tapa, miten yksilöt ovat kuvanneet
tiettyjä asioita, voi olla merkittävä. Asioita on kuvattu siinä hengessä, että tiedostetaan sen tapahtuneen myös muille, eikä vain itselle. (Purhonen 161, 2008.)
Luulen yhteisen sukupolvikokemuksen voimistuvat ihmisen aikuistuessa. Yhteinen
kokemus on aikuisella iällä tunnistettavissa, kun taas lapsuudessa sitä ei välttämättä
koe samoin tavoin. Voi myös olla, että kyseessä on vain eri elämänpiirit. Aikuisella
elämänpiiri on laajentunut suureksi, kun taas lapsella tuo on vielä pienempi. Lapsen
yhteiset ikään liittyvät kokemuksen asettuvat varmaankin päiväkoti ja koulumaailmaan. Uskoisin lapsen tarkastelevan omaa ikäänsä esimerkiksi koulussa verraten eri
luokka-asteisiin. Lapsi myös tietää olevansa lapsi ja aikuisen aikuinen.
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Tiettyjen kokemusten erotteleminen lienee selkeämpää aikuisella iällä. Esimerkiksi
1990-luvun lama on asia, jota itse olen osannut arvioida vasta aikuisena. Lapsena
siitä ei tullut keskusteltua saman ikäisten kanssa. Vanhemmalla iällä siitä puhuminen saman kokeneiden kanssa on saanut aikaan sen tunteen, että jotkut ovat kokeneet tuon ajan samoin tavoin. Pääosin yhteiset kokemukset laman vaikutuksista
liittyvät koulutarvikkeisiin sekä vanhempien työttömyyteen. Se on kokemus, jota ei
ole kokenut yksin. Lapsena, tuo kokemus ei tuntunut erityiseltä, koska ei myöskään
tiennyt muusta. Emme varmastikaan puhuisi aiheesta näin aikuisenakaan, mutta
olemme kuulleet muidenkin puhuvan siitä. Näin olemme alkaneet pohtia ja verrata
kokemaamme. Voi myös olla, että osittain toistamme niitä fraaseja, joita oletamme
kaikkien toistavan jostain aiheesta. Esimerkiksi Pääjoki (2004, 89) nostaa esiin
sen, miten valitsemme tiettyjä tarinoita kerrottavaksemme tietyillä tavoilla. Hänen
esimerkissään isä kertoo lapselle kuinka on tavannut äidin. Lapsi toistaa tarinaa

myöhemmin myös itse. Ehkä kertomiimme tarinoihin vaikuttavaa se, minkä opimme
olevan mukamas mielenkiintoista kertoa eteenpäin. Voi olla, että tämä vaikuttaa lopulta kaikkiin tapoihimme puhua eri asioista. Ehkä opimme tuon tavan puhua juuri
aiemmilta sukupolvilta.
Sukupolvitietoisuutta on syytä tutkia tarkastellen sitä tapaa, miten ihmiset ilmaisevat
oman sukupolvensa me-tasoa. Kun samaistutaan johonkin tietyn sukupolven piirteisiin, hyväksytään ne piirteet myös osaksi omaa identiteettiä. Sukupolvisamaistumisessa on kyse pitkälti poliittisista ja arvopohjaisista asioista. (Purhonen 2008, 168,
170, 172.)

5.1.1 SUKUPOLVI JA AIKA
Purhonen pohtii sukupolven käsitteen viittaavan jo lähtökohtaisesti syntymään ja
olemassa olevaksi tulemiseen. Siksi se myös viittaa aina nykyisyyteen sekä tulevaisuuteen. 1800-luvulla alkaneen kehityksen myötä termiä sukupolvi alettiin katsoa
enemmän kollektiivisen tulevaisuuden ja yhteiskunnan kehityksen kannalta. Keskeistä on se, että nuoruus sai tuolloin ikävaiheena erityisaseman, joka synnytti
ajatuksen nuorisosukupolvista, jotka edustavat tulevaisuutta jo nykyisyydessä. (Purhonen 2007, 23.)
Pohdin, miten eri ikäiset ihmiset asettavat oman ikänsä ihmisen elinkaarelle ja miten se heijastaa omaa suhtautumista toisiin ihmisiin. Voiko olla, että lapsena ihminen kokee tuon ajan olevan ohimenevää, tiedostaen omat piirteensä lapsena? Kulttuurissamme lapsille on annettu oikeus olla vastuuton siinä mielessä, että hänestä
on aina joku huolehtimassa. Sen sijaan aikuisilla on yhteiskuntamme hyvien tapojen
mukaan vastuu lapsista. Tarinapajan toiminnassa eläkeläiset vastuuntunto lasten
suhteen saattoi näkyä varjelemalla heitä pahoilta ajatuksilta varjelemisella tai lasten
toiminnan kannustavana ihailuna. Lasten piirroksia tai jumppatemppuja kehutaan
miltei poikkeuksetta, koska lasta ei haluta lannistaa. Tällä tavalla lapselle halutaan
turvata turvallinen ja tyytyväinen olo. Tällaisella suojelemisella ja kannustamisella,
muuallakin kuin tarinapajassa halutaan varmasti tehdä kaikki sen eteen, jotta lapsesta kasvaisi tasapainoinen aikuinen turvallisesti.
”Lapsissa on tulevaisuus” -sanontaan viitaten voisin ajatella että lapsia leimaa selvästi ajatus tulevaisuudesta. He ovat aina niitä, ketkä jatkavat ahertamista tässä
yhteiskunnassa sekä elämistä tällä planeetalla. Heille mahdollisesti myös puhutaan
tulevaisuus-sävytteisesti. Sen sijaan ikäihmiset voidaan nähdä sukupolvena, joka on
siirtymässä historiaan. Mikäli ajatus on tällainen, niin ketkä edustavat parhaiten
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sitten nykyisyyttä? Ovatko ne työikäiset, jotka ovat tulleet aiemman sukupolven, iäkkäiden, tilalle? Muokataanko nuorimmasta sukupolvesta, lapsista, seuraavaa tulevaa
työikäisten lokeroa? Bardyn (2005, 26) mukaan tämän päivän nuori ei kysy ”kuka
minä olen”, vaan hän ehkä pikemminkin kysyy ”mikä minusta voisi tulla?”
Nykyisyys on se hetki, jossa me kaikki elämme iästämme riippumatta. Voi olla, että
me huomaamattamme puhumme lapsille äänensävyllä, joka kehottaa pohtimaan
tulevaisuutta. Saatamme leikitellä ajatuksella tulevaisuuden ammatista tai arvailla,
millainen lapsesta tulee aikuisena. Puhe viestii siitä, että jossain hamassa tulevaisuudessa on olemassa se persoona, joka lapsesta kehittyy. On olemassa myös ääritapauksia, joissa lapsia kasvatetaan jotain tiettyä päämäärää kohti, esimerkiksi huippu-urheilijaksi tai muusikoksi, koska halutaan mahdollisesti turvata lapsen tulevaisuus
hienolla ammatilla.
Kuka tahansa voi muistella menneitä, mutta myös kuka tahansa voi haaveilla tulevaisuudesta. Aihe saa minut pohtimaan, miten lapsen ja iäkkään ihmisen tulevaisuuden haaveilu eroavat toisistaan. Kokevatko eläkeläiset itse olevansa jo loppua
kohti menossa, pian historian kirjoihin siirtymässä? Tulevaisuutta suunniteltaessa,
lapsi harvemmin miettii kovin pitkälle omaa tulevaisuuttaan. Lapselle tulevaisuuden käsittäminen on varmasti abstraktimpaa kuin aikuiselle. Aikuinen osaa ehkä
jo elämänkokemuksen perusteella suunnitella tulevaisuuttaan rationaalisemmin ja
todennäköisemmillä asioilla. Lapsen tulevaisuuden ajattelu sijoittuu varmasti arkisessa mielessä aivan lähitapahtumiin ja ehkä kauempana oleva tulevaisuus ajatellaan
enemmän sadunomaisesti: siellä voi tapahtua mitä vain. Iäkkäämmän ihmisen tulevaisuuden suunnittelua saattaa värittää arkisempi sävy. Iäkäs voi ajatella tulevaisuuttaan rationaalisemmin, ajatellen sinne todennäköisesti tapahtuvia suunnitelmia.
Tarinapajassa toimineet sukupolvet sijoittuvat eri kohtiin aikajanalla. Heidän sukupolvitietoisuutensa on erilainen. Aiempaan pohjaten voisi sanoa pajassa olleen läsnä
niin tulevaisuus kuin menneisyyskin. Silti molemmat olivat omassa nykyisyydessään.
Tarinat olivat mielestäni keino ilmaista sitä ajatusmaailmaa, jossa kukin sillä hetkellä eli. Tarinat ja taiteen tekeminen olivat se paikka, jossa nämä sukupolvet kohtasivat.
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Jyrkämän mukaan ajan käsitettä voidaan pohtia erilailla eri ikävaiheissa, jolloin aika
koetaan eri tavoin. Lasten aikaperspektiivi ei ulotu kovin kauas ja ikää konkreettisemmat asiat, kuten esimerkiksi syntymäpäivälahjat, tuntuvat lapsesta tärkeämmältä
kuin ikävuosien karttuminen. Lapsi kokee ajan syklisesti, jonka mukaan elämä etenee tapahtumasta toiseen. Nuoruudessa aikaperspektiivit pitenevät. Menneisyyteen
sijoittuvat muistot rakentavat elämänhistoriaa, sekä tulevaisuus saa enemmän sisältöä ja myös suunnitteluakin. Ajan syklisyys alkaa saada rinnalleen myös lineaarisia

piirteitä. Aikuisuudessa ajan lineaarisuus korostuu, mutta kiinnittyminen nykyhetkeen on vahva. Ikääntyessä ja kohti vanhuutta mentäessä, aikaperspektiivi tulevaan
lyhenee entisestään, jolloin muistelu voi Jyrkämän mielestä saada tärkeän roolin
aikaa käsiteltäessä. (Jyrkämä 2001, 142-143.)
Tarinapajassa toteuttamani muisteluun liittyvä tehtävä nosti mielestäni esiin sen,
kuinka eri lailla eläkeläiset ja lapset muistojaan katsovat. Muistosta kertomiseen
vaikuttaa varmasti myös se, miten kulttuurissamme ylipäätään opitaan kertomaan
muistoista: Millä tavalla jostain muistosta puhutaan ja mihin siinä tulee kiinnittää
huomiota. Lapsille tämä taito ei ole vielä hioutunut samanlaiseksi mitä aikuisilla
ehkä on. Lasten muistoissa tapahtumat ja asiat saattoivat jäädä irrallisiksi toisistaan,
eikä muistossa ollut vain tiettyä yhtä asiaa, joka olisi noussut päärooliin. Lapsilla muistoon liittyi useita kohtia, jotka nousivat muistotarinasta esiin. Eläkeläisten
muistot olivat keskittyneet pääsääntöisesti vain yhteen asiaan, jota tarkasteltiin eri
näkökulmista. Esimerkiksi erään eläkeläisen oman isoäidin puutarha-muistossa ei
vain muisteltu sen ihanaa tunnelmaa, vaan myös sitä miten isoäiti puutarhassa kyykki ja millaisia kukkia sieltä saatiin maljakkoon. Lasten muistoissa tapahtumat eivät
välttämättä edenneet tietyssä tapahtumajärjestyksessä, vaan muisto pulpautteli esiin
asioita hieman miten sattui. Esimerkiksi yhden lapsen muistelussa hän sai uuden
pyörän. Sitten satoikin lunta ja tapahtui lumikasassa leikkimistä. Vasta sitten kerrottiin millainen uusi pyörä oli ja mikä oli reaktio pyörän saamisesta. Ystävänpäiväkorttikin vilahti jossain kohtaa.

5.1.2 SUKUPOLVI JA YHTEISKUNTA
Alasen (2001, 181) mukaan ’Sukupolvi’ on yksi niistä periaatteista, joilla jäsennetään
yhteiskunnan rakennetta ja toimintalogiikkaa. Marin (2001, 23) toteaa ihmisen olevan osa erilaista sosiaalista toimintaa niin perheen kuin suvun jäsenenä, sekä myös
työntekijänä, poliittisena kansalaisena, ystäväpiirissä ja kansalaisliikkeissä.
Kasvattaja kasvattaa kasvatettavaa niihin arvoihin, tapoihin ja tottumuksiin, joiden
mukaisesti heidän toivotaan käyttäytyvän (Kaipio 1999, 12). Uskon, että jokaisella
ajanjaksolla on aina oma ideaalinsa siitä ihmisestä, joiksi ihmiset halutaan kasvattaa
tai joksi itse halutaan kasvata. Tietenkään kuva tuosta ihmisestä ei ole hyvin yksitotinen, mutta luulen taustalla kuitenkin olevan jonkinlaisia arvotuksia.
Sinänsä tämä ajatus sopii mielestäni moneen eläinkuntaan. Monesti tuntuu olevan
sellainen arvojärjestys, jossa emo tai muut vanhemmat opettavat jälkeläisiä toimimaan yhteisössä. Äideillä ja iseillä on vastuu huolehtia ja kasvattaa lapsensa osaksi
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yhteiskuntaa. Ihmisillä etenkin, myös isovanhempien osa on myös tärkeä tässä kasvatuksessa. Vanhempien roolin kuvaan kuuluvat siis kasvattaminen ja vastuu. Tämä
on eräänlainen sääntö yhteiskunnassamme. Vaikkei aikuisella olisi biologisia lapsia,
saattaa hän tuntea itsensä vastuulliseksi toimiessaan lasten kanssa. Vaikka aikuisen rooliin liittyykin lapsen ohjaaminen, voi tuo ohjaustapa arvomaailmoineen olla
hyvinkin erilainen. Kun lapset tapaavat monenlaisia ihmisiä, oppivat he erilaisista
kasvattajista omalla tavallaan. Heidän omat elämän arvonsa, jotka vaihtelevat eletyn
aikakauden mukaan, vaihtelevat aikuisten välillä.
Tarinapajan eläkeläiset kuuluivat niin sanotusti suuriin ikäluokkiin. Suurilla ikäluokilla viitataan siihen sukupolveen, joka syntyi piakkoin toisen maailmansodan
jälkeen. Karisto (2005, 18) epäröi antaa tuolle ikäluokalle tarkkaa syntymäajan
vuosilukua, sillä se hieman vaihtelee eri tutkijoiden mukaan. Voidaan kuitenkin sanoa, että suuret ikäluokat ovat syntyneet noin 1945-1955 -luvuilla. Tuolloin Suomen
syntyvyys on ollut korkeimmillaan. Suomessa syntyvyyden nousu käynnistyi melko
pian sodan jälkeen, rintamamiesten palattua koteihinsa. Toisin kuin monissa muissa maissa, Suomessa ei ole ollut jälkeen päin yhtä suurta syntyvyyttä kuin tuolloin.
Niinpä Suomessa suuret ikäluokat ovat aina enemmistönä kussakin ikäryhmässä.
Suurten ikäluokkien lapsuutta ja nuoruutta yhdistävät muun muassa saman ikäisen
väen paljous, nuorisokulttuurin vakiintuminen sekä seksuaalinen vapautuminen
(Mt. 2005, 199).
Alasen (2001, 181-182) mukaan lapset ja aikuiset voidaan nähdä omina sukupolviryhminä tai sukupolvikategorioina, joihin ovat vaikuttaneet niin yhteiskunnalliset kuin
historiallisetkin seikat. Näin ollen, kategorisointi voidaan nähdä myös muuttuvana
ja muutettavana. Alanen nostaa sukupolvijärjestyksissä tapahtuvat muutokset laajempaan yhteiskunnallisen muutoksen kehyksiin. Hän uskoo näiden muutosten olevan
signaaleja historiallisista ja yhteiskunnallisista muutoksista, jotka koskevat lasten ja
aikuisten keskinäisiä valtasuhteita. Ne ovat signaaleita sukupolvijärjestyksen meneillään olevasta murroksesta. Alanen kysyy, millaista sukupolvijärjestystä ollaan nyt
tekemässä?

5.2 IKÄ
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Sukupolvet rakentuvat eri ikäisistä ihmisistä. Ihmisten ikää mitataan vuosissa. Ikä
on opittu tunnistamaan ihmisten kasvoilla. Se huomioidaan valittaessa kumppania
tai työntekijöitä. Myös vaatetuksella tiedetään laittaa ihmisiä tiettyihin ikäryhmiin.
Sanafraasi ”käyttäytyä ja pukeutua oman ikäistensä mukaan” on varmasti tuttu monelle.

Minulla on tunne, että ikäsegmentointi vaikuttaa toimintaamme ryhmän sisällä.
Muistelen elämäni varrella vastaa tulleita tilanteita, joissa ikä on määritellyt tekemisiä. ”Ei mennä sinne, siellä on vain ikäloppuja” tai ”Siellä on tosi nuoria” tai
” Mennään pois täältä, täällä on niin vanhoja”. Näitä perusteluja olen usein itse
nuorena aikuisena oman kaveriporukan sisällä kuullut, kun ollaan mietitty menemisiä. Itse olen tuossa kaveriporukassa katsellut ikäryhmiä hieman toisella tavalla.
Kokemastani voin päätellä, että ihmiset ryhmittävät toisiaan iän perusteella, mutta
aina verrattuna omaan ikäänsä.
Iästä puhutaan niin mediassa kuin arkisessa puheessa. Varmasti monet ovat kuulleet
itseen kohdistettavan lauseita, jotka viittaavat siihen, miten nuori sitä on. Nyt lähestyessäni kolmeakymmentä ikävuotta, olen myös kuullut, etten olekaan niin nuori
enää. Minulla on myös ystäviä, jotka vitsaillen valittelevat ikääntymistään. Pohdinkin
usein, miksi ikääntymisestä on muodostunut kulttuurissamme negatiivinen asia? Ihmistä voidaan sanoa nuoreksi, mutta suoraan vanhaksi nimittämistä vältellään, sillä
se saattaa loukata. Kuitenkin uskon, että kunnioitamme kokemuksen tuomaa näkemystä ihmisissä, etenkin työyhteisöissä. Marin nostaa esiin erään elämänvaiheiden
paradoksin: Ihminen haluaa elää mahdollisimman pitkään, tulematta kuitenkaan
vanhaksi (2001, 21). Sirpa Kärnän (2009, 234) mielestä länsimaisessa kulttuurissa
olisi hyvä luopua liiallisesta nuoruuden ihannoinnista ja oppia arvostamaan kaikkia
ikäkausia inhimilliseen elämään kuuluvina, jolloin se olisi osa tasapainoisen vanhenemisen yhteiskunnallisia ehtoja.
Marinin mukaan elämänvaiheita voidaan määritellä monin eri tavoin. Niistä yleisin
lienee jakaa elämä lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen, keski-ikään ja vanhuuteen.
Näitä perusvaiheita voidaan kuvailla milloin mitenkin, mutta tähdellinen ajatus on
se, että ihmisen elämässä on erilaisia jaksoja, jolloin ihmisen elämä on erilaista niin
ruumiin kuin mielenkin osalta. Eri vaiheiden rajat vaihtelevat yksilöllisesti sekä
kulttuureittainkin. (Marin 2001, 19-20.)
Marin pohtii elämänvaiheiden jakamisen olevan hieman ongelmallista siinä mielessä, että jotkut osiot saattavat sulkea pois toisen osion. Esimerkiksi vanhuus, joka
tulee usein aikuisuuden jälkeen, sulkevat pois toisensa. Marin tekstistä kuultaa
ajatus siitä, että toisinaan vanhuuden voidaan katsoa alkavan silloin, kun ihminen
jää eläkkeelle. Keski-iän hän arvelee sijoittuvan noin 40-65 -vuotiaitten ikään. Elämänkulku ja sen eri vaiheet nähdään yhdensuuntaisina. Aikuisuudesta ei voi mennä
lapsuuden suuntaan. (Marin 2001, 20.)
Elämänvaiheiden määrittely voi olla mielestäni haastavaa, niiden moninaisten
siirtymävaiheiden takia. Oikeastaan haluaisin ajatella niiden menevän päällekkäin,
sen sijaan, että ne menisivät lineaarisesti peräkkäin. Nuoruus rakentuu lapsuuden
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päälle, aikuisuus nuoruuden jne. Ne eivät varsinaisesti katoa mihinkään tai jää pois.
Vai voisiko asiaa katsoa soveltaen klassista tabula rasa -ajatusta? Ihminen on syntyessään tyhjä taulu, johon hiljalleen rakentuu kerroksia: osa peittyy, osa kuultaa läpi,
osa saattaa näkyä selvästi aina siihen asti, kunnes taulu ei enää täyty.
Elämänkulkua voidaan tarkastella erilaisten elämänvaiheiden, episodien ja tapahtumien, kriisien ja elämäntehtävien sekä valintojen ja mahdollisuuksien ketjuna. Näin
siis elämä on sarja transitioita tapahtumasta toiseen. Ikävuosien karttuessa, ihmisessä itsessään tai hänen ulkopuolella tapahtuu asioita, jotka johtavat elämän kriisi- ja
käännekohtiin. Tämän taustalla voi olla tarve tai halu muutokselle tai sitten sen
voidaan ajatella olevan sosiaalisen kehityksen vaatima muutos. (Marin 2001, 33.)
Oma yleistetty olettamukseni on, että ihmiset viihtyvät jokseenkin samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Omia kokemuksia on mukava päästä peilaamaan muiden
ihmisten kanssa, jotka ovat saman kaltaisissa tilanteissa, elämäntapahtumissa. Marin
ajattelee elämäntapahtuman sekä sosiaaliseksi että psykologiseksi ilmiöksi. Sosiaalinen
siksi, koska se on yhteisön sisällä joko sallittu tai kielletty sekä odotettu tai vältetty.
Psykologinen siksi, että ihminen kokee sen merkityksellisenä. (Marin 2001, 34.)
Tutkimukseni käsitteistö keskittyy länsimaisen elämänkulun ympärille. Useimmiten
asiat käydään läpi tietyissä kohdin elämää. Esimerkiksi koulu käydään tietyn ikäisenä, lapsia hankitaan keskimäärin tietyssä iässä ja niin perheessä tapahtuvat asiat
käydään läpi suunnilleen samaan aikaan kuin muissa perheissä. Marin toteaakin
elämäntapahtumilla olevan tietty ajoituksensa elämänkulussa. Tiettyjen tapahtumien
toteutumista säätelevät normit ja sosiaaliset suhteet. Näin ollen tapahtumilla on
myös ennakoitavissa oleva toteutumisaika. (Mt. 2001, 35.)
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Koska elämäntapahtumat ovat osittain sosiaalinen ilmiö, sekä myös kimppu odotettavissa olevia asioita, voivat ne aiheuttaa omanlaisiaan paineita. Marin määrittelee
tavallisimmiksi elämäntapahtumiksi kouluun menon, avioliiton, lapsen syntymän,
isovanhemmuuden ja eläkkeelle jäämisen (mt. 2001, 36). Herää kysymys, että mitä
jos jokin näistä ei tapahdukaan silloin, kun yhteiskunnan normit sanelevat? Ennakoitavuuden takia ihmisen on mahdollista opetella uusia rooleja, mutta toisaalta
myös valmistautua siihen, ettei kaikki menekään odotetusti (Marin 2001, 35). Eräs
ystäväni on huolissaan, kun hänen lapsuuden tuttavapiiriläiset alkavat saamaan
lapsia ja menemään naimisiin. Sen sijaan hän viimeistelee vielä opintojaan, eikä hänellä ole omaa vakityöpaikkaa, lapsista ja avioliitosta puhumattakaan. Ystäväni omin
sanoin, hänestä tuntuu, että hän tulee jälkijunassa. Vaikka kyseessä on omat elämänvalinnat, silti on olemassa yhteiskunnallinen paine toteuttaa tietyt asiat elämässä
tiettyinä aikoina.

Tiina Pusa pohtii väitöskirjassaan (2012) vanhuuden näyttäytymisestä yhteiskunnassamme. Pohdintaa voisi jatkaa vielä siihen suuntaan, kuinka lapsen ja iäkkään
ihmisen suhde näkyy yhteiskunnassamme? Onko iäkäs aina se fiksumpi, jolla on
elämänkokemusta ammennettavanaan? Onko lapsi aina se, joka leikkii ja on vilkas?
Isovanhempien merkitys lasten elämässä tuntuu olevan tärkeä. Isovanhemmista on
paitsi hoitoapua lasten kaitsemisessa, he myös antavat elämän perspektiiviä lapsille.
Isovanhemmat koetaan tärkeäksi osaksi lasten kasvatusta. Pusan haastattelemille
ikäihmisille isovanhemmuus tuntui olevan merkittävä asia. He mielsivät erilaisen
puuhastelun lastenlasten kanssa virkistäväksi asiaksi. Isovanhemmuus saatetaan
kokea kutsumukseksi, eikä se vaadi verisukulaisuutta toteutuakseen. Iäkkäämpi voi
ryhtyä esimerkiksi koulumummuksi tai –vaariksi. (Pusa 2012, 63.)

Kuva 10. Bill Wattersonin Calvin and Hobbes-sarjakuva.

5.2.1 Lapsi
Bill Wattersonin Lassi ja Leevi (Calvin and Hobbes) sarjakuvassa (kuva 10) Lassi
odottaa koulubussia murehtien lelutiikerilleen koulun käymisen tarkoitusta. Kolmannessa ruudussa Lassi toteaa koulun käynnin pakonomaisuudesta: ”Tosiasia on,
että minua sivistetään vasten tahtoani! Oikeuksiani poljetaan!” Luettunani muinoin
tämän sarjakuva-stripin, jätti se mieleeni kysymyksen siitä, miksi yhteiskuntamme
on sellainen kuin se nyt on. Miksi olemme päätyneet siihen, että lapset laitetaan päiväkotiin ja kouluun? Miksi olemme valinneet, että aikuisen on tehtävä töitä puolet
päivästä? Miten olemme päätyneet jakamaan erilaisia rooleja ja tehtäviä yhteiskunnan eri ikäisille?
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Leena Alanen mainitsee, kuinka sosiaalihistorioitsija Philippe Ariès arvioi sosiaalihistoriaa käsittelevässä kirjassaan (1960), että meidän nykyisin tuntemamme käsitys
lapsuudesta on ollut hyvinkin erilainen vuosisatoja sitten. Arièsin mukaan ennen
1500-lukua aikuiset ovat kohdelleet lapsia pitkälti samoin kuin aikuisia. Seuraavan
parin vuosisadan aikana vanhempien suhtautuminen lapsiinsa muuttui emotionaalisempaan suuntaan ja näin ollaan tultu nykyäänkin kyseenalaistamattomiin vanhempainrakkauteen, lastenhoivaan ja kasvattamiseen liittyviin tunteisiin. (Ariés 1960;
Alanen 2001, 174.)
Varmasti kautta historian eri ikäisten roolit ovat vaihdelleet, eikä lapsenkaan asema
ole aina ollut sellainen kuin se nykyään on. Taidehistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentti Annamari Vänskä (2012, 37) toteaa lapsuuden olemuksen olevan
aina sidoksissa siihen kulttuuriseen kontekstiin jossa sitä käsitellään sanoin ja kuvin.
Alanen nostaa esiin ruotsalaisen feministin ja pedagogin Ellen Keyn, joka teki kirjassaan ”Lapsen vuosisata” (1900) oman ehdotuksensa paremmasta yhteiskunnasta, jossa
lapset koettaisiin emotionaalisesti arvokkaina. 1900-luvulla Keyn ajatukset herättivät
vastakaikua siinä mielessä, että eri puolilla Eurooppaa erilaisissa tahoissa alettiin huomioida lasten elinympäristöä tarkemmin. Alanen uskoo tästä lähteneen liikkeelle koko
modernin lapsuuden rakennelman. Tähän rakennelmaan kuuluvat kaikki ne sosiaaliset laitokset kuten perhe, koulu, päivähoito ja erilaiset kulttuuriset palvelut. (Alanen
2001, 163.)
Nykyään lapsuus nähdään elämän alkuvaiheena, jossa lapset kasvatetaan ensin
perheen, myöhemmin päivähoidon ja koulun turvin kohti aikuisuutta. Modernin
maailman sukupolvijärjestys viittaa siihen, että lapset ovat vanhempien, aikuisten ja
yhteiskunnan kasvatuksen, suojelemisen ja kontrollin kohteena. Lapset kulkevat kohti
aikuisuutta läpi instituutioiden, joilla on olemassa tieto siitä, mitä hyvään lapsuuteen
kuuluu. Varmana pidetään sitä, että kaikilla on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. (Alanen 2001, 164.)
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Alasen mukaan edellä mainitut asiat ovat vaikuttaneet lapsitutkimuksen kehittymiseen sekä sanan ”lapsilähtöisyys” syntyyn. Julkisessa keskustelussa ne ovat niitä ääniä,
jotka sanovat millaisia oikeuksia ja asioita lapsille tulisi ajaa. Tiedot hyvän lapsuuden
normeista ovat läsnä niin kasvatusinstituutioissa kuin perheidenkin kasvatustavoissa.
Lapset osallistutetaan yhteiskuntansa talouteen, kulttuuriin ja politiikkaankin nimenomaan institutionaalisten rakennelmien kautta (Alanen 2001, 165, 172.) Kiilin mukaan
lapsia ahdetaan omaksi ryhmäkseen muun muassa viljelemällä lasten kieltä, eristämällä lasten paikat muista paikoista, lapsille suunnattujen tuotteiden ja kirjallisuuden kautta. Tällä lailla korostamalla lasten kulttuuria, lapset pidetään loitolla aikuisten elämästä. Globaali teollinen valta on muokannut suhdettamme lapsiin sekä myös
suhtautumistamme lapsiin, miten heidän on elettävä ja miten heitä tulee kohdella.
On olemassa vain teollisesti tuotettua lastenkulttuuria. (Kiil 2009, 222.)

Alanen tarkastelee lapsuuden käsitettä kahden eri linssin läpi. Ensimmäisen linssin
avulla tarkastellaan lapsuutta yhteiskunnallisena ilmiönä, jolloin sitä lähestytään
yhteiskuntatieteellisesti orientoituneina. Sen määritys ja luonteenpiirteet vaihtelevat
yhteiskunnittain sekä aikakausittain.
Siinä lapsuus nähdään osana yhteiskunnan rakennetta ja toimintatapaa. Lapset ovat
osa yhteiskunnan toimijoita ja tuo toiminta on osallistumista yhteiskuntaelämään.
Toisen linssin avulla lapsuutta tarkastellaan psykologis-pedagogisena ilmiönä. Siinä
korostuvat lapsuus yksilöllisenä ilmiönä ja osana ihmisen kehitystä. Lapsuus on vaihe, jonka jokainen ihminen käy läpi. Lapset liitetään osaksi yhteiskuntaan kasvattaen sekä valmistaen. Lapsille annetaan ja heihin sijoitetaan. (Alanen 2001, 178.)
Tarinapajan osallistujille yhteistä on se, että molemmat ovat eläneet lapsuuden ja
tietävät suunnilleen mitä se on. Kuitenkin, nämä tarinapajan kaksi ryhmää, lapset ja
eläkeläiset, ovat todennäköisesti viettäneet melko erilaista lapsuutta. Suurten ikäluokkien lapsuudessa aikuisten kulttuuri on ollut vallitseva ja lasten oma kulttuuri
ehkä vähäisempi tai ainakin tietoisuus siitä. Medialla on mielestäni iso rooli näiden
kahden eri lapsuus-ajan eroavaisuuksissa. Media helposti kärjistää mielikuviamme
eri ikäisistä. Tämän päivän media tarjoaa lapsille merkittävän oman maailmansa ja
heille markkinoidaan yhtä jos toistakin. Lapset ovat yksi merkittävimmistä kuluttajaryhmistä, mikä on omiaan vahvistamaan lapsen asemaa yhteiskunnallisesti (Vänskä
& Autio 2009, 59). Kuluttaminen ylipäätänsä on huomattavasti merkittävämmässä
roolissa verrattuna esimerkiksi suurten ikäluokkien lapsuuden vuosiin. Nykylapsille
löytyy paljon tarjontaa kuluttajien näkökulmasta, vaikka toki myös nykyeläkeläisiä
huomioidaan kuluttajina, ja heillekin löytyy monenlaista tarjontaa.
Tarinapajan tarinoissa erilaiset lapsuuden materiat ja ilmiöt nousivat näkyviin ja
kuuluviin. Lastentarinoissa saattoi esiintyä Hello Kitty-hahmo, polkupyörä, karkit,
sipsipussi sekä viittaus julkisuudenhahmo Cheek:iin. Eläkeläisten tarinoista ei juuri
materiaalisia asioita nousut esiin. Yksi eläkeläisistä kertoi ensimmäisellä tapaamiskerralla tositarinan, joka sijoittui ilmeisesti hänen isänsä lapsuuteensa. Tarina kertoi,
kuinka eräs poika oli ollut hiihtämässä jäällä, ja löytänyt omituisen oranssin pallon
merestä. Sen kotiin vietyään, kävi ilmi, että kyseessä oli appelsiini. Niin tuo poika
pääsi maistamaan ensimmäistä appelsiiniaan. Olisi mielenkiintoista kuulla suurten
ikäluokkien lapsuuden ajan lapsen suusta tarina. Millainen sen ympäristön kuvaus
olisi?
Lasten markkinoiden seurauksena kaupalliset toimijat ovat alkaneet nähdä lapsuuden kuluttajuutena sekä kaupallisena persoonana. Kaupallinen persoona on teollisesti tuotettua, johon kiinnittyy mielikuvia erilaisista identiteeteistä. Lapsen elämismaailmasta on tullut entistä brändätympää. (Vänskä & Autio 2009, )
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Tarja Pääjoki kysyy, onko kulttuuri jotain sellaista, mitä aikuisten tulisi opettaa lapsille? Kulttuurin eteenpäin siirtäminen tapahtuu osittain automaattisesti, sillä onhan
lapset opetettava elämään tässä yhteiskunnassa. Lasten valmiiksi pureskeltu kulttuuri voi olla osa lasten vallattomuutta. Aikuisella on valta määrätä lapsen ajan käyttö,
paikka ja toiminta. Pääjoen mielestä on kohtuullista pohtia sitä, mihin kulttuuriin
aikuiset haluavat lapsensa integroida ja mistä heidät halutaan sulkea ulos. (Pääjoki
2007, 288.)
Lasten arki on pitkälti aikuisjohtoista. Lapset ovat suuren osan päivästä oman ikäistensä kanssa aikuisten ohjaamassa toiminnassa, jossa myös sukupuoli määrittää
ryhmäjakoa. Pääjoen mukaan tämä heikentää lastenvälistä ryhmäidentiteettiä ja
korostaa ulkonäköön ja esimerkiksi etnisyyteen liittyviä eroja. (Pääjoki 2007, 291.)

Kuva 11. Anni Nykäsen Mummo-sarjakuvassa mummosta löytyy iäkkäiden stereotypioiden lisäksi
myös nuorekkuutta.

5.2.2 Ikäihminen

52

Projektini alkutaipaleella puhuin ikäihmisistä vanhuksina, sillä en kokenut itse
sanaa mitenkään negatiivisena. Etsiessäni osallisia tarinapajaan, etsin vanhuksia, en
ikäihmisiä tai senioreita. Projektin edetessä ja tutkimuksen sisällön syventyessä, vanhus-sanan käyttö ei tunnu itsestään selvältä. Aloin jopa tuntea kiusallisuutta käytettyäni sanaa vanha, pelkäsin loukanneeni mahdollisesti heitä, keitä olin houkutellut
tarinapajaan mukaan. Pajan alkaessa aloin kiinnittää enemmän huomiota vanhus-sana käyttööni, pyrkien korvaamaan sen sanalla eläkeikäiset, eläkeläiset tai seniorit.
Joskus lipsautin suustani puolitahattomasti ”vanhukset”. Kuulostelin hieman miten
pajaani osallistuneet eläkeläiset suhtautuivat tähän sanaan, ja he eivät ainakaan ul-

koisesti vaikuttaneet pitävän sitä mitenkään loukkaavana. Yksi heistä totesikin, liekö
kohteliaisuutta vai totta, että ”vanhuksiahan tässä ollaankin”. Ehkä myös merkittävää
on se, että tuohon sanaan joka tapauksessa tartuttiin, eikä sitä sivuutettu täysin.
On hyvä pohtia millaisia nimikkeitä ja miksi voi käyttää. Ajattelen itse, että sanatkin
itsessään vanhenevat ja saavat uusia merkityksiä. Ehkä jossain vaiheessa sana seniori voi saada negatiivissävytteisen merkityksen, aivan kuten vanhus-sanallakin voi
nykyään aistia olevan. Sain helpotusta vanhus-sanan käyttämisestä seuranneeseen
huonoon omatuntooni Vanhus- ja Lähimmäisliiton puheenjohtaja Vappu Taipaleen
uutishaastattelusta, jossa hän kritisoi vanhuuteen liittyviä puhetapoja: Vanha-sanaa
ei uskalleta käyttää, koska siihen liitetään tietty stigma. Vanhuutta jopa pelätään.
Taipale itse, 72-vuotias, toteaa olevansa vanha nainen. (Yle uutiset 26.6.2012.)
Vaikka en Taipaleen tavoin koe sanassa ”vanha”, mitään negatiivista, pyrin kuitenkin välttämään sen käyttöä tutkimusraportissani. Koska en itse koe olevani vielä
siinä ”vanhassa” iässä, en voi täysin ymmärtää sanan merkitystä ja sen aiheuttamaa
tunnetta ikäisissään, eikä tarkoituksenani ole loukata ketään. Vanhuus ei omasta
mielestäni poista ihmiseltä toimintakykyä tai älykkyyttä. Ehkä se on vain oman iän
vertaamista vuosia vanhempiin. Olenhan saanut itsekin kuulla olevani vanha muun
muassa lasten suusta. Ikämme on mitä on ja sitä ei mielestäni voi muuta kuin hyväksyä. Vanhenemme, vaikkemme haluaisi, eikä meidän kuitenkaan tarvitse muuttua vanhaksi sanan negatiivisessa merkityksessä. Eikö vanha olekin enemmän vain
ikä- kuin luonnemääritelmä?
Sosiologi Ilka Haarnin (2010, 9) mukaan varsinainen vanhuus näyttäytyy hoiva-aikana, joka tulee pitkän matkan päässä eläkkeelle pääsyn jälkeen, jolloin ihminen ei
enää tule toimeen omillaan. Olen huomioinut, että vanhus-sanalla todella tuntuu
olevan nykyään viittaus niihin iäkkäisiin, jotka ovat päätyneet elämään laitoksiin.
Huononeva terveys, omatoimisuuden menetys ja kuoleman lähestyminen ovat niitä
asioita, jotka koetaan ennen kaikkea negatiivisiksi. Harvempi haluaa tällaista elämää, olla edellä kuvattu vanhus.
Haarni on tutkinut eläkeläisten toimintaa ja sen vaikutusta heidän elämäänsä. Hänen mukaansa 60-70-vuotiaiden voidaan nähdä elävän kolmatta ikää, joka on työiän
ja varsinaisen vanhuuden väliin jäävää elämänvaihetta. Nykyinen elinikä on pidentynyt entisestään ja ihmiset pysyvät kohtalaisessa kunnossa aiempaa pidempään. Tuo
aikakausi töiden jälkeen on myös eräänlainen vapauksien elämänvaihe: ihminen on
vapautunut työarjesta, sekä lastenkasvatuksen on korvannut usein huolettomampi
isovanhemmuus. Kolmas ikä voidaan nähdä myös henkilökohtaisena kokemuksena.
(Haarni 2010, 9.)
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Pusa (2012) tarkastelee tutkimuksessaan taiteen ja vanhuuden välisiä merkityssuhteita haastattelujen sekä taideaineiston avulla. Pusan haastateltavat ihmettelevät väitettä, jonka mukaan ikäihmiset ovat passiivisia. He hämmästelevät, mikseivät ihmiset
itse mene ja hakeudu mieleisensä tekemisen pariin. Eihän kukaan voi vain odottaa
kotonaan, että joku tulee ovelta hakemaan. Mikäli menee jonnekin jonkun toisen halusta, voi olla, ettei itse tekeminen kuitenkaan ole juuri sitä ominta. (Pusa 2012, 69.)
Tähän liittyen, myös Taipale ajattelee, että iäkkäiden tulisi itse pyrkiä vahvemmin
näkyviin sekä myös rikkomaan vanhuuden ennakkokuvia. Hänen mukaan ikäihmisten on turha odottaa arvostuksen putoavan kuin tyhjästä, vaan heidän olisi syytä itse
ottaa se haltuun. (Taipale 26.6.2012, Yle uutiset.)
Pusa pohtii vanhuuden näyttäytymistä yhteiskunnassamme. Se usein heijastuu vasta
tiettyä taustaa vasten, minkä olemme oppineet olemaan vanhusten elämään liittyvää. Pusa tarkastelee tätä ilmiötä kolmen eri taideaineiston kautta: Ruusunen-valokuvasarjan, Tyttö ja Mummo-sarjakuvan sekä Pala valkoista marmoria -elokuvan
kautta4. Kaikissa tarinoissa vanhuuteen mielletyt asiat kuten esimerkiksi, dementia,
hoivakoti, medikalisaatio tai apaattisuus, näkyy päähenkilöiden taustalla. Sen sijaan
päähenkilöt itse esitetään erilaisina, jotka lopulta haluavat etsiä toisenlaista vanhuutta. (2012, 182-183.) Minusta tuntuu, että kuva vanhuudesta on sellainen, jota
harva meistä haluaa itselleen. Miksi vanhuudesta ja laitoksista on sitten rakentuneet
sellaisia kuvia?
Proud Age-liikkeen5 haastattelema 84-vuotias eläkeläinen Maija Salonius-Hatakka
kertoo , että jäätyään eläkkeelle 63-vuotiaana, hän joutui tarkastelemaan elämäänsä
uudelleen. Uusi elämäntilanne vaati hiljentymistä omaan itseen sekä kriisien kohtaamista, jossa oman menneisyyden katseleminen oli merkittävä osa tuota prosessia.
Salonius-Hatakka tuo haastattelussaan esiin yleisen voinnista puhumisen. Hänen
mukaan voinnista on luonnollista puhua läheistensä kanssa, mutta sitä ei pitäisi tehdä liikaa. Voinnista puhuminen on helposti osa iäkkään arkea. Iäkkäiden sananvaihto omasta olotilasta vähentää varmasti sitä tunnetta, että on yksin vaivojensa kanssa.
(Launonen 2011, Proud Age vol. I ). Salonius-Hatakkan haastattelu tuo minulle tunteen siitä, miten iäkkäällekin on tärkeää saada tukea oman itsen kehitykselle. Mieli
ei vielä 60 ikävuoden jälkeen luovu elämisen ilosta, vaan haluaa edelleen kehittyä ja
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4. Jaana Partanen: Ruusunen –valokuvasarja 2004. Katja Tukiainen: Tyttö ja Mummo – sarjakuva 1998. Matti Ijäs: Pala valkoista marmoria 1998.
5. Proud Age on voittoa tavoittelematon liike, joka pyrkii muokkaamaan ikääntymisteemaa
positiivisempaan suuntaan.

olla onnellinen. Vaikka ruumis vanhenee, identiteetti jatkaa muuttumistaan etsien
omaa tapaa olla tässä maailmassa.
Hohenthal-Antin epäilee teoksessaan (2006), ettei hyvää vanhuutta luoda rakentamalla pelkästään turvallisempia ja mahtavampia laitoksia tai palveluiden suurella
tarjonnalla. Sen sijaan hän ajattelee hyvän vanhenemisen vaativan sellaisen ympäristön, jossa on hyvä vanheta ja joka mahdollistaa elämästä nauttimisen ja oman itsen
kehityksen. (Hohenthal-Antin 2006, 141). Mielestäni juuri tuolla oman itsen kehityksellä tavoitellaan tilaa, jossa voi tarkkailla omia tuntemuksia ja omaa onnellisuutta.
Se auttaa pohtimaan, mikä tekee juuri minut onnelliseksi. Uskon siihen liittyvän
myös mielen haastamisen uusille ajatuksille. Itsen kehitys ei mielestäni viittaa vain
loputtomaan uusien asioiden opetteluun, vaan mielen uteliaana pitämiseen ja avarakatseisuuteen. Se on oman itsensä asettamista ja peilaamista muuhun ympäristöön.
Löydän tähän ajatukseeni yhtäläisyyksiä sosiologian professorin Lars Tornstamin
luomasta gerotranssendenssin käsitteestä. Sillä viitataan minän laadullisen muutoksen mahdollisuuksiin. Se käynnistyy tietyssä elämänvaiheessa ja lisääntyy asteittain. Tuon muutoksen myötä suhde itseen ja maailmaan hakee muotoaan jatkuvasti.
(Hohenthal-Antin 2006, 157.) Tornstam toteaa, että ihmisen ikääntymisen myötä
transsendenssi kasvaa. Se on luonnollinen tapahtuma, mutta siihen vaikuttavat useat
kulttuuriset mallit. Suunta kohti gerotranssendenssia on jatkuva, mutta tuo prosessi
voi elämäntilanteesta riippuen joko hidastua tai nopeutua aika ajoin. Gerotranssendenssi on kuitenkin tila, johon kaikki Tornstamin mukaan päätyvät vanhetessaan.
(Tornstam 1999, 11.)
Tornstam nostaa gerotranssendenssin käsitteen rinnalle Erik Eriksonin kehityspsykologian vaiheteorian, jonka mukaan ihminen käy elämänsä aikana läpi seitsemän vaihetta, joiden jälkeen on toivottavaa saavuttaa lopullinen kahdeksas vaihe,
jota Erikson kutsuu egon eheydeksi (eng. ego integrity). Tässä vaiheessa ihminen
saavuttaa elämänsä perusteellisen hyväksymisen ja voi olla tyytyväinen elämäänsä
riippumatta siitä, millaisten kokemusten kautta on tiensä päähän päätynyt. Mikäli
tätä viimeistä vaihetta ei tavoita, Eriksonin mukaan ihminen kokee tällöin epätoivoa
ja kuoleman pelkoa. Tornstam esittää yhden merkittävän erotekijän hänen gerotranssendenssin sekä Eriksonin kahdeksannen vaiheen välille. Eriksonin teoriassa
ihminen tarkastelee elettyä elämäänsä saman paradigman kautta, kun taas gerotranssendenssi suuntaa enemmänkin tulevaisuuteen tavoitellen uusia näkemyksiä itsestä
ja maailmasta. (Tornstam 1999, 11.)
Jyväskylän yliopiston dosentti Raija Julkunen ottaa aktiivisen ikääntymisen rinnalle
ajatuksen onnistuneesta ja tuottavasta ikääntymisestä. Onnistuneesti ikääntyvä ihminen kykenee erottamaan oman ikääntymisensä vahvuudet ja heikkoudet. Erottaminen tapahtuu ennen kaikkea yksilössä itsessään ja kukin voi vaikuttaa siihen omilla
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elintavoillaan. Tuottavalla ikääntymisellä viitataan siihen, että myös vanhemmalla
ihmisellä voi olla tuottavia rooleja paitsi kuluttajana, myös kansalaistoiminnassa,
koti-, hoiva- ja vapaaehtoistyössä. (Julkunen 2009, 229.)
Tornstam nostaa arvokkaiksi arvoiksi tehottomuuden, tuottamattomuuden ja epäitsenäisyyden, jotka johtavat lepoon, rentoutuneisuuteen, mukavaan laiskuuteen, leikillisyyteen, luovuuteen ja viisauteen (Hohenthal-Antin 2006, 160). Mielestäni moiset
arvot tuntuvat olevan nyky-yhteiskunnan ihanteita vastaan. Voi olla, että ihmisten
ajankuva on muuttunut En usko Tornstamin kuitenkaan paheksuvan ihmisen tehokkuutta. Ajattelen, että aktiivisuus ja tehokkuus lähtevät ihmisestä itsestään, eikä
se saa olla ulkopuolinen vaade. Eläkeläiset ovat vapaita työelämän aikatauluttamasta
arjesta, jolloin voisi ajatella tehottomuuden ja tuottamattomuuden astuvan esiin.
Kuitenkin minusta tuntuu siltä, että kiire ja tehokkuus ovat tänä päivänä suosittu
elämäntapa. Paitsi että itse huomaan sortuvani siihen, olen huomannut myös ystävieni olevan entistä kiireisempiä: tapaamiset on sovittava viikkojen päähän. Miksi
kiire on tullut elämäämme?
Helsingin sanomien kuukausiliitteen nettiartikkelissa Turun yliopiston dosentti
Matti Kamppinen arvioi, että kiireen avulla nykyihmiset kertovat niin itselle kuin
toisillekin, millaisia ovat (Sartti 2013 HS). Vaikka eläkeläiset ovatkin vapautuneet
työarjen rytmistä, voivat he silti olla hyvin kiireisiä. Harrastukset ja muut menemiset voivat saada aikaan kiireen tunnun. Mutta ehkä mahdollisesti eläkeläiset osittain
joutuvat jollain tavoin kohtaamaan ja joko ottamaan tai jättämään, Tornstamin kehumat kiireettömyyden arvot? Haarni sen sijaan luonnehtii kolmannen elämän kulttuuria rauhallisuuden rytmittämäksi. Kiireettömyys tuo oman positiivisen lisänsä
mielekkääseen vapaaehtoiseen tekemiseen. Haarni puhuu stressittömän kolmannen
elämän puolesta ja uskoo kulttuurin olevan yhteiskunnallinen voimavara. (mt. 2010,
165.) Itse ajattelen Haarnin mainitseman stressittömän elämäntavan olevan merkittävä osa kenen tahansa onnellisuutta, ikään katsomatta.

5.2.3 MEDIAN VAIKUTUS IKÄKUVAAN
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Varto (2002, 11, 34) sanoo, että elämme maailmassa, joka on rakennettu valmiiksi.
Tässä valmiissa maailmassa identiteetit ostetaan kaupasta, eikä vapaata, valloittamatonta ihmisyyttä ole löydettävissä. Ihmisyys ajatellaan tunnettavan siinä määrin,
että siitä poikkeavat yksilöt pakotetaan normaaliuteen lääkkeiden, kasvatuksen ja
terapian voimin. Pusa (2012, 24) kritisoi muun muassa ulkoapäin annetun vanhuskäsityksen korruptoivan yksilöllistä kokemusta: ihmisestä alkaa lopulta tuntua siltä
kuin hänestä oletetaan tuntuvan. Mielestäni tällainen korruptio uhkaa minkä ikäistä

Kuva 12. Aikakausilehti ET

Kuva 13. Aikakausilehti Anna.

yksilöä vain. Näen, että rooleja saatetaan ottaa omakseen ja niitä vahvistetaan nimenomaan ulkoapäin tulevilla seikoilla. Muun muassa Bauman (2002, 90-91) kritisoi median tuottamia mallitarinoita, jotka saavat ihmiset etsimään vain tietynlaisia
kokemuksia.
Markkinoinnissa brändin ympärille rakennetaan mainosten avulla tietynlaista immateriaalisuuden ja pyhyyden auraa, joka lähentelee yhtä kulttuuritutkimuksen tärkeää työkalua: representaation käsitettä, joka viittaa edustamiseen ja esittämiseen. Se
liittyy kokemuksen välittyneisyyden, autenttisuuden ja edustavuuden pohdintoihin,
jotka kaikki ovat tärkeitä teemoja tuotemerkkien luomisen kannalta. (Vänskä 2012,
42-43.) Olen huomannut, kuinka tuotteita kohdistetaan tietyille ryhmille tietyin keinoin. Ikä on merkittävä kohderyhmän jaottelija. Vaikuttaa siltä, että eri ikäisillä on
erilaiset tarpeet, joten lapsille, nuorille, vanhemmille tai iäkkäille henkilöille suunnataan asioita hieman eri tavoin. Kaikki visuaaliset valinnat riippuvat siitä, kenen
nähtäväksi kyseinen asia on tarkoitettu. Värit, fontit, taitto ja kuvaelementit vaihtelevat kohderyhmän mukaan. Nämä kaikki vaikuttavat siihen mielikuvaan, miten
näemme eri ikäryhmät, itsemme ja toisemme.
Esimerkiksi aikakausilehdet saatetaan kohdistaa jollekin tietylle ikäryhmälle tai mainosten ulkoasu poikkeaa suuresti kun kyseessä on vaikkapa nuoret aikuiset tai eläke-
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läiset. Esimerkiksi varttuneemmille naisille suunnattu ET-lehti (kuva 12, s.57) sekä
nuoremmille naisille suunnattu Anna-lehti (kuva 13, s.57) poikkeavat niin ulkoisesti
kuin sisällöllisestikin. Värimaailma on ET-lehdessä harmonisempi ja luonnonläheisempi. Anna-lehdessä värien hempeys viittaa tyttömäisyyteen ja nuorekkuuteen.
ET-lehden otsikoinnilla viitataan terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Anna-lehden otsikot liittyvät suurimmaksi osaksi ulkonäköön liittyviin seikkoihin.
Kulttuurimme tuottaa todella paljon visuaalista materiaalia, jolta välttyminen on
miltei mahdotonta. Tämä on Vänskän (2012, 47) mukaan johtanut siihen, että ihmiset kommunikoivat erilaisten visuaalisten symbolien avulla. Vänskä toteaa länsimaisten hyvin toimeentulevien aikuisten pystyvän muokkaamaan lapsiaan kuin
materiaalia. Kaikki se, mitä laitamme päällemme, viestii toisille itsestämme. Media
tarjoaa omat mallinsa, jotka ovat ainoat hyväksytyt. Saatamme olla tuomitsevia, mikäli
joku ei noudata näitä malleja. Pääjoen (2004, 88) mukaan aika ja ajassa tapahtuvat
asiat vaikuttavat siihen, mitä arvostamme ja mitä pidämme soveliaana tapana viettää
elämäämme. Media tarjoaa omia mallitarinoitaan ja suuntaa myös sitä, millaisia kokemuksia ihmiset haluavat etsiä. Kokemukset ja kulttuuriset tarinat kulkevat vierekkäin
varjostaen todellisuuden pelkäksi epäilyksi.
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Se, mitä ja miten mediassa asioista puhutaan, voivat vaikuttaa olemiseemme ja mielipiteisiimme. Haarni on kiinnittänyt huomiota julkiseen puheeseen vanhuksista, joka
on vaikuttanut sekä negatiiviselta tai ristiriitaiselta. Vanhuus saatetaan nähdä yhteiskunnallisena huoltorasitteena, toisaalta välillä mainitaan eliniän pitenemisestä tai
eläkeläisten terveyden kohenemisesta verrattuna aiempiin sukupolviin. Vanhuutta on
leimannut tarve erilaiselle avulle ja palveluille, huonontuva terveys, huoltorasite sekä
sosiaalinen ongelma. Sen sijaan nuoruus koetaan sosiaalisen elämän oletusarvoksi.
(Haarni 2010, 11-12.) Tätä vastaan ovat myös monet erilaiset kampanjat, jotka toimivat
ikäihmisten identiteetin parantamisen puolesta. Tarkastellessani ikäihmisten hyväksi
toimivan –liikkeen nettisivustoa, saan vaikutelman sellaisesta brändistä, joka provosoi lukijaansa ulkoasullaan ja pyrkii vaikuttamaan nuorekkaalta. Nuorekkuus huokuu
esiin esimerkiksi räväkässä taitossa sekä fonttivalinnoissa. Ehkä sillä halutaan alleviivata iäkkään eteenpäin suuntautuneisuutta ja sitä, ettei ihmisen tarvitse tuntea itseään
tietynlaiseksi ikäihmiseksi. Toisaalta, nuorehkon ulkoasun tavoittelu viittaa siihen,
että se on juuri se arvo, jota iäkkäiden tulisi haalia.
Viime aikoina uutisointi on kuitenkin muuttunut positiivisemmaksi. Syyskuussa
2013 Helsingin sanomat uutisoi iäkkäistä, jotka ovatkin odotettua virkeämpiä sekä
tyytyväisempiä elämäänsä. Kyseinen artikkeli käsitteli Ikihyvä Päijät-Häme-hanketta, jonka tavoitteena oli edistää 50-80 -vuotiaiden terveyttä. Hankkeen myötä tämä
toteutuikin. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista vanhuksista ovat tyytyväisiä
elämäänsä. Useimmat ikääntyvistä ja vanhuksista harrastavat säännöllistä arkiliikuntaa. Harrastuksia on aiempaan verrattuna vähemmän, mutta toisaalta matkustelua

on enemmän. Ikääntyvien yksinäisyys vaikuttaa olevan liioiteltua mediassa. Yleisintä
yksinäisyys on yli 80-vuotiailla, joilla ystävien määrä on myös vähäinen. Vähäinen siksi, koska tuttavat sekä ystävät ovat voineet kuolla pois. Tutkija Ilkka Haapolan mukaan
ikääntymisen tuomat haasteet lienevät yliarvioituja. Tätä mieltä ovat olleet myös kansainväliset tutkijat lääketieteen lehdessä Lancetissa jo vuotta aiemmin. (Repo 2013, A6.)
Vuonna 2012 Euroopan Unioni vietti aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen
solidaarisuuden vuotta. Pitkälti varmasti tästä johtuen, viime aikoina esillä on ollut monia kampanjoita ikäihmisten aseman ja maineen parantamiseksi. Näitä ovat
esimerkiksi Valtaa vanhuus –kampanja, Proud age –liike tai Raha-automaatti yhdistyksen Eloisa ikä avustusohjelma, jotka pyrkivät toiminnallaan ikäihmisten arjen
laadun parantamiseen.
Tutkimusta tehdessäni, olen kiinnittänyt huomiota mediassa esille tuleviin ikäihmisten rooleihin. Esimerkkeinä Anni Nykäsen (kuva 11, s. 52) sarjakuvassa seikkaileva
Lyyli-mummo sekä matkailualan yritys Tjäreborgin viime aikaiset televisio-mainoskampanjan mainokset. Vaikka Lyyli-mummo tekee melko yleistettyjä mummo-asioita,
on hän luonteeltaan myös melko räväkkä sekä myös perillä nykymaailman menosta.
Lyyli-mummo katselee mielellään lihaksikkaita nuoria miehiä, juo energiajuomaa, kirjoittaa blogia sekä käy facebookissa. Nykänen itse kommentoi sarjakuvaansa: ”Haluaisin herättää keskustelua vanhusten kohtelemisesta ja siitä, että vanhukset eivät todellakaan ole mitään kauheita tyyppejä, jotka pitää lakaista maton alle.” (Yle Etelä-Karjala
2010.)
Televisiossa näkemäni Tjäreborg matkayhtiön matkailumainoksissa (2014) äänessä on
iäkkäämpi nainen, joka on lastensa ja lastenlastensa kanssa lomailemassa. Mummo
ihmettelee jälkeläistensä matkatavaran määrää ja hössöttämistä, lomalla kun olisi hyvä
ottaa rennommin. Mainoksen lopussa mummo loikkaa lapsenlapsensa kanssa uima-altaaseen. Mielestäni mainoksessa on tuotu hyvin esiin se, miten nykyeläkeläisillä on
hyvin aikaa ja terveys kestää vaikka hieman hurjemmatkin leikit. Toisessa Tjäreborgin
mainoksessa mummi ja vaari ovat livahtaneet yöuinnille hotellin uima-altaaseen, josta
hotellin nuori työntekijä moittii heitä. Iäkkäät pistävät pelleilyksi ja nauravat vain
hassutteluilleen. Nämä mainokset pyrkivät eroon yleistyksestä, jonka mukaan ikäihmiset koettaisiin vakaviksi ja mitään tekemättömiksi. Mainoksissa esiintyvät eläkeläiset
näytetään kauniina ja nuorekkaina.
Lapset oppivat kuluttajiksi nykyään jo varhain. Lapset, jotka eivät osaa vielä lukea,
tarkkailevat maailmaa kuvien keinoin. Vänskä toteaakin lasten ymmärtävän jo varhain,
millaiset kuvat mihinkin tuotteeseen kuuluvat ja millaisia tunteita niiden kuuluu herättää. Näin lapset oppivat pienestä pitäen tavaran ja kuvan väliseen yhteyteen. Kulutukseen liittyvä tieto merkitsee lapsille sellaista sosiaalista ja kulttuurista pääomaa, jolla
on merkitystä muun muassa lasten sosiaalisissa suhteissa. (Vänskä & Autio 2009, 60)
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6. KOHTAAMISEN PAIKKANA TAIDE
Tarinapajassa sukupolvet kohtasivat sellaisella taiteen kentällä, jossa päärooliin
nousivat tarinat, sadut ja kuvitus. Puhun taiteesta kohtaamispaikkana siksi, koska
ajattelen sen olevan se ympäristö, jossa kohtaaminen tapahtui. Taiteen tekemisellä voidaan todeta olevan positiivisia vaikutuksia toimijansa mieleen, joten tämä on
tärkeä osa tarinapajan pyrkimystä vaikuttaa osallistujiensa elämään elämänlaatua
tukien. Nostan tässä luvussa esiin lasten ja iäkkäiden taidekasvatuksen piirteitä, sekä
pohdin heidän ohjaamista taiteen parissa samaan aikaan.

6.1 TAITEEN TUOMA HYVÄ
Löydän tuttuutta Pusan (2012, 227) ajatuksesta siitä, että taide on osa ihmisyyttä.
Tärkeä Pusan asettama kysymys onkin, miten taide saa merkityksen yksilön elämässä? Pääjoki (2004) tarkastelee väitöskirjassaan taidetta kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekasvatuksessa. Hän ajattelee taidetta ja tarinoita leikkeinä, jotka ovat
vapaampia roolituksista. Pelit eroavat leikistä muun muassa sääntöjen rajauksilla
sekä kilpailun makuna. Leikki on vapaampaa ja sen sisällä voi tapahtua mitä vain.
Elämme yhteisössä pääsemättä siitä irti. Omaksumme rooleja, joista emme pääse
eroon.
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Marjatta Bardy kirjoittaa taiteen ja elämän limittymisestä. Niiden suhteesta syntyy
kulttuuritajuisuutta, joka kiinnittyy niin tekijänsä kuin kokijansa mielen sekä sisäiseen että ulkoiseen todellisuuteen. Taiteella ja yhteiskunnalla on monia sidoskohtia,

jotka muotoutuvat eri tavoin ajasta riippuen. Tähän vaikuttavina tekijöinä Bardy
mainitsee elannon hankkimisen tavat, yhteiskunnallisen työnjaon sekä käsitykset
ihmisestä, tiedosta ja taidosta. (Bardy 2007, 22.)
Bardy (2007, 25) määrittelee yhteisöllistä taidetoimintaa siten, että siinä kansalaiset
pääsevät ammattitaiteilijan opastuksella tutkimaan suhteita niin itseensä, toisiin
kuin myös omaan paikkaansa maailmassa. Uuteen sukeltaminen ei ole yksisuuntaista, vaan myös taiteilija pääsee tutustamaan itselleen uusiin todellisuuksiin. Omaelämänkerrallisessa taiteen tekemisessä itseys tehdään näkyväksi sekä omalle itselleen
sekä toiselle (Sava & Katainen 2004, 30). Taiteen keinoin voidaan saada selville
sellaista tietoa, mikä pohjautuu oivallukseen, kokemukseen ja elämykseen. Taide on
keino tutkia omaa sisäistä maailmaansa ja näin ollen myös pohtia omaa vanhenemistaan. Taide on myös väylä olla osa ympäröivää yhteiskuntaa ja se mahdollistaa
dialogin ympäröivään yhteisöön. (Hohenthal-Antin 2006, 124.)
Taiteessa työstetään eri aikakausille tyypillisiä jännitteitä ja konflikteja. Taide ei väitä
maailmaa vain yksipuolisesti joksikin, vaan se parhaimmillaan valottaa yksilön ja yhteisön välisiä suhteita monipuolisesti. (Bardy 2005, 28.) Taiteen tekemisessä eri tietämisen tavat yhdistyvät. Tähän vaikuttavat kulttuuriset tiedonlähteet, läheistemme
kertomukset, omat aistimuksemme, kokemuksemme ja tarinamme niistä. (Pääjoki
2004, 92.) Ihminen tarvitsee toista peilatakseen itseään. Taide koetaan yksilöllisellä
tasolla, vaikkakin se tapahtuisi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Jokainen voi kokea
sen vain omin mielin ja sydämin. Pusa pohtii taiteen kokemisen ja tekemisen olevan
ainutlaatuinen ja jakamaton hetki, riippumatta siitä toteutuuko se yhteisymmärryksessä tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Pusan sanoin ”taide on kaikille eri, sitä ei
voi jakaa”. (Pusa 2012, 96-97.)
Bardy pohtii artikkelissaan, onko ilo tulos. Hän toteaa, että taidepohjaisilla hankkeilla on usein onnellinen loppu siinä mielessä, että ne tuottavat osallistujilleen iloa.
(Bardy 2007, 30.) Nietzsche kutsuu taidetta ”Tahtomisen piristeeksi”, joka auttaa
reaktiivisesta aktiiviseen elämään eli oman paikkansa ottamiseen (Deleuze 2005 ).
Teemu Mäki perustelee taiteen ja terapian yhtäläisyyksiä muun muassa sillä, että ne
molemmat pyrkivät vaikuttamaan mieleen. Niissä ongelmien kohtaamisen ja käsittelyn ei tarvitse olla tietoista tai sanallistettua. Riittää että tulee parempi olo. Taiteen
ei tarvitse parantaa jotain sairautta, vaan parantaa elämänlaatua. (Mäki 2005;2009,
147.) Bardyn mukaan taide vaalii monipuolista ihmiskäsitystä, jossa eri aistien käyttö
sekä niin ilmiöiden rikkaus kuin haurauskin (2007, 32). Pääjoki pitää taiteen voimana,
toisaalta myös uhkana, sitä, että se voi liikuttaa käsityksiä, merkityksiä ja käytäntöjä
(Pääjoki 2012, 73).
Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakausilehti Tesson nettiartikkelissa tarkastellaan taide- ja kulttuuritoiminnan limittymistä sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle. Tämä
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näkyy monina erilaisina hankkeina, joilla pyritään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Marja-Liisa Honkasalo, joka toimii Turun yliopistossa kulttuurisen terveyden ja hyvinvoinnin professorina, toteaa artikkelissa, että taidetta on viety kaikkialle: ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuntoutukseen ja aina hoitoon asti. Artikkeli
puhuu vahvasti kulttuuritoiminnan sekä taidetyöskentelyn positiivista vaikutuksista
hyvinvointiin, mutta Honkasalo kehottaa siitä huolimatta tarkastelemaan asiaa myös
kriittisin silmin. Yksi merkittävä kysymys onkin, miten taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksia voitaisiin tutkia luotettavasti ja kattavasti? (Luotonen 2013.)

6.2 PIIRTEITÄ LASTEN TAIDEKASVATUKSESTA
Varhaiskasvatuksessa kulttuurin ilmiöiden läpikäyminen selkeyttää lapsen kulttuurista identiteettiä (Ruokonen & Rusanen 2009, 11). Kohdistan katseen kulttuurissa kuvataiteeseen. Lapsilla ei ole juuri vaihtoehtoja olla tutustumatta kuvataiteen
maailmaan, sillä se kuuluu vahvasti varhaiskasvatuksen perussuunnitelmaan. Paitsi,
että se on usein tekemisen tapa, sen katsotaan myös olevan mukava lähestymistapa
kulttuuristen aiheiden läpikäymiseen. Mukava varmaankin siksi, koska lapsille tuntuu olevan luontaista oppia toiminnan keinoin.
Lapselle syntyy kyky kuvitteluun jo varhain. Tälle kehitykselle on olennaista halu
liikkua kuvittelun ja todellisuuden erilaisten kerrostumien välillä. Mielikuvien
avulla lapsi voi eläytyä omiin ja muiden tunteisiin, sekä kuvitella eri vaihtoehtoja
ristiriitatilanteissa. Näin siis kuvittelu auttaa eettisen tiedon rakentumista. Leikki
sekä erilaiset taidemuodot ovat yksi keino käsitellä symbolista todellisuutta konkreettisen todellisuuden rinnalla. (Ruokonen & Rusanen 2009,12.)
Sanat ja kieli sekä kirjallisuus ovat merkittävä osa kulttuurin tuntemusta. Suojalan
mukaan lapsen suhdetta kieleen voidaan tukea lastenkirjallisuuden sekä itseilmaisun
avulla. Sanaleikit, riimittely ja lorut ylläpitävät lapsen leikkivää suhdetta kieleen.
Merkittävää on myös lapsen oman tarinoinnin ja riimittelyn huomioiminen. Suojala
nostaa esiin kirjojen tärkeyden ja muistuttaa, että yhteisesti tehdyt oma kirjateokset
tekevät kirjan esineenä ja sen tekemisen prosessi tulevat lapselle tutuksi. Tällaiset
kirjaprojektit tekevät lasten omaa kulttuuria näkyväksi. Suojala muistuttaa, että
lapset tarvitsevat jaettuja kokemuksia sekä yhteisiä tarinoita. Niin koetaan yhteisiä
tuntemuksia, jännitystä ja helpotusta. (Suojala 2009, 42-44.)
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Innostavaan ympäristöön tarvitaan yhteisössä toimivat ihmiset, sopivasti virikkeellinen miljöö, hyvä ilmapiiri, hyvät tavat ja toisten huomioiminen. Virikkeellinen
miljöö tarjoaa vaihtelevuutta sekä on mielekäs ja mielenkiintoinen ympäristö työs-

kennellä. Innostavan ympäristön luominen vaatii ohjaajalta paneutumista, sillä on
tärkeää ohjata myös lapsia huomaamaan ja luomaan sitä. (Karppinen 2009, 64.)
Ajattelen, että kun ympäristön rakentamiseen yhdessä panostetaan, tekee se siitä
merkityksellisemmän paikan olla. Uskon että taiteellisesti orientoituneessa miljöössä
lapsen on helpompi heittäytyä tekemiselle mukaan. Ympäristö voi tarjota virikkeitä
ja inspiraatiota, joka laukaisee lapsen työskentelyn omaan suuntaansa. Pusa nostaa
varhaiskasvattajan tehtäväksi lapsen omaehtoisen toiminnan mahdollistamisen. Tuohon mahdollistamiseen kuuluvat olosuhteiden ja ympäristön tekeminen turvalliseksi,
jossa lapsi voi sitten itse etsiä ja löytää asioita. Se ei kuitenkaan tee kasvattajan roolista passiivista. Päinvastoin, sillä se vaatii vahvan vuorovaikutussuhteen, läsnäolon
ja valppauden käytettävissä olemiseen. (Pusa 2009, 73.)
Kalliala & Ruokonen kysyvät, eroaako taito- ja taideaineiden opetus kulttuurisesti
moninaisessa tai yksikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa. Heti perään he kyseenalaistavat koko yksikulttuurisuuden olemassaolon. Päiväkotiin tullessaan lapset
tuovat mukanaan omat kulttuuriset kokemuksensa, sillä heidän kotikulttuurinsa
eroavat toisistaan. Kalliala & Ruokonen huomauttavat kulttuurisest moninaisten
taustatekijöiden olevan muutakin kuin vain etninen tausta tai vieras uskonto. He
kuitenkin pitävät itsestään selvänä, että kulttuurisesti moninaisessa lapsiryhmässä
lasten tietäminen ja taitaminen kasvavat. (Kalliala & Ruokonen 2009, 66.)
Taiteen tekemisellä voi olla terapeuttinen vaikutus. Elämään kuulu erilaisia suuria
tunteita, eikä niiden vuoksi tarvita aina hoitoa tai terapiaa. Noita tunteita voi lapsi
käsitellä erilaisen ilmaisun kautta, kuten esimerkiksi runona tai vaikkapa tanssina.
Tärkeää on, että lapsella on mahdollisuus tunteiden ilmaisuun ja niiden huomioimiselle. Tunteiden hyväksytty vastaanotto vahvistaa lasta ja hän voi luottaa omien
tunteidensa ilmaisuun myös jatkossa. Taiteen tekeminen mahdollistaa järjestyksen
luomista lapsen sisäiseen maailmaan. Taiteen keinoin lapsi rakentaa mahdottomiakin tarinoita, jotka jäsentyvät hiljalleen ja parhaimmillaan kokonaisuudeksi, joka
vahvistaa lapsen omaa kuvaa itsestään. Tarinoidessa vihollisen voittaminen sankarina on merkittävää, sillä silloin voi kokea olevansa rohkea ja löytää oman ihanuutensa. (Pusa 2009, 73.)

6.3 PIIRTEITÄ IKÄIHMISTEN TAIDEKASVATUKSESTA
Käsittelen tässä osiossa taidekasvatusta ja taiteen tekemistä iäkkäiden harrastelijoiden näkökulmasta. Useimmat eläkeikäiset ovat hyväkuntoisia ja kykeneväisiä toimimaan erilaisissa harrastuksissa ja menoissa. Eläkkeelle pääseminen saattaa myös
mahdollistaa uusien harrastusten aloittamisen vapaa-ajan lisääntymisen ansiosta.
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Haarni puhuisi onnistuneen, aktiivisen tai tuottavan vanhenemisen sijaan hyvästä
vanhenemisesta, elämänlaadusta ja –sisällöstä, sillä vanheneminen on ennen kaikkea
jokaisen henkilökohtainen asia ja jokaisen elämän pyrkimykset vaihtelevat yksilöllisesti (Haarni 2010, 32).
Hohenthal-Antin katsoo kriittisesti ikäihmisille suunnattuja taidepalveluja. Hänen
mielestään ikäihmisille suunnattu taidetoiminta on useimmiten palvelu-lähtöistä.
Se ei lähde vanhuksista itsestään ja heidän elämästään, vaan heille tuodaan valmiita
paketteja toteutettavaksi. On myös hyvin tavallista, että eri taiteentekijät vievät toteuttamiaan taide-elämyksiä hoitolaitoksiin heille, jotka eivät enää itse kykene osallistumaan kulttuurimaailman antiin. (Hohenthal-Antin 2006, 23-24.)
Taide voi olla ikääntyvälle keino pyrkiä pois jostain yleistävästä kategoriasta, sillä se
antaa tilaa yksilön ainutlaatuisuudelle (Pusa 2012, 104). Hohenthal-Antin (2006, 24)
nostaa ”fyysisen esteettömyyden” rinnalle toisen käsitteen, ”henkinen esteettömyys”,
jolla hän viittaa jokaisen ihmisen vapaudentunteeseen siitä, että on lupa ilmaista
itseään kuten itselle parhaaksi näkee.
Taidetoiminta on iäkkäämmille ihmisille täysin vapaaehtoista toimintaa. He osallistuvat, jos haluavat. Harvempi eläkeläinen tuskin osallistuu kulttuurimenoihin vain
siksi, jotta pysyisi terveempänä pidempään. He ovat niitä, jotka nauttivat eri kulttuuritoiminnasta ja sen tuomista elämyksistä. Yhteisöllisyydellä on varmasti paljon
tekemistä myös tuon toiminnan kanssa.
Pusa ei oleta eläkkeelle siirtymisen tuoman vapaa-ajan lisääntymisen olevan syy
taiteen tekemisen aloittamiseen. Hänen haastatteluaineistonsa myötä, yksi syy tähän
voisi olla elämänkokemuksen myötä kertynyt uskallus ryhtyä uuteen. Se voi olla pitkä haave, intohimo, mikä ajaa taiteen pariin. Taide on saattanut olla jollain tavalla
läsnä sellaisen ihmisen elämää jollain tavalla, jotta hän ryhtyy harrastamaan sitä
viimeistään eläkkeelle päästyään. (Pusa 2012, 30-31.)
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Mikä saa ihmiset tarttumaan taiteen tekemiseen vasta eläkeiällä? Pusa kutsuu
estepuheeksi sitä, miten hänen haastattelemansa ikäihmiset ovat selittäneet taiteen
tekemättömyyttään. Estepuheeseen saatetaan liittää omat vanhemmat, koulu, perhe,
palkkatyö ja jopa sukupuoli. Nuo kaikki tai osa ovat koettu esteenä taiteen tekemiselle. (2012, 42.) Pusa haluaa muistuttaa taidekasvatuksen mahdollisuuksista nimenomaan eläkeläisille, sillä heistä löytyy paljon niitä, jotka joskus harrastivat taidetta,
mutta se jäi muiden asioiden alle, kuten ammatinvalinnan. (Pusa 2012, 79).
Hohenthal-Antin pohtii ikäihmisten roolia taidetoiminnassa. Hän ryhmittelee iäkkään taidetoiminnan kolmella tavalla: Ikäihminen taidetoiminnan kohteena, ikäih-

misten kanssa toteutettu toiminta sekä ikäihmisten itsensä toteuttama toiminta. Hohenthal-Antin kritisoi taiteen asiantuntijoiden taideohjausta siitä, ettei ikäihminen
lopulta ole kuitenkaan itse oman taiteensa herra. Hän siteeraa Irja Seetulaa (1999,
5): ”(…) Aktiivinen elämä on täysin eri asia kuin vain olemassa oleminen” , peräänkuuluttaen iäkkäiden omatoimista taidetoimintaa. (HohenthalAntin 2006, 109-110.)
Hohenthal-Antin (2006, 123) listaa taiteen mahdollisuuksiksi ikäihmisten elämässä
syrjinnän ehkäisyn, yhteisöön kiinnittämisen, identiteetin vahvistamisen, hyvinvoinnin lisääntymisen, sukupolvien välisen yhteistyön sekä muistelun.

6.4 MITÄ HUOMIOIDA, KUN LAPSIA JA ELÄKELÄISIÄ OHJATAAN
YHDESSÄ?

6.4.1 Taidekäsitykset ja luovuus
Oma pohtimiseni lasten ja iäkkäiden mielikuvituksen erosta lähti liikkeelle ennakko-oletuksesta, että lapset uskaltavat olla iäkkäämpiä luovempia. Ajatus pohjautui
oletukselle, että lasten tarinoissa mielikuvitus saattaa ohjata tapahtumia mihin suuntaan vain. Antero Salminen (2005, 20) nostaa esiin tutkija Juho Hollon ajatuksen
siitä, miten lapsuuden mielikuvitusikä, toisin kuin yleensä ajatellaan, on itse asiassa
varsin puutteellinen, Hollon sanoin jopa mielikuvitusköyhä. Myös Hohenthal-Antinin mukaan, luovuuden voidaan ajatella kehittyvän juuri ihmisen ikääntyessä, sillä
ihmisen ikääntyessä minän käsitys muuttuu. Hän korostaa etenkin eläkkeelle jäämisen saavan aikaan mahdollisesti niin sanotun vapautumisen vaiheen, joka antaa
rohkeutta luovuuden käyttöön. Luovuuteen vaikuttavat kuitenkin ennen kaikkea
tausta- ja elämänvaihetekijät. (Hohenthal-Antin 2006, 38-39.) Pusa korostaa elämänkokemuksen antavan taiteen tekemiselle monipuolisen pohjan, niin ajatuksen
kuin taitamisenkin tasolla. Hienomotoriikka saattanee heikentyä ikääntyvällä, mutta
tietotaitoa kertyy aina muistin toimiessa. (Pusa 2012, 190.)
Tarinapajan myötä, tajusin mielikuvituksen olevan riippuvaisempi persoonasta kuin
iästä. Lasten mielikuvitus ei lentänyt valtoimenaan, ainakaan kaikkien. Tulkitsin
mielikuvituksellisena ja luovana ajatteluna ne tarinoiden piirteet, jotka viittasivat
persoonallisiin ratkaisuihin. Koska näiden persoonallisten ratkaisujen määrittely on
vaikeaa tuntematta pajaan osallistuneiden omia elämänkokemuksia, vertasin asiaa
myös siihen, minkä koin tälle vastakohtana. Monien lasten tarinoissa toistui selkeästi sellaiset asiat, jotka tulivat pitkälti suoraan heidän omasta havaintomaailmastaan.
Esimerkiksi jonkun tytön tarina saattoi kopioida suoraan taidemökin tavaroita.
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Eläkeläisten tarinoissa suorien havaintojen näkeminen oli haastavampaa, sillä he
osasivat kätkeä niitä asioita tarinankerronnan sisään lapsia taidokkaammin. Toisaalta, eläkeläisten tarinoissa oli havaittavissa arjen kulun asioita, kuten herätyskellon
soiminen tai kahvin juonti.
Uskon, että ihmisen taidekäsitys alkaa rakentua jo lapsesta lähtien ja se muuttuu ja
elää ihmisen kasvaessa ja toimiessa yhä laajemmin kulttuurimme sisällä. Tuo taidekäsitys voi olla hyvinkin häilyvä ja epätarkka henkilökohtaisella tasolla, mutta se on
kuitenkin siellä kytevänä. Tarja Pääjoki korostaa kulttuurisesti moninaisessa taidekasvatuksessa ajatusta siitä, miten kukin hahmottaa omaa kulttuurista paikkaansa.
Monikulttuurisessa taidekasvatuksessa ihmiset toimivat niiden kysymysten keskiössä, jotka kysyvät, keitä me olemme, millaisessa maailmassa elämme ja kohtaamme
toisiamme. (Pääjoki 2004, 20.)
Lasten ja iäkkäiden yhteistä taideryhmää voidaan katsella kulttuurisesti moninaisena
ryhmänä. Siellä sekä lapset, että iäkkäät, tuovat oman henkilökohtaisen elämismaailman nähtäville. On helppoa olettaa, että molemmat ikäryhmät ovat kiinnostuneita
erilaisista asioista. Pohdin aiemmin sitä, kuinka kasvamme sellaiseen kulttuuriin,
jossa media tarjoaa jokaiselle ikäryhmälle omat suuntauksensa. Kaikki se, mitä
koemme tuossa omassa ”lokerossamme” vaikuttaa siihen, mitä ja miten ilmaisemme
asioita ja miten ilmaisemme itseämme taiteellisesti.
Tarinapajassa aikuiset tulivat paikalle vapaaehtoisesti, kun taas lapset tulivat päiväkodin velvoittamana ja vanhempien luvalla. Saapumalla paikalle, he kaikki lupautuivat sitoutumaan taiteelliseen tekemiseen joksikin aikaa. Pajaan osallistuneista
saattoi aistia jo heti ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen, ketkä olivat taiteellisesti
orientoituneempia. Tulkitsin sen näkyvän siinä, miten joillekin tekeminen tuntui
olevan helppoa, joillekin taas hitaampaa, huokailuttavampaa ja takkuisempaa. Motivoitunut tekijä viestii silmillään ja kehonkielellään uteliaisuutta aihetta kohtaan.
Lapsista tämän huomasi helpommin kuin aikuisista. Huomasin kuitenkin myös
sen, miten luovuus on asia, jota voi ruokkia enemmän. Joku voi tuskailla tekemistä
enemmän kuin muut, mutta luovat lopputulokset ei välttämättä paljoa eroa toisistaan. Vaikka luova tekeminen saattoi herätä hitaasti joidenkin pajaan osallistuneiden
kohdalla, se helpottui pajan edetessä ja hyväksymällä sen, että siihen kuului luova
tekeminen.
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6.4.2 Ympäristö ja ajan käyttö
Mielestäni on tärkeää, että kohtaaminen tapahtuisi joko molemmille, sekä lapsille
että iäkkäille, vieraassa ympäristössä, tai sitten molempien ympäristössä. Mikäli koh-

taaminen tapahtuisi vain toisen osapuolen ”reviirillä”, olisi se kuin vierailu. Pidän
kohtaamisessa tärkeänä sitä, että molemmat pääsevät lähelle toisen elämismaailmaa.
Toisen elämismaailmaa on helpompi pysähtyä kuuntelemaan, mikäli on kuunneltavan alueella. Vieraassa ympäristössä ryhmä täyttää tilan itselleen ja siitä tulee niin
sanotusti puolueeton tila.
Pidän aikaa merkittävänä osana innostavan ympäristön kokonaisuudessa. Mitä
kiireempi itse työskentelyllä on, sitä enemmän siitä jää asioita kokematta. Ajatukset
tarvitsevat aikaa muhiakseen ja tullakseen sanallisiksi tai kuvallisiksi. Luova tekeminen on parhaimmillaan kiireettömänä, kun ajatus on kiinni omassa tekemisessä,
eikä jo seuraavassa paikassa. Tarinapajassa kuuden tapaamisen kerta tuntui omasta
mielestäni menevän vauhdilla. Suunnittelemani runko joutui joustamaan ajan painosta, mutta ehdin kuitenkin toteuttaa kaikki aikomani tehtävät. Ne vain toteutuivat
eri päivinä, mitä olin ajatellut.
Ennen tarinapajan alkua, oletin lasten ja eläkeläisten työskentelevän melko eri tahtiin. Ajattelin lasten olevan reilusti nopeampia. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan työskentely tapahtui melko samanaikaisesti. Molemmissa ikäryhmissä oli yksilöitä, jotka
keskittyivät pidempään kuvan tekemiseen ja toiset olivat taas nopeampia. Tekemisen
ajallisuudessa olisi tärkeää huomioida se, miten itse tehtävää voi jatkaa syventyen
siihen enemmän. Kiire tappaa luovuutta, joka vaatii joutilaisuutta voidakseen hyvin
(Hohenthal-Antin 2006, 40).
Eläkeläisten elämänrytmi saattaa olla lisääntyneen vapaa-ajan ansiosta hidastunut.
Se voi olla saanut osakseen rauhallisuutta ja leppoisuutta, vaikka menemisiä olisikin
paljon. Lapset sen sijaan ovat vielä sidottuina tiettyyn arkeen ja rutiiniin. Toisin kuin
eläkeläiset, lapset menevät aikuisten ehdoilla. Eläkeläisillä on itsenäisyys ja vapaus,
lapsilla huoltaja ja ulkoapäin saneltu päivärytmi.

6.4.3 Kuvien tekeminen
Tarinapajassa eläkeläisten ja lasten tekemissä kuvissa oli havaittavissa eroja. Eläkeläiset pyrkivät tekemään kuvaan asiat kokonaisvaltaisesti, kun taas lapset saattoivat
tehdä pieniä yksityiskohtia tarinastaan. Niistä ei kuvien tarinallisuutta erota, ellei
olisi kuullut itse tarinaa. Uskon tämän liittyvän kuvan tekemisen oppimiseen ja
hahmottamiseen. Antero Salmisen (2005, 22-23) mukaan eräs varhaislapsuuden ominaispiirre onkin katkelmallisuus, jolloin esineet eivätkä tapahtumat muodosta ajallisesti tai paikallisesti yhtenäistä järjestelmää. Leikki-ikäinen saattaa käsitellä kutakin
piirroksensa esinettä erillisenä palana.
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Osalla oli enemmän kokemusta kuvallisesta tekemisestä, osalla taas vähemmän, ja
näin ollen, osalle kuvallinen tekeminen oli helpompaa kuin toisille. Lapset ryhtyivät
kuvan tekemiseen vähemmän mukisten mitä eläkeläiset. Eläkeläisille oli selvästi
rakentunut mielikuva ”hienon” kuvan tekemisestä, joka aiheutti heille henkilökohtaisia haasteita kuvan tekemisen suhteen. Oletan näin, koska monesti kuvanteon
kapina kuului sanoin ”emmä osaa!”.
”Osalle eläkeläisiä tekeminen tuntui olevan mukavaa ja jopa nautinnollista. Eläkeläinen 1
, joka sanojensa mukaan piti piirtämisestä, ei ollut tehnyt sitä pitkään aikaan. Hänestä oli
mukava päästä taas työskentelemään kuvallisesti. Vaikka välillä hänkin tuskaili tekemisen
vaikeutta. ”
(Tarinapajan päiväkirja 11.3.2013.)

Lasten taidekasvatus tuntuu olevan lähes poikkeuksetta toiminnallista ja toisinaan
myös tutkivaa. Lapset oppivat paljon havaintojen kautta, joka taas tapahtuu erilaisen
toiminnan avulla. Ajattelen lasten olevan melko orientoituneita kuvalliseen tekemiseen, sillä he tekevät sitä kohtalaisen paljon päiväkodeissa ja kouluissa, mahdollisesti
myös kotona. Lapsilla tekemiseen liittyy usein tutkiminen ja uusien asioiden kokeileminen. Toisaalta tekemiseen liittyy myös usein pakko. Lasten on tehtävä erilaisia
askarteluja, koska aikuinen näin vaatii. Niitä vaaditaan aina päiväkodista pitkälle
yläkouluun asti.
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Ikääntyessä kuvallinen tekeminen jää usein pois sellaisilta ihmisiltä, joille sen
harrastaminen ei ole tärkeää. Useimmiten, ainakin oman kokemukseni perusteella,
tuntuu olevan niin, että omia taitoja myös hävetään. Tarinapajassa erään eläkeläisellä kesti tovi hyväksyä se, että pajassa työskenneltiin kuvallisesti. Hän oli vahvasti sitä
mieltä, ettei ollut taitava kuvan tekijä. Lapsista kukaan ei valitellut piirtämisen vaikeutta. Usein tunnutaan ajattelevan, että henkilön täytyisi olla taiteilijan veroinen,
jotta taidetta voisi tehdä. Itse tekemisen arvo ja ilo saattavat unohtua, kun niiden
paikan ottaa itsekriittisyys. Vaikuttaa myös siltä, ettei edes taidekasvattajan läsnäolo välttämättä auta, vaikka tällä olisi välineitä tarjota tuolle itsekriittiselle tekijälle
helpotukseksi. Lapsilta taas tuo tekemisestä nauttiminen onnistuu ehkä helpommin.
Voi olla ettei heidän itsekriittisyydellä ole vielä valtaa. En kiellä, etteikö lapset tuskailisi kuvia työstäessään. Myös heillä on ajatus siitä, millainen kuvan tulisi olla ja
turhautumista tapahtuu, mikäli siitä ei haluttua tule.

Olen työkokemukseni6 puolesta huomannut, että lapset piirtävät paljon. Useimmiten
vaikuttaa siltä, ettei lapsille ole ongelma aloittaa piirtämistä. Tietenkään kaikki lapset eivät pidä piirtämisestä, mutta he kuitenkin tekevät sitä toisinaan. Pikku hiljaa
piirtäminen jää pois, kunnes sitä ei tee enää lainkaan, ellei koe sitä tärkeäksi. Kokemukseni mukaan monien aikuisten ajatusmaailmaan liittyy mielikuva siitä, että piirtäminen on jotain, jota harrastaakseen täytyy voida tuottaa tietynlaisia kuvia. Toisin
sanoen, täytyy olla hyvä tekijä. Lapsilla tällaista ajatusmaailmaa ei vielä ole, vaikkakin monesti lapsetkin turhautuvat kun eivät onnistu piirroksissaan. Työkokemusteni kautta olen myös huomannut, että lapset suhtautuvat todella kriittisesti omiin
piirroksiinsa. Se saattaa olla aikuisilta opittua. Lapset myös tarkastelevat toistensa
piirroksia ja suhtautuvat niihinkin toisinaan yllättävän konservatiivisesti. Piirtäjälle
voidaan huomauttaa kuvan esittävyydestä, mikäli se ei vaikuta oikeanlaiselta.
Tämä käsitys osaamisen tärkeydestä kantaa läpi elämän. Iäkkäät ihmiset, jotka eivät
ole tottuneet tekemään kuvia, saattavat kokea todelliseksi haasteeksi ryhtyä moiseen
puuhaan. Tarinapajassani eläkeläiset tuskailivat usein kun oli aika tehdä kuvia. Eräs
tuntui suhtautuvan tekemiseen jopa hieman pelokkaasti. Myönnän usein unohtavani, kuinka vaikeaa kuvan tekeminen on kokemattomalle ja saatan pitää itsestään
selvänä, että toki jokainen kuvan pystyy ja haluaa tehdä. Ehkäpä avainajatus onkin
siinä, että taidekasvattajana saan myös tekevän uskomaan niin. Jokainen meistä voi
ja on oikeutettu, tekemään kuvan. Se voi olla juuri sellainen kuin siitä tulee. Tekemisen prosessilla on se merkittävin osuus.
” Eläkeläis2:sta selvästi ahdisti tyhjä paperi hänen edessään, eikä hän piirtänyt mitään.”
(Tarinapajan päiväkirjas 4.3.2013)
Ensimmäisellä pajakerralla, olin mielestäni tehnyt helposti lähestyttävän piirtämistehtävän, jossa tarkoituksena oli luonnostella, pikaisesti piirrostella, kuulemiamme
tarinoita. Ihan vain pieniä asioita ja poimintoja tarinoista. Yksi eläkeläisistä koki
aloittamisen todella haastavaksi, eikä hänen paperilleen tullut mitään. Voin vain
kuvitella tunteen, kun kaikki muut heittäytyvät tekemiselle, vaikkakin epävarmoina,
eikä itse pysty tekemään mitään saman pöydän ympärillä. Pystyin vain lämpimästi
yrittää poistaa turhia jännitteitä. Loppujen lopuksi, uskallus löytyy jokaiselta itseltään
ja viimeinen sysäisy tulee tapahtua itsessä. Seuraavalla kerralla tuo kyseinen eläkeläinen oli selvästi miettinyt asiaa. Hän myönsi harmitelleensa omaa saamattomuuttaan ja ”poropeukaloisuuttaan”. Ennen pajan alkua otin puheeksi kuvataideopetuk69
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sen, mitä se on ollut minäkin vuonna. Keskustelimme siitä, miten tiettyinä aikoina
piirustuksen opetus koulussa oli hyvin jäljittelevää ja sillä oli selkeät tavoitteet.
“Koska viime kerralla huomasin kuvan tekemisen olevan hieman jähmeää, toin siihen nyt
rennomman aspektin: kuva piti tehdä väärällä kädellä. Joku sanoikin osuvasti siitä myös:
”näin olemme enemmän samalla lähtöviivalla” Yllätyksekseni lapset ottivat tästä kuitenkin
enemmän huolta. Tyttö3 tuskaili että miten hän osaa! Tyttö1 reteästi totesi että hän tekee
sillä kädellä millä on tottunut! Tyttö2, joka tuntui tekevän kaiken samoin kuin Tyttö1, totesi
samoin perässä. Kerroin toivovani heidän tekevän kuin pyysin, mutta he eivät silti tehneet.
Lastentarhaohjaaja sanoi heidän fuskaavan. Itse taas kehuin muita, jotka sinnikkäästi
viitsivät tehdä väärällä kädellä. Tehtävän jälkeen Tyttö3 totesi että hän yritti tehdä väärällä
kädellä, mutta unohti aina välillä ja teki oikealla kädellä. Henkilökohtainen tavoitteeni
kuitenkin oli, että kaikki tekisivät kuvallista työtä, ja se onnistui. “
(Tarinapajan päiväkirja 7.3.2013.)

Edellä mainitussa päiväkirja-otteessa käy ilmi, kuinka eläkeläisten oli helpompi suhtautua tekemiseen vähemmin vakavin mielin. Vai osasivatko he vain peitellä tuskailunsa tekemiseen, kun taas lapset ilmaisivat mielensä näkyvämmin?

6.4.4 Ohjaaminen
Ohjauksessa on tärkeää huomioida molemmat ikäryhmät arvokkaina omina ryhminään. Mielestäni on hyvä muistaa, ettei ryhmien samanlainen kohtelu tarkoita aina
tasa-arvoista kohtelua. Tärkeää on myös pyrkiä olla kohtelematta ryhmää aliarvioiden sen kykyjä. Yksilön erityisyyttä ei myöskään saa unohtaa: tuskin mikään ohjattava ryhmä koostuu ihmisistä, jotka oppisivat tai toimisivat kaikki samoin tavoin.
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Omasta ohjaamisestani tarinapajassa huomioin sen, kuinka saatoin aina toisinaan
ohjata puhettani enemmän lapsille, kuin aikuisille. Tällä halusin varmistaa sen, että
lapset varmasti ymmärsivät tarkoittamani. Toisin sanoen, kertooko tämä omasta suhtautumisestani lapsiin sellaisina oppijina, jotka ymmärtävät aikuisen selitystä huonommin kuin itse aikuiset. Tarinapajassa puhuessani, tunnistin itsessäni uskomuksen siitä,
että aikuiset ymmärtävät sen, kun lapsille puhutaan tietyllä äänensävyllä, jossa saattoi
havaita tietynlaiset painopisteet ja tauotukset selittävien lauseiden välillä. Aikuiselle
puhuttaessa puhe voi olla hieman elävämpää ja rönsyilevämpää, ehkä arkisempaa.
Ohjatessa vastuun jakaminen on myös erilaista iäkkäiden ja lasten välillä. Tarinapajassa saatoin jättää eläkeläiset tarinoimaan itsenäisesti, kun taas lapset tarvitsivat

aina yhden aikuisen seuraansa, sillä heidän perusturvasta on aina jonkun oltava vastuussa. Tämän kaltaista vastuuta eläkeläisistä ei tarvinnut huolehtia. Vastuuseen liittyy myös luottamus siitä, että ryhmän iäkkäämpi puoli varmasti tekee sitä, mitä olen
pyytänyt. Väkisinkin mieleni valtaa kysymys siitä, miten luottamukseni laatu eroaa
eläkeläisten ja lasten välillä? Lisääkö luottamuksen laatuero epätasa-arvoisuutta?

6.5 SADUN JA TARINAN VOIMA
Ajattelen tarinallisuuden olevan tärkeä osa elämää. Oma elämä voidaan ajatella yhdeksi tarinaksi, tai olevan täynnä monia pieniä tarinoita. Siksi uskon, että tarinoiden
tekeminen on keino syventyä omaan identiteettiin, vaikka ne eivät kertoisi suoranaisesti ihmisen omasta elämästä. Sava & Kataisen (2004, 26) mukaan omaa elämää voi
tarkastella monesta eri näkökulmasta, sillä yhtä ainoaa totuutta ei ole olemassa. Kun
kerromme itsestämme, valikoimme mitä kerromme ja mitä emme kerro.
Oman elämän jäsentäminen itselle ja itsetuntemuksen lisääminen on tärkeää. Vesanen-Laukkasen ym. mukaan vain itselle kerrottu tarina ei välttämättä vie tätä
ymmärrystä eteenpäin, vaan siihen tarvitaan toinenkin ihminen. Toinen henkilö
toimii kuin peilinä tai toiseutena, joka tuo tilanteeseen erilaisen näkökulman. (Vesanen-Laukkanen, Sava, Martin 2004, 17.) Tarinapajassa tarinoita kerrottiin useimmiten ensin toiselle, ja sitten ne jaettiin koko ryhmälle. Tarinan julki tuominen, jakaminen, on tärkeä osa tarinan syntyä. Tarinan kertoja tietää, että tarina tuodaan julki,
joten jokainen kertoja määrittää itse oman suodattimensa.
Tarinalle tulee antaa tilaa ja aikaa, jotta se tuottaisi itse kertojalle kokemuksen hänen tärkeydestään ja arvokkuudestaan. Painotus on sanalla kokemus, kun puhutaan
jaetun tarinan arvosta ja sen merkityksellisyydestä. (Vesanen-Laukkanen ym. 2004,
17.) Bardy muistuttaa tarinankerronnan olevan ihmisille ikivanha tapa hahmottaa
paikkaansa tässä maailmassa. Tarinoita on ollut aina, mutta niiden kerrontatapa on
vaihdellut aikojen myötä. Ne ovat liitoksissa omaan aikakauteensa, heijastaen kunkin
ajan tapahtumia. Kertomalla tarinoita ihminen selvittää tapahtunutta ja hahmottaa
myös tulevaa. (Bardy 2005, 16.)
Saduilla on varmasti erilainen merkitys eri ihmisille. Jotkut voivat suhtautua satuihin vakavamielisemmin, kun taas toisille sadut voivat olla osoitus leikkimielisyydestä. Itselleni sadunomaisuus taiteessa ja itse saduissakin on tärkeää. Se merkitsee
minulle mystisyyttä ja jotain tiettyä kepeyttä, jota saatan löytää omasta persoonastanikin. Minulle tarinallisuus on tärkeää, joskin ei välttämättä valmiina tarinana, mutta
mahdollisuutena keksiä oma tarina teoksesta.
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Teollisuuden myötä työ on siirtynyt kodin ulkopuolelle ja erottanut sen omaksi
osa-alueekseen arjessa. Näin ollen, työlle on syntynyt vastakohdaksi vapaa-aika.
Työssä ei ole tilaa leikille, kun taas vapaa-ajalla sitä voi harjoittaa vaikka kuinka.
Vapaa-ajalla yksilöillä on vapaus leikkiä, ideoida ja unelmoida (Hänninen 200, 40-41).
Eläkeläisen arki on vapaasti muotoiltavissa, kun taas lapsi on kiinni aikuisen rakentamassa päiväjärjestyksessä. Siitä huolimatta, lapsen arkeen ajatellaan mahtuvan paljon
vapaata leikkiä.
Aiemmin lapsen ja aikuisen kokemusmaailmat olivat huomattavasti lähempänä
toisiaan kuin tänä päivänä. Arki kului aikuisilla ja lapsilla lähekkäin yleensä töiden
merkeissä. Jossain vaiheessa lapsi on alettu nähdä mielikuvituksellisena olentona,
jonka päämäärä on kehittyä aikuiseksi. Aikuiset kahliutuvat arkeen ja ihailevat lasten
vapautta ja elämän helppoutta. Aikuisten ja lasten kulttuurin välille on tullut entistä
syvempi kuilu. Käsite ’lasten kulttuuri’ on pitkälti aikuisen määrittelemä. (Omaheimo
2010, 27.) Aikuiset tuottavat lastenkulttuuria, joka on pitkälti kaupallista tai julkista
toimintaa, johon lapset osallistuvat (Ruokonen, Rusanen 2009,11). Satujen maailma
ei ole poikkeus tässä asiassa. Yleensä satuja lapsille kirjoittavat nimenomaan aikuiset. Se, mitä aikuiset mieltävät satumaailmoihin kuuluviksi, opetetaan niin myös
seuraavalle jälkipolvelle. Näin opitaan se, mikä on suotavaa lukea sadun maailmaan.
Teatteritaiteen tohtori Mari Martin näkee lasten saduissa aikuisuuden ja aikuisten
saduissa lapsuuden. Hänen mukaansa aikuisuuden sadut eivät kuitenkaan ole perinteisiä satuja, vaan elokuvia ja kaunokirjallisuutta. Paluu lapsuuden tärkeään satuun
voi olla merkityksellinen osa elämän hahmottamista. (Martin 2004, 77)
Sava ja Katainen puhuvat jälkimodernin identiteetin vaeltelevasta luonteesta. He
pohtivat identiteettityön olevan kuin leikkiä. Omia rooleja kokeillaan erilaisissa
tilanteissa uusia luoden ja vanhoja hyläten. Median sekä kansainvälistymisen vaikutuksia on helppo nähdä tässä identiteettityössä esimerkiksi elämäntyyleissä sekä
muotivirtauksissa. Tässä jälkimodernissa identiteettityössä oleellista on pohtia sitä,
että onko minuus oma valinta vai paikka, johon ihminen joutuu sosiaalisten olosuhteiden myötä. Mikäli kyseessä on ulkoapäin tulevat valinnat, vieraantuu ihminen
helposti itsestään. Vieraantuminen on kuin elämistä oman itsensä ulkopuolella. Sen
negatiivisia vaikutuksia voivat olla masennus, välinpitämättömyys, myötätunnon
puute, manipulatiivinen tai karkea käytös. (Sava & Katainen 2004, 23-24.)
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On kulttuurista riippuvaista, kuinka arvokkaana oman elämän ymmärtämistä tarinoiden avulla pidetään. Kulttuuri muokkaa tarinankerronnan keinoja. On olemassa
kulttuureja, jotka ovat vaalineet tarinankerronnan perinteitä. Nykyinen länsimainen
hektinen elämäntapa ei kannusta viipyilevään omien kokemustensa ja elämänsä
pohtimiselle. (Sava & Katainen 2004, 27.) Eräässä palautekyselyssä eläkeläinen piti

pajan tunnelmaa merkittävänä siltä kannalta, että se oli kuin toinen maailma, johon
pajaan osallistuvat saapuivat paikalle. Tämä viittaa mielestäni siihen helpotuksen
tunteeseen, kun päästään tekemään jotain arjesta poikkeavaa.
Ihmiset jäsentävät todellisuuttaan eri tavoin: toiminnan, mielikuvien ja kielen avulla. Koetut asiat ovat ensin konkreettisia, fyysisiä, mutta sitten ne muuttuvat jäsennettäviksi asioiksi mielen tasolla. Hahmotamme todellisuutta myös kuvittelemalla,
rakentamalla siitä mielikuvia. Lisäksi hahmotamme todellisuutta merkkien avulla:
kielellä sekä symboleilla. Symbolisia tulkintoja voidaan rakentaa myös visuaalisin keinoin. Tämä tekee taiteellisen työskentelyn merkitykselliseksi.
Ihminen saattaa näkyväksi omia kokemuksiaan, muistoja ja tuntoja kertomusten
avulla. Se ei tarkoita vain tarkkaa sanallista kuvausta, vaan keinoina voivat olla vaikka esimerkiksi runo, kaunokirjallinen tarina, kuva tai draamallinen esitys. Näissä
kaikissa keinoissa on kuitenkin kyse ilmaisusta. Ihminen tekee jäljen maailmaan,
katsoo sitä ja vertaa sitä itseensä. Näin ihminen hahmottaa itseään. Tarinallinen
mielikuvitus voi muuntaa omia kokemuksia menneestä. Esimerkiksi jokin vaikea
kokemus voi saada keskeisin merkityksen tai uuden näkökulman todellisuuteen. Taiteellisen työskentelyn keinoin voidaan kasvattaa oman elämän kunnioitusta ja nähdä
se ainutlaatuisena kulttuurisena kokemuksena. (Sava & Katainen 2004, 27-30.)
Omaheimo: Sadun ei tarvitse mukailla tiettyjä kognitiivisen kehityksen vaiheita
ollakseen merkityksellinen. Sen ei myöskään tarvitse olla vain todellisuudesta pakoa,
vaan se voi tarjota ihmiselle Omaheimon sanoja lainaten ”nosteisen” tunnelman.
(Omaheimo 2010, 40.) Satukirjailija Leena Laulajainen (1998, 22) sanoo sadusta:
”Sadun maailma on avara ja vapaa. Siellä jokainen saa kulkea omia polkujaan, löytää
omat ihmeensä, pysähtyä niiden kysymysten äärellä, jotka heräävät juuri sillä hetkellä juuri
hänen mielessään.”
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7. TARINAPAJAN TARKOITUS
Sukupolvienvälisen taideyhteistyön tutkimus on ollut minulle hyppäys uuteen. Olen
pyrkinyt minimoimaan omat ennakko-oletukseni sukupolvien välisen toiminnan
suhteen. Tutkimuksen edetessä olen kuitenkin törmännyt usein uusiin oletusarvoihin, jotka minun on täytynyt voida hyväksyä ja käsitellä.
Tutkimuksen osana on ollut myös oma epävarmuuteni tutkimuksen suunnasta.
Epävarmuus on kuitenkin hyväksyttävä aina, kun on kyse työskentelemisestä uuden
asian parissa, saati sitten uudessa muodossa. Epävarmuus on noussut pitkälti siitä,
etten ole ollut varma, mikä sukupolvien välinen tarinapaja oikein on. Se on epäilemättä taideprojekti, johon sekä lapset että eläkeläiset ovat osallistuneet. Sen tarkoituksena on antaa minulle ymmärrystä sukupolvien välisestä taiteellisesta toiminnasta sekä myös pohtia tällaisen toiminnan suuntaa.
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Pidän tarinapajaani taidepainotteisena projektina. En laatinut tarinapajan alussa
sen kummempia kasvatuksellisia tavoitteita, mutta toisaalta vaadin pajaan osallistuneilta taiteellista panostusta, sillä tarinoinnin lisäksi ohjelmaan kuului kuvittaminen
maalaten ja piirtäen. Siitä huolimatta en pidä tarinapajaa täysin kasvatuksellisenakaan projektina. Marjatta Bardy (2007, 25) ehdottaa taidepohjaisille hankkeille
sellaisia vaihtuvia yleisnimikkeitä kuten yhteisötaide, soveltava taidetoiminta, luovien yhteisöjen rakentaminen tai taide- ja kulttuurilähtöinen toiminta. Vaikka löydän
näistä kaikista Bardyn nimikkeistä yhtäläisyyksiä tarinapajaan, osuvimmalta tuntuu
käsite soveltava taidetoiminta, jonka koen viittaavan taiteen uusiin toimintamuotoihin ja –ympäristöihin. Toisaalta Launonen (2013, Tesso – Sosiaali- ja terveyspoliitti-

nen aikakauslehti) toteaa soveltavan taidetoiminnan kohteena olevan jonkin erikoistai ongelmaryhmän. Varsinaisiksi ongelmaryhmiksi tarinapajan lapset tai eläkeläiset
eivät erotu, mutta lukisin heidät kuitenkin omiksi erityisiksi ryhmiksi.
Voiko tarinapaja-projektia luonnehtia yhteisölliseksi taideteokseksi? Yhteisö- ja ympäristötaiteilija Ritva Harle (2007, 250) nimittää yhteisötaiteeksi niitä teoksia, jotka
ovat syntyneet yhteistyössä muiden kuin ammattitaiteilijoiden kanssa, vaikka lopputulos vaikuttaisi ympäristötaideteokselta. Harle myös jatkaa, ettei yhteisötaiteilija myy
mitään objektia. Yhteisötaiteilijalla on tiedostettu tai tiedostamaton maailmankatsomus ja ihmiskäsitys, jonka varassa hän reflektoi työskentelyään. Tarinapajassa syntynyt tuotoksen, Tarinapajan tarinoita, sisältö syntyi tarinapajan osallistujilta. Yhdessä
keskustelimme tarinakirjan sisällöstä, joskin keskustelu olisi voinut mennä osallistuja-lähtöisemmin. lasten kannanotto kirjan sisältöön jäi hyvin vähäiseksi. Lopullinen
ratkaisu sisällöstä jäi minulle. Tämä mielestäni vähensi tarinapajan yhteisöllisen
taiteen piirteitä. Mahdollista tulevaisuutta ajatellen, mikäli tarinapajan tyyppisiä projekteja tulee, kirjan sisällön valitseminen voisi tapahtua osallistujalähtöisemmin.
”Taiteesta ei ole hyvinvointiyhteiskunnan pelastajaksi, mutta ei se myöskään tuhoa
sitä”, toteaa Harle artikkelissaan. Hän myös toteaa yhteisöteosten olevan niin rinnakkainen kuin peräkkäinenkin läsnäolon tapa yhteisöjen prosesseissa, joissa eri toimijat
voivat löytää uusia yhteistyön muotoja sekä olla rakentamassa yhteistä elämäämme.
(Harle 2007, 254.) Tarinapajan kohdalla on syytä pohtia myös sitä, miten siinä toteutuivat erilaisten yhteisöjen kohtaaminen. Voidaanko lasten päiväkotiryhmä todeta
omaksi yhteisökseen tai eläkeläiset? Minun mielestä näillä ryhmillä on omia pieniä
yhteisöllisiä piirteitä ja siksi löydän myös yhtymäkohtia yhteisölliseen taiteeseen.
Tarinapajan tavoitteena oli saada aikaan hyvää osallistujiensa elämässä. Sisällölliseksi tavoitteeksi nostaisin osallistujan todellisuuden avartumisen sekä oman itsen
tarkastelun tarinoiden kautta. Tärkeää on huomioida osallistujat yksilöinä ja kuulla
jokaisen ääni tarinoiden muodossa. Voi olla, että itsen tarkastelu toteutui herkemmin
eläkeläisten kohdalla. Toisaalta, voidaan pohtia, että mikä merkitys yhteisellä tarinakirjalla on siinä mielessä, kun esimerkiksi joku tarinapajan lapsista palaa tarinoidensa ääreen vuosien päästä. Tapahtuuko reflektointia silloin ja jos tapahtuu, niin
millaista se on?
Kulttuuriharrastusten positiivisista vaikutuksista ikääntyvien terveyteen on tehty
jonkin verran tutkimuksia. Tutkimukset puhuvat kulttuuriharrastusten puolesta:
kulttuurin tekeminen ja näkeminen vaikuttaa sairauksien vähenemiseen ja terveen
mielen säilymiseen. Tällaisia tuloksia on saatu muun muassa Boinkum Bensonin
väitöstutkimuksessa Cultural Experience and Health. The coherence of health and leisure time
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activities (2001), Britt-Maj Wikströmin väitöstutkimuksessa Pleasant Guided Mental Walks
via Pictures of Works of Art (1994) sekä Markku T. Hyypän Elinvoimaa yhteisöstä. Sosiaalinen
pääoma ja terveys (2002). (Hohenthal-Antin 2006, 27-32.)
Sukupolvien välisten kohtaamisten lisäämistä voidaan tarkastella kritiikkinä yhteiskunnan eri instituutioita kohtaan. Deleuze nostaa teoksessaan esiin Nietzschen
näkemyksen kritiikistä aktiivisena ilmaisuna, joka ei sisällä minkäänlaista raivoa
tai kaunan tunnetta. Kritiikki ei ole reaktiota, vaan toimintaa. Se voi olla hyökkäys,
muttei kosto. (Deleuze 2005, 13). Pusa nostaa esille taidekasvattajien vastuun omien
tutkimustensa kohdalla. On tärkeää, että tutkimuksissa syntynyt ymmärrys tarjoillaan eteenpäin muun muassa poliittisia päätöksiä tekeville. (Pusa 2012, 222.)
Bardy (2007, 32) mainitsee taidelähtöisen toiminnan tapahtuvan rajapintojen väleissä, hallinnon alojen, taidealojen, tieteen ja taiteen väleissä sekä toisilleen perinteisesti etäisten ammattikuntien yhteistyönä. ”Väleissä kasvaa tuleva”, muistuttaa Bardy ja
kritisoi sitä, kuinka monet vakiintuneetkin käytännöt uhkaavat usein jäädä rahoitusta vaille.
Ikäsegmentoituneet työpajat aiheuttavat pahimmillaan eriarvoisuutta sekä vierauden
tunnetta ihmisryhmien välillä (Pusa 2012, 77). Vaikka tarinapaja pyrkiikin sekoittamaan kaksi eri ikäryhmää, niin eikö se omalla tavallaan juuri rajaa siitä pois kaikki
loput ikäryhmät aiheuttaen näin eriarvoisuutta?
Lapset ovat oppineet yhteiskunnasta sen tavan, kuinka aikuisia on kuunneltava.
Mielestäni ei ole yllättävää, ettei kukaan lapsista tarinapajan aikana puhellut eläkeläisille opettavaiseen sävyyn tai johtanut keskustelua eläkeläisen kanssa. Luulen että
tällaiset roolien vaihtumiset vaativat aikaa tutustua toisiinsa paremmin. Tarinapajassa sadutus kuitenkin mahdollisti lasten kuulluksi tulemisen. Omien havaintojeni
mukaan lapset nauttivat tästä suunnattomasti, mikä lisäsi ainakin lasten positiivisen
kokemuksen syntyä tarinapajan tiimoilta.
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Palautekyselyissä lapset vastasivat ylivoimaisesti pajan parhaana puolena kuvallisen
tekemisen. Tämä saattaa johtua siitä, että lapset pääsivät työskentelemään kuvallisesti samaan aikaan aikuisten kanssa. Olen elämäni aikana erilaisissa yhteyksissä
huomannut, kuinka lapset ovat uteliaita näkemään aikuisen piirustamista. Muistan
jopa omasta lapsuudestani monta kertaa pyytäneeni omia perheenjäseniä piirtämään
minulle kuvia. Tarinapajan lapsista on mahtanut tuntua hienolta olla samanarvoisessa asemassa kuva tekijänä ja nähdä aikuisten piirtämistä oman piirtämisen rinnalla.

8. LOPPUPÄÄTELMÄT
Tarinapaja toimii mielestäni hyvin minkä tahansa ryhmän yhteen tuomisella. Tuon
ryhmän ei tarvitse koostua välttämättä eri ikäisistä henkilöistä, sillä tutkimukseni
myötä opin, ettei luovaan tarinointiin vaikuta niinkään ikä, vaan persoona ja luonne. Eikä tarinoiden tarvitse olla erityisen kekseliäitä tai luovuutta ammentavia, sillä
jokainen tuo tarinansa omanlaisena esiin, vaikka niissä toistuisi jokin opittu kaava.
Suuri merkitys löytyy myös tarinan jakamisessa, jolloin kuulijat pääsevät tuohon
yhteiseen tilaan, hetkeen, joka ainutlaatuisuudessaan kestää vähän aikaa, mutta on
kiireettömyydessään tärkeä.
Sukupolvien välinen tutkimukseni on käsitteistöltään melko laaja, mikä on omalla
tavallaan antanut haastetta tarkastella näitä käsitteitä fenomenologialle ominaisella
tavalla, eli syventyen niistä nouseviin ilmiöihin hyvin yksityiskohtaisesti. Olen kuitenkin pyrkinyt tarkastelemaan tarinapajaa ja sen merkityksiä laajalti ja tutkimukseni
kysymysten kannalta oleellisilta puolilta. Loppupäätelmissäni käsittelen tutkimuskysymykseni omina osioinaan sekä lopuksi päätän raporttini erään taidekasvattajan satuiluihin.

8. 1 TUTKIMUSKYSYMYS 1: KUINKA TARINOINTI TOIMII SUKUPOLVIEN VÄLISENÄ KIELENÄ?
Tutkimukseni perustuu osittain lasten ja eläkeläisten vastakkainasettelulle: olen verrannut heidän ikäkuvia sekä heidän työskentelyään taiteen parissa. Välillä tuo vastakkainasettelu on tuntunut palikkamaiselta tutkimuksen jäsentämiseltä. Olen joutunut
pohtimaan sitä, mitä vastakkainasettelu on antanut tutkimukselleni. Lasten ja ikäihmisten piirteiden ja olemuksen hahmottelu sekä keskinäisten erojen tarkastelu voivat
näkyä esimerkiksi erilaisina elämäntilanteina tai vastuuna tai riippuvuutena toisesta
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ihmisestä. Nyt ymmärrän noiden eroavaisuuksien olevan sukupolvien välisen kielen
vivahteina ja aksentteina. Ne ovat osittain myös se, miten he ymmärtävät toisiaan.
Tarinat, kuten taidekin, on kieli, mikä opetellaan pienestä pitäen. Niiden sisältöön
vaikuttavat kaikki koettu ja nähty. Lapsella tarinaan tarttuu tämän oma havaintomaailma aikuista herkemmin. Aikuinen osaa suodattaa tarinansa niin, ettei siinä
olevat asiat vaikuta liian itsestään selviltä.
Tarinapajan yhdeksi pääteemaksi olisi voinut nostaa mielikuvituksen. Siitä olisi voitu
puhua ääneen ja miettiä sen merkitystä kullekin tarinankertojalle. Tarinapajan ollessa
käynnissä, tarkastelin pajassa työskentelevien mielikuvituksen käyttöä hiljaisesti. Kiinnitin huomiota satujen aihioihin ja hahmoihin sekä mielikuvitukselliseen ilmaisuun
kuvien tekemisessä. En voi olla miettimättä, millainen ero tarinapajan aikaansaannoksissa olisi, mikäli mielikuvitusta olisi käsitelty ja sen merkitystä mietitty yhdessä. Sen
tiedostaminen olisi saattanut vaikuttaa tarinoiden sisällön tuottamiseen sekä korostaa
mielikuvituksen piirteitä eri ikäisillä entisestään. Puhumalla mielikuvituksen vapaaksi
päästämisestä, osallistujat olisivat saattaneet pyrkiä tiedostamaan myös niitä tekijöitä,
jotka selvästi ovat osa suoraa havaintomaailmaa.
Vaikka satujen aihioiksi ja hahmoiksi tarinapajassa nousi lopulta melko kliseisiäkin aiheita, keijuja ja prinsessoja, täytyy minun voida nähdä yhä kauemmas noiden kliseiden
taakse. Sadun omakohtaisuus ja erityisyys näkyy sen sanoissa ja lauseissa, jotka muodostavat kokonaisuuden. Mitä tulee puhutuksi ja mikä jää sanomatta? Ainutlaatuisuus
yhdistyy persoonalliseen piirrokseen, jota kukaan muu ihminen ei voi tuottaa. Sana
takertuu kuvaan, eikä enää päästä irti. Se on elinikäinen liitto. Näitä kuvan ja sanan
liittoja tarinapajan osalliset solmivat tämän tästä.
Taiteen tekemisessä on merkittävää sen uniikkius. Vaikka tarinoita toistettaisiin kliseisin elementein, puhutaan ja kuvitellaan ne aina yksilön omalla mielellä.
Yhteisessä tarinamaailmassa osallistujien tarinat saivat yhteisen sijan. Se kuin kuvasti tätä kohtaamista: jokaisella oli oma paikkansa ja kertomuksensa tässä maailmassa.
Juuri nuo kliseiset satuhahmot olivat yksi piirre tuossa sukupolvien välisessä kommunikoinnissa. Ne olivat se yhteinen asia, jonka kaikki mitä todennäköisimmin osasivat
tulkita: ihana asia, haaveuni, kuin satu.
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8.2 TUTKIMUSKYSYMYS 2: MITÄ HYVÄÄ SUKUPOLVIEN VÄLINEN
KOHTAAMINEN TARINAPAJAN KALTAISESSA TOIMINNASSA VOISI
SAADA AIKAAN SUKUPOLVIEN ELÄMÄSSÄ?
Toimintatutkimukseni tavoitteena oli pyrkiä löytämään tarinapajasta piirteitä, jotka tukisivat osallistujiensa elämänlaatua ja onnellisuutta. Ihmistieteissä toimintaa saatetaan
arvioida sen hyödyllisyyden mukaan. Nietzsche kysyy: mihin hyödyllisyyden käsite viittaa? Kenelle teko on hyödyllinen? Kuka toimintaa tarkastelee hyödyllisyyden näkökulmasta? (Deleuze 2005, 100.) Voinko siis koskaan tutkijan näkökulmasta todeta ilman
ennakkoasenteita tarinapajan tuottavan hyvää osallistujiensa elämässä. Millä kykenisin
mittaamaan hyvinvointia ja todistaa se? Olenkin ymmärtänyt tältä osin jatkavani tätä
tutkimusta koko taidekasvattajan urani ajan: eikö minkä tahansa kasvatuksellisen työn
päämääränä ole pyrkiä tukemaan sen vastaanottavan osapuolen elämänlaatua?
Aloin pohtia tuota tavoitetta lähtökohtaisesti siitä, millaista mielihyvää ihmiset hakevat tällaisesta taidepajamaisessa työskentelyssä? Hakevatko he vain oppia ja kokemusta erilaisista tekniikoista, vai onko ryhmän kokoonpanolla suurempi merkitys?
Olen tuonut raportissani esiin omien kokemusten toisille jakamisen tärkeyden. Myös
tarinapajassa tuo kuuntelun muodossa tapahtunut jakaminen vaikutti silminnähden
yhdeltä pajan nautituimmista hetkistä. Huomion saaminen muulta ryhmältä ja oman
teoksen julki tuominen yhteen kokonaisuudeksi toisten julki tuomien teosten kanssa,
tuki ryhmähenkeä.
Ajattelen osana tarinapajan positiivia vaikutuksia myös sen osallistujien hakeutumien uusiin tilanteisiin. Lyhyehkön kestonsa ansiosta, ihmisten ei tarvitse sitoutua
pitkäksi aikaa. Tällainen pajamuoto on hetken irtiotto arjen normaalikulusta, puhumattakaan siitä, että se liittyy satujen maailmaan. Eläkeläiset kokivat palautekyselyn
perusteella tarinapajassa positiiviseksi hyvän ilmapiirin ja lasten innokkuuden tarinoinnin suhteen. Pajan tunnelmaa luonnehdittiin myös omanlaiseksi maailmakseen,
jota se tietenkin myös se pyrki olemaankin. Tarinapajassa tapahtui irrottautuminen
arjen normaalista kulusta, minkä uskon olevan omiaan lisäämään arkeen vaihtelevuutta sekä mielekkyyttä.
Toisen kanssa tasavertaisessa asemassa oleminen tukee tunnetta siitä, että ihminen
kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön yhtä arvokkaana kuin muut. Tarinapajan kohdalla mietin, millaista tasa-arvoa tarinapajan osalliset tuntevat keskenään. Voivatko
eläkeläiset koskaan tuntea itseään täysin tasa-arvoiseen asemaan lasten kanssa tai
päinvastoin? Uskon eläkeläisten jossain määrin tuntevan olevansa vastuussa lapsista. Eläkeläisillä on niin sanottu aikuisen rooli, jonka tehtävänä on huolehtia lasten
turvallisesta kasvusta ja kehityksestä. Lapsen kuullen ei voi sanoa mitä tahansa, vaan
sanomisista on yleensä poistettu kaikki mahdollinen paha. Tämä vaikutti varmasti
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myös tarinapajan tarinoiden sisältöihin. Tarinapajassa omien normien ja sallittujen
aiheiden muodostuminen ei ollut poikkeuksellista. Eräs eläkeläisistä oli rehellisesti
sitä mieltä, ettei lasten tarvitsisi kuulla mitään pahaa tarinoissa, sekä loppujen tulisi
olla aina onnellisia.
Lapset sen sijaan ovat oppineet yhteiskunnasta sen tavan, kuinka aikuisia on kuunneltava. Mielestäni ei ole yllättävää, ettei kukaan lapsista tarinapajan aikana puhellut eläkeläisille opettavaiseen sävyyn tai johtanut keskustelua eläkeläisen kanssa.
Luulen että tällaiset roolien vaihtumiset vaativat aikaa tutustua toisiinsa paremmin.
Tarinapajassa sadutus kuitenkin mahdollisti lasten kuulluksi tulemisen. Omien havaintojeni mukaan lapset nauttivat tästä suunnattomasti, mikä lisäsi ainakin lasten
positiivisen kokemuksen syntyä tarinapajan tiimoilta.
Palautekyselyissä lapset vastasivat ylivoimaisesti pajan parhaana puolena kuvallisen
tekemisen. Tämä saattaa johtua siitä, että lapset pääsivät työskentelemään kuvallisesti samaan aikaan aikuisten kanssa. Olen elämäni aikana erilaisissa yhteyksissä
huomannut, kuinka lapset ovat uteliaita näkemään aikuisen piirustamista. Muistan
jopa omasta lapsuudestani monta kertaa pyytäneeni omia perheenjäseniä piirtämään
minulle kuvia. Tarinapajan lapsista on mahtanut tuntua hienolta olla samanarvoisessa asemassa kuva tekijänä ja nähdä aikuisten piirtämistä oman piirtämisen rinnalla.
Eräs asia, jolla positiivisen vaikutuksen ja kokemuksen aikaansaantia voidaan mielestäni korostaa, on se kiireettömyyden tila, jonka tarinat tarjoavat. Tarinoissa aikaperspektiivi muuttuu hyvin hitaaksi. Niiden kertomisessa ei tule kiirehtiä ja jokaiselle tarinalle on annettava samanlainen kiireetön tila.
Taide on yksi keino puhua ja keino myös tarkastella tätä maailmaa. Tarinoiden
kautta lapset ja eläkeläiset näkivät toistensa ajatusmaailmaa. Tuo ajatusmaailma,
joka ilmentyi mielikuvituksellisin piirtein ja draamallisin keinoin, tuli paljastetuksi.
Vaikkei se paljastaisi ihmisestä itsestään mitään, esimerkiksi arkea kummempaa,
on siinä silti jotain, jonka hyödynnämme tehdessämme tulkintaa toisesta ihmisestä.
Nuo tulkinnat ovat johtopäätöksiä siitä, miten koemme toisen henkilön ja miten
tunnemme, että meidän tulee suhtautua tähän. Vertaamme toista ihmistä itseemme
ja näemme tämän erilaisuuden, joka meidän tulee hyväksyä, jotta voisimme tuntea
olomme hyväksi. Mikäli emme mahdollisesti hyväksy toisen erilaisuutta, seuraa siitä
varmaankin auttamattomasti mielipahaa, niin itselle kuin toiselle.
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Yhteenvetona tarinapajan elämänlaatuun parantavasti vaikuttavista tekijöistä listaisin
seuraavat asiat merkittävimpinä: arjesta hetkeksi syrjään astuminen, leikittelyn tuoma kepeys, yhteisöllisen tekemisen kautta tuleva jakamisen ilo sekä kiireettömyyteen
siirtymisen hetkeksi.

8.3 LOPUKSI: TAIDEKASVATTAJAN HAAVESATUJA
Sukupolvien välinen tutkimusprosessini on johtanut ajatukseni taidekasvatuksen roolin pohtimisen äärelle. Näen tämän liittyvän myös olemisen tapoihin: miten taidekasvatus pyrkii vaikuttamaan ihmisten olemiseen ja arkeen? Tarinapajan hienous ja
merkityksellisyys perustuu osittain siihen, ettei se ollut kenenkään reviirillä, vaan
se toteutui omana erillisenä tilana. Tuo tila oli sellainen, jonne pajaan osallistuneet
loivat oman maailmansa ja tunnelman. Tarinapaja oli irti instituutioiden rakenteista.
Pohdin tällaisen toiminnan merkitystä kunnallisesti: pitäisikö jokaisella kunnalla
olla tila, joka mahdollistaa erilaisten ryhmien yhteen tuomisen? Näillä yhteen tuomisilla voisi olla omat palkatut vetäjänsä, jotka oman ammattitaitonsa avulla toisivat
erilaisia ryhmiä yhteen. Oikeastaan, voisin tässä vaiheessa luopua ajatuksesta ryhmä:
sen sijaan tila kokoaisi yhteen erilaisia yksilöitä, ikään katsomatta. Taidekasvatuksen
kannalta tällainen tila olisi merkittävä. Se mahdollistaisi erilaisten projektien järjestämisen osana yhteiskunnan muuta toimintaa. Se toisi samaan tilaan useiden eri
instituutioiden ja lokeroiden ihmisiä. Se olisi kuin kirjasto, joka toimii kaikkien käyttäjiensä hyväksi, tarjoten sitä tietoa, jota kukin sieltä hakee, unohtamatta viihteellistä
aspektia. Bardyn (2007, 25) mukaan yhteisöllinen taidetoiminta soveltuu mille tahansa
inhimillisen elämän kentälle, sillä osallistujat muokkaavat sisällön omien tavoitteidensa mukaan. Tämä vaatii mielestäni kuitenkin herkkyyttä myös toiminnan ohjaajalta
kuulla ja huomata ne asiat, joita osallistujat todella tarvitsevat.
Tutkimukseni myötä aloin pitää erityisen tärkeänä soveltavien taideprojektien levittäytymistä yhteiskunnallisesti. Miksi taidekasvatuksen pitäisi olla sidottuina erilaisissa
koululaitoksissa? Taidekasvatuksen yksi merkittävimpiä tehtäviä on mielestäni katsomaan kannustaminen. Ohjatessa kahta eri ryhmää, esimerkiksi lapsia ja eläkeläisiä,
pidän erityisen tärkeänä sitä, että tuo kohtaaminen tapahtuu niin sanotusti ”ei kenekään maalla”. Tällaisten puolueettomien tilojen löytäminen voi olla haastavaa, mutta
ainakin oman kokemukseni myötä erilaisten yhdistysten tilat ovat oiva vaihtoehto
tähän. Mielestäni soveltaville taideprojekteille tarvittaisiin jonkinlainen pysyvä muoto
kuntien ja kaupunkien sisällä.
Tutkimuksen johdanto-osuudessa pohdin taidekasvattajan mahdollista leimaa työssään. Vaikka suosin vain vesiliukoisia leimoja, olen tämän tutkielman ohessa alkanut
hahmottamaan omaa taidekasvattajan leimaani. Kohteena ei kuitenkaan ole lapset
ja vanhukset, eikä myöskään sukupolvet. Se liittyy ennemminkin ihmisten keskinäiseen kohtaamiseen ja kunnioittamiseen. Se liittyy vakiintuneiden ryhmien rikkomiseen ja uudelleen järjestelyyn. Se on jotain, mikä on kaavoihin kangistumista vastaan.
Pedagogisen toimintani arvot ovat tasa-arvoisuudessa ja yksilön uniikkiuden tunteen
vahvistamisessa. Taidekasvattajana tarjoan ennen kaikkea välineitä maailman tarkastelua varten, oli se sitten yksilön sisäinen tai meille kaikille omalla tavallaan ulkoisesti
näyttäytyvä maailma, kunhan se ei ole kahlittuna instituutioiden lokeroihin.
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LIITTEET
Liite 1: Tutkimus- sekä kuvauslupa lapsille

Tutkimuslupa
Katriina Kaija
Aalto yliopisto, Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulu, Taidekasvatus
045 531 1290
katriina.kaija@aalto.fi
Ohjaavat opettajat:
Mira Kallio-Tavin
mira.kallio-tavin@aalto.fi
Tiina Pusa
tiina.pusa@laurea.fi
Taiteen maisterin seminaarityö:
Tutkimus lasten ja vanhusten kohtaamisesta satutyöpajassa.
Tutkimukseen osallistuvat osapuolet:
Otsonpesän Päiväkoti
Kirkkonummelaiset eläkeikäiset
Satutyöpajassa kerrotaan, kirjoitetaan sekä kuvitetaan satuja lasten ja
vanhusten kesken. Pajassa syntyneistä saduista kootaan satukirja, joka
painatetaan jokaiselle osallistujalle muistoksi. Jokainen osallistuja saa
kuitenkin tehdä kirjastaan oman näköisensä tekemällä siihen itse kannet.
Työpajan jälkeen, 9-23.4.2013, saduista ja originaali-kuvituksista järjestetään
näyttely Kirkkonummen kirjaston lasten ja nuorten puolella. Näyttelyn avajaiset
toimii samalla ”kirjan julkistamistilaisuutena”, jonne ovat tervetulleet työpajaan
osallistuneiden perhe ja ystävät.
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Työpajan kulkua dokumentoidaan valokuvaten ja äänittäen. Tutkimuksessa
tarkastellaan kyseisen taideprojektin mahdollisuuksia, josta havainnoitua
materiaalia käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimuksiin osallistujat näkyvät
tutkimuksessa omilla etunimillään kuvien ja satujen yhteydessä.
Kaija sitoutuu säilyttämään tutkimusta varten saamiaan tietoja ulkopuolisilta
suojatussa tilassa, sekä olemaan käyttämättä saamaansa aineistoa

vahingoittaakseen tai halventaakseen henkilöitä, joita tutkimus koskee.
Katriina Kaija

___________________________ saa osallistua Kaijan taideprojektiin, joka on
osa hänen opinnäyte-tutkimustaan Aalto yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun
korkekouluun.
Luvan myöntäjän allekirjoitus ja nimenselvennys:
__________________________________________

Kuvaus- ja äänityslupa
Annan luvan Katriina Kaijan satutyöpajan valokuvaamiselle sekä
äänittämiselle tutkimusta varten. Kuvia tullaan julkaisemaan Kaijan
Taiteen maisterin opinnäytetyössä. Kuvia tai äänityksiä ei tulla käyttämään
tutkimuksen ulkopuolella, eikä niitä käytetä ketään loukaten.
Luvan myöntäjän lapsen nimi:
____________________________________

Luvan myöntäjän allekirjoitus ja nimenselvennys:
_________________________________________

89

Liite 2: Tutkimus- sekä kuvauslupa eläkeläisille
Tutkimuslupa
Katriina Kaija
Aalto yliopisto, Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulu, Taidekasvatus
045 531 1290
katriina.kaija@aalto.fi
Ohjaavat opettajat:
Mira Kallio-Tavin
mira.kallio-tavin@aalto.fi
Tiina Pusa
tiina.pusa@laurea.fi
Taiteen maisterin seminaarityö:
Tutkimus lasten ja vanhusten kohtaamisesta satutyöpajassa.
Tutkimukseen osallistuvat osapuolet:
Otsonpesän Päiväkoti
Kirkkonummelaiset eläkeikäiset
Satutyöpajassa kerrotaan, kirjoitetaan sekä kuvitetaan satuja lasten ja
vanhusten kesken. Pajassa syntyneistä saduista kootaan satukirja, joka
painatetaan jokaiselle osallistujalle muistoksi. Jokainen osallistuja saa
kuitenkin tehdä kirjastaan oman näköisensä tekemällä siihen itse kannet.
Työpajan jälkeen, 9-23.4.2013, saduista ja originaali-kuvituksista järjestetään
näyttely Kirkkonummen kirjaston lasten ja nuorten puolella. Näyttelyn avajaiset
toimii samalla ”kirjan julkistamistilaisuutena”, jonne ovat tervetulleet työpajaan
osallistuneiden perhe ja ystävät.
Työpajan kulkua dokumentoidaan valokuvaten ja äänittäen. Tutkimuksessa
tarkastellaan kyseisen taideprojektin mahdollisuuksia, josta havainnoitua
materiaalia käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimuksiin osallistujat näkyvät
tutkimuksessa omilla etunimillään kuvien ja satujen yhteydessä.
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Kaija sitoutuu säilyttämään tutkimusta varten saamiaan tietoja ulkopuolisilta
suojatussa tilassa, sekä olemaan käyttämättä saamaansa aineistoa
vahingoittaakseen tai halventaakseen henkilöitä, joita tutkimus koskee.

Katriina Kaija

Osallistujan nimi ja allekirjoitus:

_____________________________________________

Kuvaus- ja äänityslupa
Annan luvan Katriina Kaijan satutyöpajan valokuvaamiselle sekä
äänittämiselle tutkimusta varten. Kuvia tullaan julkaisemaan Kaijan
Taiteen maisterin opinnäytetyössä. Kuvia tai äänityksiä ei tulla käyttämään
tutkimuksen ulkopuolella, eikä niitä käytetä ketään loukaten.
Osallistujan nimi ja allekirjoitus:

__________________________________________
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Liite 3: Tiedote satutyöpajasta

Katriina Kaija
Taiteen Maisterin opinnäytetyö
Aaltoyliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteen laitos
Junioreiden ja senioreiden satutyöpaja
Opinnäytteeni tehtävänä on tutkia kahden eri ryhmän kohtaamista opetusprojektin kautta.
Opetusprojektissa keskityn mielikuvitusmaailmaan ja satuihin. Ennakkoasenteeni on, että
vanhusten ja lasten mielikuvituksen käyttö on erilaista. Luulen, että vanhemman ihmisen
on vaikeampi heittäytyä mielikuvituksen vietäväksi. Kurssilla hyödynnetään sadutusta
menetelmänä. Tarkoituksena on tutustua satujen maailmaan ja kertoa satuja sekä
yhdessä että yksin. Tärkeää on kahden sukupolven, lasten ja vanhusten, kohtaaminen.
Tutkimuskysymyksinä toimivat: Miten vanhusten ja lasten luovuus eroaa toisistaan? Miten
sadutus-menetelmää voidaan soveltaa niin, että sitä voivat käyttää sekä aikuiset että lapset
toisilleen?
Tutkimuksen rinnalla kulkevia kysymyksiä:
- Mitä vanhukset ja lapset oppivat toisiltaan satuja keksimällä ja kuuntelemalla?
- Miten eläkeikäiset kokevat kurssin? Tukeeko paja ajatusta aktiivisesta eläkeikäisestä?
- Mitä kurssi tuo lisää päiväkodin muotoon/perus ryhmäkokoonpanoon?
Miksi mielikuvitusta ja sadut?
Nämä ovat asioita, joiden en usko syntyvän tyhjästä. Sadun kirjoittaja tuo satuun asioita
itsestään, joko tietoisesti tai tiedostamattaan. Pahaksi koetut asiat voi naamioida satuun.
Sadun kirjoittaminen, siinä missä moni muukin ilmaisu, on keino tehdä itseä näkyväksi.
Mielikuvitus heijastaa olemassa olevaa todellisuutta erilaisissa valokiiloissa (Salminen 2005,
226).
Vanhempi ikäpolvi saattaa tuoda satuihin luontevasti mukaan myös muistelun. Haluan
kuitenkin ajatella niin, ettei heidän tarvitse ryhtyä muisteluun vain siksi, koska he alkavat
olla se iäkkäämpi sukupolvi. Myös vanhuksilla on oikeus leikkiä mielikuvituksella ja pohtia
tulevaakin. Muistelu sinänsä on merkittävä tapa tuoda nuoremmalle polvelle tiedoksi niitä
asioita, joita vanhemmat ovat kokeneet.
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Tutkimukseni on empiirinen laadullinen tutkimus. Se on tapaustutkimus, jossa aineiston
hankintamenetelminä on kenttätyö, havainnointi, osallistuminen ja haastattelu. Havainnointini
tallennan kirjoittamalla (kurssin tuntien jälkeen) sekä madollisesti äänittämällä tunnin kulkua.
Työpajaan osallistuu yhteensä kymmenen henkeä: viisi lasta ja viisi vanhusta. Vanhuksiin
otetaan yhteyttä mm. Kirkkonummen eläkeläisjärjestöjen kautta. 5-6 –vuotiaat lapset tulevat
Kirkkonummen Otsonpesän päiväkodista.

Työpaja huipentuu valmiiseen satukirjaan, johon on koostettu kaikkien pajalaisten satuja.
Minulla on aiempi koulutus graafisen suunnittelun alalta, joten olen ajatellut itse taittaa ja koota
satukirjan. Jokainen pajalainen saa oman kirjansa ja kurssin lopulla jokainen tekee kirjalle itse
kannet.
Kurssin jälkeen originaalitöistä järjestetään näyttely Kirkkonummen kirjaston lasten ja nuorten
osastolla 9-23.4.2013. Avajaiset toimivat ”kirjan julkistamistilaisuutena”, johon pajalaisten
läheiset ovat tervetulleita.
Tutkimuksen kohteena on luovuus ja sukupolvien välinen kohtaaminen, eikä
kenenkään henkilökohtainen ajatusmaailma. Siksi pidän mielekkäänä, että voin puhua
tutkimusraportissani ihmisistä etunimillään. Lopullisita tutkimusraporteista yksi kappale jää
koulumme taidekirjastolle opinnäytetyö-osastolle.
Itse työpaja toteutuu Kirkkonummen taideyhdistyksen tiloissa, Taidemökillä (Pappilantie 1 b,
02400 Kirkkonummi. Satupaja jäjestyy aina klo. 12.15-13.45 päivinä:
4.3 (ma)
7.3 (to)
11.3 (ma)
14.3 (to)
18.3 (ma)
21.3 (to)
Ystävällisin terveisin,
Katriina Kaija
045-6311290
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Liite 4: Alkuperäinen satutyöpajan runko

Satutyöpajan RUNKO
Katriina Kaija

4.3 (ma)
Mitä ovat sadut?
12.15 -13.45
1. TUTUSTUMINEN, 10 min. Tutustutaan ketä kaikkia kurssille on tullut, sekä
käydään läpi kurssin runko.
2. SADUN JAKAMINEN, 30 min. Kurssilaiset ovat tuoneet mukanaan jonkin itselleen merkittävän sadun. Satu voi olla myös kertomus jostain omasta kokemuksesta.
Luetaan/kerrotaan näitä ääneen. Sadut voivat olla pitkähköjä, pitää siis vielä päättää
että luetaanko nämä kokonaan. Millaisia hahmoja saduista löytyy? Piirretään kuvia
samalla kun kuunnellaan satuja. tekovälineenä puukynät. Samalla käydään hieman
teknisiä seikkoja myös läpi, mm. lyijyjynällä luonnostelu, ääriviivojen käyttö, värit.
3. SADUN RUNKO, 30 min.
Jaetaan ryhmä kolmeen osaan: yhdessä ryhmässä on aina yksi aikuinen. Näytän
kuvan, josta aloitamme sadun. Yksi ryhmä kertoo sadun alun, toinen keskikohdan ja
kolmas lopun. Näin saadan yksinkertainen runko sadun rakenteesta: Missä ollaan?
Mitä tapahtuu? Kuinka lopulta käy? Ryhmät ideoivat sadun osan yhdessä, aikuinen
kirjoittaa sadun ylös. Tälla lailla ryhmäytymällä he myös oppivat hieman tuntemaan
toisiaan.
Olen ajatellut näyttää jompaa kumpaa näistä kuvista:
- Dana Gluckstein
- Martin Munkacsi
Ensimmäisellä kerralla sovitaan yhteisistä säännöistä, joita ovat esim. hiljentyminen
tarinan kuulemiselle sekä toisen tarinan kunnioittaminen.
94
7.3 (to)
Satumaailma

12.15 -13.45
1. IMPROVISAATIOSATU, 20 min.Tehdään improvisaatio tarina yhdessä. Istutaan
pöydän ympärillä ja keksitään yhdessä satu. Jokainen sanoo vuorollaan lauseen
satuun. Minä kirjaan sadun ylös ja se luetaan vielä ääneen lopuksi. Tässä yhteydessä
puhutaan sadun ihmeellisyydestä, ja siitä, miten sadun maailmassa kaikki on mahdollista. Voidaan nostaa esiin viime kerralla tehty satu ja hieman verrata sitä uuteen
yhteiseen satuun. Onko viime kerralla tehdyssä sadussa joitain tavanomaisuuksia,
esim. prinsessa, hyvä ja paha jne. (valitsemani kuva tietty vaikuttaa aika paljon).
2. IMPROVISAATIOSADUN KUVITUS, 20 min. Tehdään yhteiseen satuun kuvituskuvat. Jokainen tekee oman. Käytetään vesivärejä ja puukyniä. Käydään hieman
läpi vesiväritekniikkaa.
3. KOLLEKTIIVINEN SATUMAAILMA, 25 min. Lähdetään rakentamaan yhtä
yhteistä satumaailmaa. Mitä kaikkea satumaailmaan kuuluu? Millaista siellä on?
Millainen siellä on päivä? Millainen yö?
Maalataan isolle (n. 2-3 m pitkälle?) paperille yhdessä. Kukaan ei saa maalata vain
yhtä kohtaa, vaan omaa maalauspaikkaa on vaihdettava ainakin kerran. Käydään
läpi, millainen satumaailma meille on syntynyt. Kuva laitetaan seinälle, jossa se pysyy kurssin loppuun asti. Satumaailmalle voitaisiin antaa yhteinen nimi.
4. SADUTUS, 20 min. Tutustutaan sadutukseen. Kurssin vanhimmat saduttavat
lapsia. ”Kerro satu sadusta”, vanhukset kirjoittavat sadun ylös. Näin sekä vanhukset
että lapset oppivat perinteisen sadutuksen muodon. Sadut luetaan ääneen kaikille
(mikäli kellään ei ole mitään sitä vastaan).

11.3 (ma)
Hahmot
12.15 -13.45
1. HAHMON PIIRTÄMINEN SATUUN PERUSTUEN, 20 min. Luen pienen
sadun / pätkän sadusta, jonka jälkeen, jokainen piirtää hahmoista kuvan. Kuva perustuu kuulijan omaan mielikuvaan. Katsellaan kuvia yhdessä ja mietitään hahmon
rakentumista.
2. KUVITUKSET, 15 min. Olen tuonut mukanani erilaisia satuja. Katsotaan niiden
kuvituksia ja erityisesti hahmoja. Miten hahmoja on kuvattu? Kuvista katsellaan:
hahmojen eri kuvakulmia
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-

miten ne asettuvat ympäristöön
miten hahmojen luonne rakentuu

3. OMAN HAHMON HAHMOTTAMINEN SADUTTAEN, 25 min. Aletaan suunnitella omaa hahmoa. Millainen satuhahmo olisit yhteisesti luodusssa satumaailmassa? Missä siellä asuisit ja mitä tekisit? Kurssilaiset haastattelevat/saduttavat toisiaan
hahmoista. Haastattelija ei kuitenkaan kirjoita ylös hahmon piirteitä, vaan piirtää
niistä asioita ylös. Haastattelu tapahtuu sadutuksen omaisesti. Pyydetään kertomaan
hahmosta vapaasti, ja kertomukset piirretään muistiin nopeasti luonnostellen. Parit
keskustelevat kuvista kertomalla mitä niissä on, ja mielikuva omasta hahmosta
tarkentuu. Tämän tehtävän jälkeen voisin hieman kysellä pajalaisten fiiliksiä tuosta
”haastattelusta”
4. PIENI SATU HAHMOSTA, 25 min. Kurssilaiset kertovat pienen sadun keksimänsä hahmon pohjalta. Aihe: Kerro satu hahmon aamusta satumaailmassa. Satu
aloitetaan tekemällä kuva. Sen jälkeen lapsi&vanhus parit saduttavat toisiaan kuvien
perusteella.
Sadut äänitetään äänityslaitteella ylös.

14.3 (to)
Oma satu
12.15 -13.45
1. EDELLISEN KERRAN SADUT, 25 min. Luetaan edellisellä kerralla tehdyt sadut keksityn hahmon aamusta.
2. IMPROVISAATIOLEIKKI/LEIKKEJÄ, 15 min. Tarkoituksena lämmitellä mielikuvitusta ja heittäytymistä improvisoiden.
3. SATU HAHMOLLE. 30 min. Ruvetaan toteuttamaan satujen kirjoitusta, joka
tapahtuu saduttaen. Aikuiset saduttavat ensin lapsia. Sitten aikuiset saduttavat toisiaan, minä voin tarvittaessa toimia yhtenä saduttajana myös. Kun aikuiset saduttavat toisiaan, on lasten tehtävä kuunnella aikuisen kertomaa satua. Lapsi piirtää
sadutuksen aikana kuuntelemastaan sadusta kuvan. Lopussa lapsi kertoo kuvastaan
sadutetulle aikuiselle.
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4. LOPPUKEVENNYS 15 min.

18.3 (ma)
12.15 -13.45
1. IMPROVISAATIOSATU, 25 min. Jokainen piirtää kuvan, johon käytetään aikaa
viidestä kymmeneen minuuttia. Sitten kerrotaan yhteinen satu kuvien innoittamana.
Minä kirjoitan sadun ylös. Satu luetaan ääneen.
2. SATU HAHMOLLE JATKUU. Jatketaan aiemmin aloitettujen satujen kirjoitusta
ja kuvitusta. Luetaan viimeksi kirjoitettuja satuja ja sovitaan että niitä voi muuttaa
vielä jos haluaa. Voidaan myös tehdä uusia sadutuksia.

21.3 (to)
Lopetus
12.15 -13.45
1. SATUJEN SAATTAMINEN LOPPUUN. Työstetään sadut valmiiksi, viimeistellään kuvituksia.
2. KANNET. Jokainen saa tehdä omalle satukirjalleen kannet.
3. KATSELMUS, 20 min. Tarkastellaan valmiita töitä. Mietitään mitkä kaikki sadut
valitaan satukirjaan ja pohditaan näyttelyn esillepanoa.
4. PALAUTE, 15 min. Loppupalaute. eläkeikäisille omat palautelomakkeet ja lapsia
haastattelen. Ehkä vielä haastattelen jotenkin avoimesti myös eläkeikäisiä.

9-23.4.2013
NÄYTTELY Kirkkonummen kirjaston lasten ja nuorten osastolla.
Avajaiset ja ”Kirjan julkistamistilaisuus”
Työpajan jälkeen, huhtikuun alussa, saduista ja originaali-kuvituksista järjestetään
näyttely Kirkkonummen kirjaston nuorten ja lasten osastolla. Näyttelyn avajaiset toimii samalla ”kirjan julkistamistilaisuutena”, jonne ovat tervetulleet työpajaan osallistuneiden perhe ja ystävät.
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Liite 5: Tarinapajan yhteistarina, jossa aiheena Caj Bremerin valokuva
Laatokalla.
Tarina kuvasta
Olipa kerran kaksoset nimeltä Meri ja Pyry. He asuivat sinisessä laivassa. laiva
kuljetti puutavaraa saareen, koska saaressa oli puulämmitteinen mökki ja sauna.
Laiva kuljetti saareen myös ruokaa. Pyry oli laivan kapteeni ja Meri oli laivan kokki,
mutta Meri ei osannut laittaa vaan hän haaveili kaiket päivät. Hän olisi halunnut
vaan laiskotella ja ottaa aurinkoa laivan kennlla. Taas eräänä päivänä Meri ei jaksanut tehdä ruokaa ja niin he joutuivat syömään vain pieniä kylmiä paloja.
Kaksoset Meri ja Pyry viihtyivät laivassa mutta lähtivät usein veneellä soutelemaan
ja kalastamaan. Pyry piti kovasti Merin paistetusta hauesta, jota hän olisi syönyt
melkein joka päivä. Kerran kun he olisivat suotamassa tuli jättiaalto joka rikkoi
veneen ja huuhtoi heidät vieraalle rannalle. Sinne he rakensivat majan tikuista joita
he löysivät palmujen alta. Saaressa oli kaikenlaisia eläimiä, lintuja ja apinoita. Yhdestä apinasta tuli heidän ”kotiapinansa” joka kiipesi puihin ja poimi heille banaaneja ja kookospähkinöitä. Jossain vaiheessa Pyry ja Meri rakensivat uuden veneen
ja soutivaat pitkän matkan takaisin laivalle apina mukanaan. Majaa he sen jälkeen
käytivät kesäpaikkanaan, jossa he viettivät päiviä uimalla ja perhosia ihailemalla.
He halusivat lopulta muuttaa pois laivasta ja perustaa kodin isoon kaupunkiin. he
olivat löytäneet arvokkaat isot simpukat ja niillä ostivat hyvän kauniin kodin itselleen. Siellä he elelivät onnellisina elämänsä loppuun asti hyvin.
Linn, Sofia, Sanni, Sirkka, Tuulikki ja Maj-Lis
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Caj Bremer: Laatokalla, 1980.

Liite 6: Palautelomake

Palaute Katriina Kaijan satutyöpajasta maaliskuussa 2013
Täydennä lauseet!

Parasta satutyöpajassa oli....
Satutyöpajassa oli haastavaa...
Työskentely lasten/ aikuisten kanssa sujui hyvin, sillä...
Työskentely lasten/ aikuisten kanssa tuntui vaikealta, koska...
Työpaja olisi voinut olla pidempi, sillä..

Annan luvan Katriina Kaijalle käyttää vastauksia Taiteen maisterin opinnäytetyössään. Vastauksia käsitellään nimettömästi.

Allekirjoitus ja nimen selvennys:
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Tarinapajan tarinoita

Linn, Minja, Sanni, Sofia, Wilma, Maj-Lis, Sirkka, Tuulikki

1

Tarinapaja
Maaliskuu 2013
Satutyöpajaan osallistuivat Kirkkonummen Otsonpesän päiväkodin
5-6-vuotiaiden ryhmä sekä eläkeikäisiä Kirkkonummelta.
Satutyöpaja oli osa Katriina Kaijan lopputyötä Aalto yliopiston
Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun, Taiteen laitokselle.
Kiitos Otsonpesän päiväkodille, Linnille, Minjalle,
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KOIRAN PÄIVÄ

RANTASAUNA

T

T

ässä on koira. Eräänä päivänä pieni
koira meni päiväkotiin ja sitten
ruoka oli syöty ja se meni isojen kavereiden kaa Taidemökille pajalle. Ja sitten ne maalasi ja teki kaikkee hauskaa
niiden kavereiden kanssa.
Sitten eräänä päivänä oli vapaapäivä
ja se meni ulos ja sillä ei ollut tekemistä ja se näki muurahaisen kaivamassa ja se heti pinkaisi sen perään
ja se muurahainen ei jaksanut enää
juosta ja sitten se tota sen muurahaisen elämä loppu siihen. Arvaappa
mitä sille kävi?

ää kuva on mun mummon rantasauna. Se oli semmonen pieni ja
harmaa ja hirveen vanha sauna. Ja
mummu kuoli suunnilleen silloin ku
mä olin teiän ikänen, eli siitä on hirveän pitkä aika. Mut mä muistan kuitenkin ihan hirveän tarkkaan miltä se
sauna tuoksu. Ja miten mahtavat löylyt siellä oli. Sen takia varmasti musta
on tullut saunafriikki. Sen pituinen se.
Maj-Lis

Ja se koira meni sisälle syömään
ruuat ja tuli taas ulos takas ja se näki
tällä kertaa kärpäsen. Ja sitten juoksi
senkin perään ja sitten se ei jaksanut
enää se kärpänen lentää ja se meni
kattolamppuun sisälle ja senkin elämä
loppu siihen. Arvaa miksi? Koska, etkö
tiedä miksi kärpänen tai ampiainen
kuolee jos lentää kattolamppuun? Koska se on niin valoisa. Loppu.
Sanni
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Wilman Helou Kitty/tarina

Wilma

WILMAN HELLO KITTY-SATU

MUMMON PUUTARHA

W

M

ilma katsoo televisiosta Hello
Kitty-ohjelmaa. Minä sain jostain
postista ystävyyskortin. Sitten menin
ulos ja otin aurinkoa ystävyyskortin
kanssa. Sitten menin uimaan rannalle.
Sen jälkeen menin sisälle laittamaan
ruokaa, spagettia ja lihapullia, siihen
ketsuppia. Sitten menin katsomaan
olohuoneeseen kun linnut lauloi puissa. Sitten menin juhliin. Sitten loppui
satu.

eillä mummolassa Etelä-Pohjanmaalla mummo kasvatti perunaa
ja kukkia. Hän oli aina pylly pystyssä
tonkimassa kasvejaan. Hän nyppi siellä
roskia. Kuokka oli tarpeeton, käsillä se
piti tehdä! Se oli ihmemaa. Kyllä mummo sai aina hyvän sadon ja maljakkoonsa kukkia. Niitä aina ihailtiin. Tämä
on lapsuuteni muisto.
Tuulikki

Wilma
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ATLATIN RANNALLA

O

UUSI PYÖRÄ

M

inä sain uuden pyörän. Silloin
satoi lunta. Menin lumikasaan ja
sieltä löysin ystävänpäiväsydämen.
Hain uuden pyöräni ja menin lumikasaan pyörällä. Sade loppui, menin
Saleen uudella pyörälläni. Pyöräni
on pinkki jossa on Hello Kittyn kuvia.
”OMG!” sanoin ja työnsin pyörän laatikkoon. Sen pituinen tämä tarina.

lin Atlantin rannalla, sanoin ystävälleni, tuolla kaukana on jotain.
Vene alkoi lähestyä kohti rantaa. Aurinko häikäisi näköämme. Yksi kaks
huomasimme ettei se ollutkaan vene,
vaan valtava valas. Vai jokin muu.
Hämmästyimme kovin kuinka lähelle
meitä se tuli. Oikeastaan minua pelotti. Leila lohdutti. Nostappas käsi ylös
ja niin valas hyppäsi pois rannasta.
Seisoimme hetken rannalla ja ajelimme pois. Sen pituinen se. Se oli jännä
kokemus.
Sirkka

Minja
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LINN JA ERIN LEIKKII PAKETTIA JA KUKKAA

T

ämä oli kesällä kun oltiin Ruotsissa.
Erin oli paketti ja minä olin kukka
ja me laulettiin ja kun laulu oli loppu
me tultiin esiin. Laulettiin äidille, isälle ja Helenille joka on kaveri joka asuu
Ruotsissa. Me herättiin ja sitten kun
oltiin juhlittu, niin minä olin prinsessa ja sitten hevonen. Ja se hevonen
asusti siellä puutarhassa. Ja sitten me
mentiin rannalle poimimaan simpukoita. Ja ne simpukat oli kauniita. Ja simpukat jäi muistoksi Ruotsiin Helenille.
Ja sitten me oltiin puistossa ja siellä
oli liukumäki ja hevonen ja se näki kastanjoita. Oli kiva päivä!
Linn

CHEEKKI-MUMMO PLÄÄ PLÄÄ

C

L Ä Ä PL Ä Ä
PLÄÄ P

heekki-mummo huomaa uuden
maailman. Se huomas että siel on
sipsi-kulho. Se näki että siel on karkkipussi. Siellä on myös kukkia. Se meni
taloon jossa on ihmisiä. Se näki että
siellä on tyhjä huone ja aikoi asua siellä. Cheekki-mummo plää plää plää. Se
meni savupiippuun, joka oli ensimmäisessä kerroksessa ja meni savupiipusta pois. Rynnäkkökiväärillä alkoi ampua
taloa. Sitten näki sateenkaaren. Sitten
se huomasi että sillä on oranssi tukka.
Sitten se näki värikkään sienen.

PLÄÄ

Cheekki-mummo teki taulun itsestään.
Sitten se teki vahasta sen kuvan. Se
teki vahakupin, vahaihmisen, vahapaistinpannun, vahapurkin, vahalehti, vahakukkataulu, vahakoriste, vaha
sellainen pikku kuppi millä voi syödä ja
sitten tollanen perhostaulu, lammikkotaulu, vahakorvakorut. Cheekki-mummo järjesti tavaran huoneisiin ja teki
servetti-lahjan kaverille.
Se meni ulos, näki siellä karkkipuun.
Puussa oli reikä. Hän näki kukkia ja
sieniä. Se näki rannan ja meni uimaan.
Se osasi uida. Se näki karkkilaatikon ja
värikkään taivaan jossa oli aurinko. Sen
pituinen se.
Minja
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SATEENKAARITYTTÖ

E

räänä aamuna satoi kaatamalla,
mutta sateenkaaren alla oli turvallista. Vieraaksi oli tullut raidallinen kissa, jonka nimi oli Tiikeri. Se ei juonut
kahvia joten se sai kalaa. Aamukahvi
oli hyvää ja kala maukasta.

Aamiaisen jälkeen kissa ja sateenkaarityttö lähtivät kävelylle, koska sade oli
loppunut. Aurinko paistoi pilvettömältä
taivaalta. Sateenkaari meni lepäämään,
odottamaan seuraavaa työvuoroaan.
Sateenkaari saikin levätä kunnolla,
koska aurinko oli työvuorossa monta
päivää. Kissa ja sateenkaarityttö viettivät aikaansa rannalla leikkien muun
muassa kissaa ja hiirtä! Kuitenkin
sateenkaarityttö kaipasi sadetta, koska
silloin hän taas saisi istua sateenkaaren alla ja nauttia sen kauneudesta. Ja
tulihan se lempeä kesäsade vihdoinkin!
Ja myös sateenkaari!
Maj-Lis
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KARKIT

M

inä heräsin ja äiti ja isi tulee hakemaan karkkiperheen talosta. Sitten minä olen ylpeä kun äiti ja isi tuli
hakemaan. Sitten ne oli ylpeitä kaikki
kolme minusta.
Kaikki kolme pientä karkkia menivät
sisälle syömään ruokaa, makaroonilaatikkoa. Sitten kaikki kolme karkkia
menivät kaverille kylään. Sen jälkeen
he menivät kotiin. Sitten siinä oli järvi
ja siellä oli kaloja. Sitten pienin karkki
nappasi sen. Sitten siellä oli toinenkin kala. Sitä eivät ehtineet ottamaan
kiinni, koska se homehtui. Sen jälkeen
pääsivät kunnialla kotiin.
Sofia
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PRINSESSA NIMELTÄ EMMA

KEIJU

S

atamaan alkaa. Keiju juoksee lujaa,
meinaa kaatua kun on nukuksissa,
epävakaa maasto ja horjahtaa. onneksi
ei kaatunut.
Vesisade alkaa tulemaan aamusta.
Siellä on hirveen mustia pilviä. Sit se
lähtee juoksemaan sisälle tää keijukainen. Maa on epätasainen ja se horjahtaa ja meinaa kaatua, mutta kunniallisesti käy, eikä mene patslojat!

Mustien pilvien tultua alkaa sataa ja
ukkostaa, koska ukkosen ilmat olivat
yleensä rajuja. Mäen rinteessä oleva
talo alkoi yhtäkkiä palamaan kun salama iski. Siinä oli jokin yhteensattuma,
musta pilvi, kuuma kesäilma ja kuivaa
kun on. Se tulipalo oli raju. Aikuiset kiireellä katsomaan mahtavaa tulta. Pohjanmaa on aakeeta laakeeta. Sellaiset
muistot on jäänyt lapsuudesta.
Tuulikki
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E

mma-prinsessa asu tosi hienossa
linnassa ja sil oli upea kruunu. Ja
sitten se löysi kukkakimpun ja se oli
niin iso että se teki kaksi kimppua. Sitten se meni antaa kukkia kuningakselle
ja kuningattarelle. Sitten se prinsessa
meni puistoon. Ja se kiikku keinussa
vähän aikaa. Ja sitten se huomas sen
kellosta et sen oli aika lähteä kotiin.
Ja sitten sen piti suoraan mennä syömään iltapala ja nukkuu.

Tää tyttö, Emma, meni kulkemaan
niitylle poimimaan kukkia. Mut matkalla tuli vähän sateista ja sitten tuli
aurinkoista. Ja sitten tuli sateenkaari.
Ja sitten tää Emma keksi et se jatkaa
matkaa.
Wilma
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KEIJU KEIKURA

K

eiju Keikura ihmetteli mikä ihme
pirisee. Se oli vanha herätyskello. Ei meinannut saada silmiään auki,
mutta sitten pilkisti kirkas aurinko
ikkunasta, oli pakko aukaista silmät.
Kissakin heräili ja naukui ruokaa. Sillä
lailla alkoi Keiju Keikuran aamu.

Keiju Keikura nousi ylös, puki päälleen.
Hän oli iloisella mielellä ja päätti lähteä
katsomaan keiju-mummoa ja –vaaria.
He varmaan tulevat iloisiksi, tuumi keiju, -viempä heille mansikoita. Päivästä
tulikin oikein hauska.

18

Seuraavana päivänä Keiju heräsi varhain ja ihmetteli mikä rapina mahtoi
kuulua nurkasta. Voi tavaton, pienen
pieni kissa oli päässyt sisälle. Keiju ei
ollut ennen nähnytkään kissaa. Pian

Keiju huomasi ettei kisua tarvinnut pelätä. Kisu sanoi ”miu miu”. Se tarkoitti
että ”haluan maitoa”. Mummo oli eilen
laittanut Keijun mukaan vuohenmaitoa,
sitä Keiju antoi kisulle. Voi että kissa
oli onnellinen. Keiju ihmetteli että mikä
kumma hurisee. Kisu kehräsi ”surrrur”.
Kisusta tuli Keijun paras ystävä. He
usein lähtivät mumolaan yhdessä. He
saivat maitoa ja muuta hyvää. Tämä oli
onnellinen tarina.
Sirkka
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TYTTÖ JA KISSA

A

amulla se sai paketissa kissan
pennun ja sillä oli yksi jalka poikki,
mutta toinen jalka oli terve. Ja sillä oli
jätskitaulu ja se oli saanut sen silloin
kun se oli vauva. Kattoon tuli reikä
ja siitä satoi niin että sen tukka tuli
sekaisin. Sen kaverilla on nenä irti ja
nenään on mennyt pikku muurahainen
ja se kasvoi ja se kaveri kuoli.
Eräänä päivänä kissan pentu karkasi ja
se näki sateenkaaren ja löysi kuolleen

kalan, jonka se söi. Ja se tyttö kuoli
koska jalka oli poikki ja katossa reikä.
Kissa lähti etsimään tyttöä hautausmaalta.
Se tapasi lampaan, sitten ne meni nopsaan sen tytön kotiin ja sitten ne soitti
ovikelloa ja kukaan ei tullut avaamaan,
ni ne lähti salaa hautausmaalle. Ja ne
näki sen tytön hautajaisissa. Ja sitten
tota, ne meni, muutti metsään asumaan. Loppu.
Sanni
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KEIJUN TARINA

O

lipa kerran keiju. Hän nukkui
omassa sängyssään. Hän nousi
sängystään, näki kävyn, potkaisi sen.
Hän meni syömään aamupalan. Sitten
hän meni ulos poimimaan kukkia. Tällainen oli Keijun aamu!

Ja sitten koira ja tyttö huomasivat Keijun ja sitten tytöstä ja koirasta ja keijusta tuli ystäviä. Ja sitten he menivät
lammelle uimaan. Koira meni veteen ja
ui yhden kierroksen ja sitten tyttö ja
keiju menivät auttamaan koiraa takaisin veteen koska se oli mennyt kivelle ja koira pääsi kiveltä pois ja sitten
koira ja tyttö ja keiju elivät elämänsä
onnellisina loppuun asti.
Linn

Keiju oli matkalla lammen lähelle. Se
näki siellä veneen, sitten se meni veneeseen. Sillä se meni saareen. Saaressa oli pieni mökki. Mökki oli punainen. Siellä asui koira ja tyttö. Koira oli
söpö ja nukkui pienessä korissa. Tyttö
istui sen vieressä, hän oli polvillaan ja
paijasi koiraa. Sitten Keiju meni sisälle
mökkiin. Hän huomasi että ikkunasta
näkyi lampi.
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