
1



2



3



4

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 

Taiteen laitos

Kuvataidekasvatus

Tekijä: Ilpo Rybatzki-Tiensivu

Ohjaaja: Tiina Pusa

2017

Kannen kuvat: Ilpo Rybatzki-Tiensivu



5



6



7



8



9

SISÄLLYSLUETTELO 

1. Johdanto...................................................................................................................................10
1.1 Lukuohje................................................................................................................................11

2. Tutkimuskysymys ja teoreettinen viitekehys ..........................................................................13
                2.1 Tutkimuksellinen lähestymistapa..........................................................................15
                        2.1.1  Taidekasvatuksen tutkimus........................................................................15
                        2.1.2  Tapausmaisuus...........................................................................................16
                2.2 Aineistonkerääjänä.................................................................................................17
                        2.2.1 Osallistuva havainnointi ............................................................................17
                        2.2.2 Tutkimuspäiväkirja.....................................................................................18
                        2.2.3 Haastattelut.................................................................................................19
                        2.2.4 Kesäkoulu kuvin ja muiden kirjoittamana ................................................20
                2.3 Aineiston analyysi ja tiedon jäsentyminen ...........................................................21

3. Toimintaympäristö .................................................................................................................23
                3.1 Ohjelmointi ..........................................................................................................24
                3.2 Ohjelmoinnillinen ajattelu................................................................................... 26
                3.3 Taiteellinen ajatteleminen ....................................................................................28
                        3.3.1 Ajattelemisen liike ....................................................................................30
                3.4 Metodologisesta yltäkylläisyydestä .....................................................................30
                3.5 Yltäkylläinen ohjelmoinnin opetus...................................................................... 32
                3.6. Taiteesta yhteisessä prosessia ..............................................................................35

4. Kesäkoulun Suunnittelu......................................................................................................... 43
                4.1 Kesäkoulun tavoitteet............................................................................................45
                4.2 Tapahtumapaikkana kesäkoulu ............................................................................50
                4.3 Kesäkoulun harjoitukset .......................................................................................51
                4.4 Tilat ja materiaalit ................................................................................................53

5. Kesäkoulu tapahtuu.................................................................................................................54
                5.1 Rysäys! – Lumoutuminen.....................................................................................56
                5.2 Siivet – Luominen ................................................................................................60
                5.3 Avaruusalus – Merkityksentilana..........................................................................67
                5.4 Kokemuksellinen teknologiakasvatus...................................................................72

6. Paluu kesäkouluun .................................................................................................................75
               6.1 Ennakkokäsitykset jälkikäteen ..............................................................................76
                        6.1.1 Keskenään erillisinä .................................................................... ............ 80
                        6.1.2 Taiteen esiinsaattamia merkityksiä........................................................... 85
                        6.1.3 Heittäytymisen vapaus ..............................................................................87             
                        6.1.4 Kohtaaminen............................................................................................ .90

7. Johtopäätökset ........................................................................................................................94
               7.1 Pohdinta ................................................................................................................97

LÄHDELUETTELO.................................................................................................................103
JULKAISEMATTOMAT LÄHTEET........................................................................................108
KUVALUOTTELO ..................................................................................................................108
LIITTEET .................................................................................................................................109



10

1.Johdanto

Syksyllä 2016 uuden opetussuunnitelman myötä ohjelmoinnin opetus tuli osaksi peruskou-

lua. Tämän uudistuksen kannalta satuin jännittävään paikkaan päästessäni keväällä 2016 

osaksi Hello Rubya, pientä teknologiakasvatuksen yritystä. Yhdessä kahden muun peda-

gogin, varhaiskasvattajan sekä ohjelmointiin erikoistuneen luokanopettajan kanssa lähdim-

me suunnittelemaan neljän kuukauden intensiivisessä jaksossa kahden viikon kesäkoulua. 

Avainsanoiksi seikkailullemme asetimme ilmiöpohjaisen, kokemuksellisen teknologiakas-

vatuksen. Lähtökohtamme oli kunniahimoinen� minulla ei ollut kesäkoulun suunnittelupro-ähtökohtamme oli kunniahimoinen� minulla ei ollut kesäkoulun suunnittelupro- minulla ei ollut kesäkoulun suunnittelupro-

jektin alussa kokemusta ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksesta saatikka ohjelmoimisesta. 

Taidekasvattajana olinkin uuden äärellä – samankaltaisessa tilanteessa kuin moni perusope-äärellä – samankaltaisessa tilanteessa kuin moni perusope-– samankaltaisessa tilanteessa kuin moni perusope-

tuksessa toimiva opettajakolleganikin, jotka jännityksellä ottivat vastaan uuden opetussuun-

nitelman asettamat mahdollisuudet ja vaatimukset. 

Toisen vierellä itsenä näkee uudella tavalla muuttuneessa valaistuksessa (Heimonen, Kal-

lio-Tavin & Pusa 2015). Kuluneen kevään ja kesän aikana pysähdyin usein puntaroimaan 

omia perustuksiani ja vakaumuksiani pedagogina. Mikä on minulle tärkeää kasvattajana? 

Minkälaista ajatteluntapaa ja maailmankuvaa edustan tai haluaisin edustaa? Ohjelmoinnilli-

sen ajattelun opetuksen diskurssissa korostuvat monesti äänenpainot, joita taidekasvatuksen 
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alalla olen tottunut lähestymään kriittisesti. Dikotomian kääntöpuolena voidaan nähdä ohjel-

moinnin konseptit� yleistettävyys, toistettavuus, objektiivisuus sekä ilmiöiden mekaaninen 

purkaminen osiin. Sen varjoisalle puolelle jäävät taiteellisen tekemisen yksittäistapaukset, 

aistillinen tietäminen sekä taiteellinen maailmasuhde. 

Tämä ei kuitenkaan ole kokonainen kuva. Ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksen tärkeyden 

perusteisiin tulee lisätä vaatimus tasa-arvosta. Elämämme kietoutuu monisyisesti teknologi-

aan ja tietoyhteiskuntaan osallistuminen vaati ymmärrystä sen rakennuspalikoista (Liukas & 

Mykkänen 2016). Kaikkien ei tarvitse osasta koodata, mutta kaikilla tulisi olla mahdollisuus 

lukea ympärillä olevia digitaalisia rakenteita osallisuutensa vahvistamiseksi. Tähän yhtei-

seen arvopohjaan luottaen hyppäsin mukaan Hello Rubyyn silloin, kun en vielä tiennyt, mitä 

olimme oikeastaan tekemässä. Minut valittiin Hello Rubyyn itsenäni. Alusta asti oli selvää, 

etten ollut ohjelmoija. Koin aina olevani taidekasvattajana kunnioitettu osa työryhmää. Täl-

laiselle arvostavalle yhdessä erillään olemiselle perustui koko yhteistyömme kesäkoulussa. 

Työmme piirsikin kuvaa tulevaisuuden opettajuudesta, jossa toimitaan yli aine- ja asiantun-

tijarajojen.

Ohjelmoinnillisen ajattelun looginen, ongelmia ratkaiseva asenne ja taiteellisen ajattelun 

aistillinen maailmasuhde voidaan jakaa halutessa eri maailmoihin. Toisaalta ne voidaan näh-

dä myös toisiaan täydentävinä ja tarvitsevina tutkimisen tapoina, matkana rikkaan maail-

mamme tavoittamiseen. 

1.1. Lukuohje 

Työni jakautuu kolmeen osaan, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden. Ensimmäises-

sä osassa esittelen lukijalleni tutkimuskysymykseni, tutkielmani teoreettisen viitekehyksen 

sekä tutkimuksellisen lähestymistapani. Luvussa ”Toimintaympäristö” avaan tutkielmani 

kontekstia. Määrittelen ohjelmoinnillisen ajattelun ja taiteellisen ajattelemisen käsitteet sekä 

näitä yhdistävän metodologisen yltäkylläisyyden käsitteen. Ensimmäisen osan lopussa, ke-
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säkoulun kynnyksellä toteutetussa teemahaastattelussa todellistuvat työryhmän odotukset ja 

käsitykset taiteen ja teknologian rooleista yhteisessä prosessisamme.

Toisessa osassa kuvaan Hello Ruby -kesäkoulun prosessia ja tapahtumia. Luvussa ”Kesä-

koulun suunnittelu” pohdin kesäkoulun pitämisen reunaehtoja sekä avaan moniammatilli-

sen työryhmämme työskentelyä keväällä 2016. Kevään suunnittelusta kuljetaan edelleen 

varsinaiseen kesäkouluun luvussa ”Kesäkoulu tapahtuu”. Toisen osan kokoaa yhteen kuusi 

kuukautta kesäkoulun jälkeen työryhmälleni pitämäni teemahaastattelu, jota tarkastellaan 

luvussa ”Paluu kesäkouluun”. 

Kolmannessa osassa esitän tutkielmani johtopäätökset sekä pohdin erityisesti opinnäytetyö-

ni eettistä kestävyyttä.
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2.Tutkimuskysymys ja teoreettinen viitekehys
 

Työni tarkoituksena on pohtia, millaisia mahdollisuuksia taidekasvatuksella ja tarkemmin 

taiteellisen ajattelemisen asenteella on ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksessa sekä laajem-

min teknologiakasvatuksessa. Tutkimuskysymyksekseni muotoilenkin� Mikä on taiteellisen 

ajattelemisen merkitys ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksessa? Tutkielmani puitteissa tar-

kastelen tätä kysymystä kesällä 2016 järjestetyn Hello Ruby -kesäkoulun kontekstissa ja 

erityisesti siellä toteutetun Avaruusalus-teoksen ympärillä.

Valitsemani aihe on kiinnostava uuden opetussuunnitelman näkökulmasta. Niin ilmiöpoh-

jaisuus kuin ohjelmoinnin opetuskin edustavat opetussuunnitelman uutta antia. Opetussuun-

nitelmassa ei ole määritelty turhan rajaavasti kenen yksityisoikeutena ohjelmoinnin opetus 

tulisi nähdä (Liukas & Mykkänen 2016).  Näin tutkielmani tekee myös taidekasvatukselli-

sesti tärkeitä avauksia. 

Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa erityisesti taidekasvatuksen tarjoama näkökulma tai-

dosta, jota ei käsitetä ainoastaan mekaanisena toistamisena, vaan johon sisältyy aina käsitys 

toiminnan periaatteista ja eettisestä vastuusta sekä ajattelun ja tekemisen tiiviistä yhteydestä 

(Arendt 2002; Varto 2001). Esioletukseni onkin, että taiteellisen tekemisen kautta ohjel-

moinnillisen ajattelun opetukseen voidaan luonnollisesti sisällyttää eettistä pohdintaa sekä 

kriittistä ajattelua. Toisaalta on yhtä lailla mielenkiintoista tarkastella, mitä taidekasvattaja-
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na opin olemalla avoin ja vastaanottavainen minulle uudessa ympäristössä. 

Edelliset kysymyksenasettelut muodostavat kiehtovan kysymyksen laajemminkin ajateltu-

na� minkälaisia ilmiöitä voidaan ratkaista loogisella ajattelulla ja minkälaisten ilmiöiden 

tavoittamiseen tarvitaan taiteellista ajattelemista? Miten näitä erilaisia ajattelutapoja voitai-

siin opettaa tasavertaisina? Mitä ne voisivat oppia toisiltaan niin, että voisimme hahmottaa 

maailman moninaiset ilmiöt mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kadottamatta niiden luon-

netta?

Tutkielmani asettuu osaksi taidekasvatuksen perinteitä ja tutkimusta. Ohjelmoinnin ja tai-

dekasvatuksen välisiä suhteita on pohtinut Tomi Dufva opinnäytteessään Code literacy. 

Reading the programmed world (2013). Teknologian ja taidekasvatuksen rajapintoja ovat 

lisäksi pohtineet Kasperi Mäki-Reinikka opinnäytteessään Aivotaidetta – Brains on Art –

kollektiivi tieteen ja taiteen välimaastossa sekä Kristiina Ljokkoi tutkielmassaan Art&Sci – 

Tieteidenvälisyyttä taidekasvatukseen (2015). Myös Mira Kallio-Tavin on avannut keskus-

telua taidekasvatuksen uusista toimintaympäristöistä esimerkiksi artikkelissaan ”Oppiminen 

digitaalisessa pelaamisessa ja pelisuunnittelussa” (2015). Lisäksi työssäni merkittävään 

asemaan nousee taidekasvatuksen taiteellisen ajattelemisen paradigma, jota on muotoillut 

PDQQHUPDLVHQ�¿ORVR¿DQ�SHULQWHHVHHQ�QRMDWHQ�-XKD�9DUWR������E��VHNl�WlVWl�MDWNDQXW�LQVSL-

roivasti Leena Valkeapää (2011).
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2.1 Tutkimuksellinen lähestymistapa

Taiteellinen sekä taidekasvatuksellinen toiminta nousee monella tapaa merkittävään rooliin 

tutkielmani kontekstissa. Metodologisesti tarkasteltuna tutkielmani edustaakin taideperus-

taista tutkimusta. Taiteellinen toiminta on merkittävässä osassa tutkielmani tiedon muo-

dostumista. Lasten kanssa yhdessä toteutettu taiteellinen tutkiminen sekä siihen liittyvät 

työryhmäni kanssa käydyt keskustelut taiteesta saattavat esille taiteellisen lähestymistavan 

merkityksiä ohjelmoinnillisessa ajattelussa. Näin taiteellisesta prosessista muodostunut tieto 

edustaa myös tutkielmani analysoitavaa aineistoa. 

Seuraavissa luvuissa pilkon laadullisen tutkimuksen elementeistä koostuvaa taideperustaista 

tutkimustani osiin ja asetan näin lukijan arvioitavaksi tekemäni tutkimukselliset valinnat. 

Tämän lisäksi pureudun siihen, miten olen jäsentänyt aineistoni tiedoksi ollessani tiiviisti 

tapahtumien keskiössä, kokemuksen koeteltavana. 

Tutkimuslupa on pyydetty ja saatu Annatalolta, Hello Rubylta sekä kaikilta leirille 

osallistuneiden lasten vanhemmilta (LIITE 1).

2.1.1 Taidekasvatuksen tutkimus

Tutkielmani on luonteeltaan taideperustainen kuvataidekasvatuksen tutkimus. Tutkielmani 

on kasvatuksellinen tutkimus, jossa tiedon ja ymmärryksen synnyttämisen tapana ovat ol-

leet merkittävässä osassa taiteelliset menetelmät (Sullivan 2006, 21- 23). En ole tutkimuk-

sessani taiteilija, vaan taidekasvattaja. Tutkielmani keskiössä ei ole itse luomani taideteos, 

vaan Avaruusalus-taideproduktio, joka syntyi yhteistyössä lasten kanssa. Nimittämällä tut-

kimustani taideperustaiseksi tutkimukseksi kyseenalaistan olettamusta, jonka mukaan tai-

dekasvatuksellisen, taideperustaisen tutkimuksen kontekstissa taidekasvattajan täytyisi itse 
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asettua taiteen tekijän rooliin (vrt. Kallio-Tavin 2010, Valkeapää 2011.) Mielestäni tällöin 

on vaarana, että taidekasvatuksellisen tutkimuksen omaleimaisuus ei pääse täysin oikeuk-

siinsa, vaan typistyy kasvatuksen kenttään epäsuorasti osoittelevaksi taiteelliseksi tutki-

mukseksi. Ehdotankin, että taidekasvatuksellinen tutkimuksessa taidekasvattaja näyttäytyisi 

eräänlaisena yhteisötaiteilijana. Yhteisötaiteessa korostuukin käsitys, jonka mukaan taidetta 

tehdään yhdessä yhteisön jäsenten kanssa ja heidän lähtökohdistaan käsin. Taiteen tekemi-

sen keskiöön nousevat ihmiset ja heidän välinen vuorovaikutus (Sederholmin 2000, 113). 

Kesäkoulun kontekstissa tämä asetelma näyttäytyi taidepedagogisena tapahtumana, tasa-

arvoisena oppimis- ja luomistilanteena, jossa kaikkitietävän opettajahahmon sijaan olin osa 

lasten muodostamaa taiteilijatyöryhmää. Näin roolikseni jäi puitteiden luominen, joissa ky-

symisen, kyseenalaistamisen, kriittinen pohdiskelu sekä tutkiva asenne oppimiseen mahdol-

listuivat (Kallio-Tavin 2010, 23).  Kouriintuntuvan avaruusalusteoksen lisäksi taiteellisen 

ajattelemisen asenne on lävistänyt tutkimustani ja työtäni kasvattajana. Olenkin sommittelut 

ja ajatellut tutkimaani samanlaisessa prosessissa, kuin työskennellessäni taiteellisesti (Vrt. 

Valkeapää 2011, 94).  

2.1.2 Tapausmaisuus

Pohtiessani taidekasvatuksen ja taiteellisen ajattelemisen merkitystä ohjelmoinnillisen ajat-

telun opetuksessa kiinnitän huomioni ajallisesti ja paikallisesti rajattuun Hello Ruby -kesä-

kouluun. Näin ollen tutkielmani saa tapaustutkimuksen ominaisuuksia. Tapaustutkimuksen 

keskiöön asettuvat tutkittavan ilmiön prosessit, joita kuvaillaan yksityiskohtaisesti ilmiön 

luonnollisessa ympäristössä. Yhteyksien selittämisen tai hypoteesien testaamisen sijaan 

kiinnostuksen kohteena onkin tarkka ja totuudenmukainen kuvailu (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2000). Taideperustaisuuteen sekä tapausmaisuuteen liittyvät vahvasti hermeneut-

tinen asenne opinnäytteeni perustana. Tämä tarkoittaa tietoisuutta suhteessa tulkintaani. 

Tämä asenne tiivistyy sekä tutkielmani että minun paikallisuuden ja ajallisuuden tunnista-

miseen sekä tunnustamiseen (Hannula 2001, 70). Tapaustutkimuksessa ei pyritäkään yleis-

tettävään tietoon, vaan ennemminkin tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).
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2.2 Aineistonkerääjänä

Tutkielmani on tapausmainen, laadullisista elementeistä koostuva taideperustainen tutki-

mus. Tähän lausumaan sisältyy olettamus erilaisten tiedonkeruumenetelmien hyödyntä-

misestä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006 ; Kallio 2008, 108). Tutkielmani keski-

öön nousevat osallistuva havainnointi, tutkimuspäiväkirjani, työryhmäni haastattelut sekä 

kesäkoulussa syntynyt materiaali, joka kattaa videokuvaa ja valokuvia lasten taiteellisesta 

työskentelystä. Lisäksi olen peilannut omia havaintojani ja kokemuksiani suhteessa tutki-

jakollega Paula Karlssonin tekemiin observaatiomuistiinpanoihin. Paulan muistiinpanoissa 

todellistuvat osittain ne hetket, jolloin itse olin sidottuna kasvattajan työhön. 

2.2.1 Osallistuva havainnointi

Osallistuvaan havainnointiin liittyy tutkielmassani kaksoisrooliini tutkijana ja kasvattaja-

na. Olinkin aktiivisena osallisena prosessissa ja vaikutin sen kulkuun kasvattajana luomalla 

puitteita kesäkoululaisille (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Näitä prosesseja ja 

omaa rooliani erittelen tarkemmin luvussa ”Kesäkoulun teemat”. Tutkija-taidekasvattajan 

rooli oli ajoittain haastava yhdistää ja olenkin kuvaillut, kuinka tutkielmani tavoitteista huo-

limatta asetin kesäkoulussa lapset tutkielmani edelle, enkä tohtinut aina rikkoa haltioitu-

misen hetkiä kaivamalla kameraa esiin. Osallistuvaan havainnointiin liittyvätkin monella 

tapaa kysymykset tutkielman luotettavuudesta. Havainnointi on aina subjektiivista ja vali-

koivaa toimintaa, jota ohjaa tutkijan ennakkokäsitykset, sen hetkinen olotila sekä ajallisuus 

ja paikallisuus (Eskola & Suoranta 1998, 102-103). Kesäkoulussa havaintoihini tutkijana 

vaikutti kokemattomuuteni ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksessa, mikä kompensoitui sil-

lä, että nojailin luontevasti taidekasvatuksellisiin teemoihin, jotka tuntuivat tutuilta uuden 

keskellä. Lisäksi puitteisiin vaikuttivat ulkoiset paineet, joita leirin onnistumisella oli jo 

pelkästään Hello Ruby -yrityksen aseman vuoksi. Lopulta havainnoissani sekä tulkinnassani 
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näkyy varmasti myös pyrkimykseni tutkielman tekemiseen. Kesäkoulun aikana tiesin, että 

ympärillä tapahtuvasta täytyi saada tarpeeksi taltioitua, jotta tutkielman tekeminen ja lopulta 

valmistumiseni mahdollistuisi. 

2.2.2 Tutkimuspäiväkirja

Pidin koko kesäkoulun ajan (6.–17.6.2016) tutkimuspäiväkirjaa, johon tallensin kesäkoulun 

prosessia. Tutkimuspäiväkirjani muodostaa merkittävän lähteen, jossa leirin taiteelliset pro-

sessit tulevat osaltani sanallistetuiksi. Siihen tallentui tunnelmia, kysymyksiä, väsymystä ja 

onnistumisen kokemuksia leirin hektisestä arjesta. Sen sivuille suunnittelin ja tein muutoksia 

opetuskokonaisuuteen ja sävelsin laulun Blob-nimisestä avaruusseikkailijasta. Muistelmien 

kautta pystyin palaamaan leirin tunnelmiin. Tutkimuspäiväkirja toimi aineistonkeruume-

netelmänä sekä työvälineenä, jolla jäsensin tapahtunutta ja suunnittelin tulevia leiripäiviä. 

Kurki (2010, 162) kuvaileekin, tutkimuspäiväkirjaa apuväline, jonka avulla tutkimus jäsen-

tyy yhteen monista näkökulmista. En esittele tutkimuspäiväkirjaani sellaisenaan, sillä se on 

vaikealukuinen ja koostuu avainsanoista ja merkeistä, joilla tallensin kiireessä hetket, joihin 

halusin palata myöhemmin. Kommunikatiivisuuden nimissä olen laatinut kesäkoulun kuva-

uksen tutkimuspäiväkirjani aineistoa luettavaan muotoon muokaten. 

Tutkimuspäiväkirjani sekä merkittävä roolini aktiivisena havainnoitsijana kesäkoulun pro-

sessissa nostavat minut aineiston tuottajana ja tulkitsijana tutkielmani kontekstissa keskei-

VHHQ�DVHPDDQ��7XWNLHOPDQL�PHWRGL�VDDNLQ�DXWRHWQRJUD¿VLD�SLLUWHLWl��MRLWD�RQ�K\Yl�WDUNDVWHO-

OD� WXWNLHOPDQL� OXRWHWWDYXXWWD�SRKGLWWDHVVD��$XWRHWQRJUD¿D�RQ� WXWNLPXVPHWRGL�� MRND�S\UNLL�

yhdistämään henkilökohtaisen tiedon kulttuuriseen, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen (Ellis 

2003, 19).  Se kritisoi yksilön sijattomuutta suhteessa toisiin sosiaalista kontekstia ymmär-

UHWWlHVVl� �6SU\�������������$XWRHWQRJUD¿D�YRLGDDQNLQ� WLLYLVWll� DMDWXNVHHQ� VLLWl�� HWWl�\KWl�

elämää tutkimalla voidaan tavoittaa jotain elämästä ylipäätään (Ellis 2003, 17). Valkeapää 

kuvailee samaa ajatusta toteamalla, että yhden tajunnanvirrassa tapahtuvaa ei voida siirtää 

toiselle, eikä eletty ajallinen ja paikallinen kokemus koskaan näyttäydy toiselle samana. 
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0HUNLW\NVHW�YRLYDW�NXLWHQNLQ�YlOLWW\l�� �9DONHDSll������������$XWRHWQRJUD¿VHVVD� WXWNLPL-

sessa tutkimuskysymysten tarkka määrittely nousee keskeiseen asemaan tutkimuksen luo-

tettavuutta mitatessa. Tutkimuskysymysten avulla itse tuotettu ja tulkittu aineisto ja sen tie-

don muodostuksen prosessit avautuvat lukijalle ja saavuttavat kommunikatiivisen aseman 

(Uotinen 2010, 186). Tutkielmani lopussa, luvussa ”Pohdinta”, palaan vielä kysymyksiin 

tutkielmani luotettavuudesta, kun olen esitellyt aineistoni sekä tulkintani siitä.

2.2.3 Haastattelut

Taidekasvatuksen tutkimukselle on tyypillistä yhdistellä laadullisen tutkimuksen metodeja 

kokonaisen kuvan luomiseksi (Kallio-Tavin 2010, 16). Oman näkökulmani lisäksi aiheeni 

tulee peilatuksi myös muiden kokemuksessa. Ennen kesäkoulun alkua kävimme ryh-

mäkeskustelun, jossa haastattelin työryhmääni, luokanopettaja Olli Ohlsia, varhaiskasvat-

taja Elina Jäälinojaa sekä projektivastaavaa Jemina Lehmuskoskea. Haastattelussa kartoitin 

työryhmän näkemyksiä taiteellisen tekemisen merkityksestä yhteisessä prosessissamme. 

Tämän lisäksi sivusimme työryhmän käsityksiä taiteen ja tieteen yhtymäkohdista sekä mah-

dollisuuksista opetuksessa. Ryhmäkeskustelu seurasi teemahaastattelulle ominaista raken-

netta. Olin laatinut apukysymyksiä ja teemat oli määritetty alustuksessani etukäteen, mutta 

haastattelu oli vapaamuotoinen ja vastaajat saivat puhua ja kuljettaa keskustelua itselleen 

merkitykselliseen suuntaan (Eskola & Suoranta 1998, 86-87). Nauhoitin keskustelun ja lit-

teroin sen. Sommittelin keskeisimmät haastattelussa nousseet ajatukset dialogiin ohjelmoin-

nin opetuksen paradigmojen kanssa. Nämä auttoivat jäsentämään haastattelukysymyksistä 

nousseita teemoja tutkielmani kannalta merkitykselliseen muotoon. Haastattelu toteutettiin 

vapaamuotoisena keskusteluna kaikille muille paitsi Linda Liukkaalle, jonka kanssa päädy-

imme sähköpostihaastatteluun aikataulullisista syistä. Linda Liukkaalta kysymäni kysy-

mykset löytyvät liitteenä tutkielman lopusta. Kysymykset ovat samat, kuin teemahaastat-

telun apukysymykset (LIITE 2).

Noin puoli vuotta kesäkoulun päättymisen jälkeen järjestin uuden haastattelukierroksen 
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työryhmäni kanssa. Tämä haastattelu seurasi rakenteeltaan ensimmäistä vapaata teema-

haastattelua. Retrospektiivinen haastattelu (LIITE 3) toimi yhteen kokoavana liimana. Siinä 

kiinnostuksenani oli tarkastella työryhmäni näkemyksiä siitä, minkälaisen roolin taiteellinen 

ajatteleminen lopulta sai kesäkoulussa ja miten onnistuimme kuljettamaan kahta lähesty-

mistapaa vierekkäin. Nauhoitin ja litteroin Jeminan ja Lindan sekä Ollin haastattelut. Elina 

toivoi oman haastattelunsa tapahtuvan sähköpostitse. Aineistoista pyrin erittelemään tutki-

muskysymykseni kannalta tärkeimmät ajatukset.

2.2.4 Kesäkoulu kuvin ja muiden kirjoittamana

Kesäkoulun arki tuli tallennetuksi oman havainnointini lisäksi myös muiden toimesta. Kes-

äkoulun kaarta oli seuraamassa tutkijakollegani Paula Karlsson, joka havainnoi kesäkoulun 

tapahtumia sekä kirjoitti ylös lasten sanomaa ja tunnelmia muistiinpanoihinsa. Tämä materi-

aali toimi minulle peilauskohtana ja kokonaiskuvan luojana omaan rajattuun näkökulmaani 

verrattuna. 

Näiden muistiinpanojen lisäksi leirin arkea tallennettiin video- ja valokuvin niin ammat-

tikuvaajien kuin leirin oman henkilökunnan toimesta. Ammattivalokuvaaja oli koko leirin 

kaaren ajan läsnä ja videokuvaajat kahtena päivänä toisella viikolla. Näissä kuvissa näyt-

täytyy kaupallisempi, ulospäin suunnattu kuva leirin arjesta.  Elämänmakuisempaa kuvaa 

leiristä edustavat työryhmämme sekä viiden kesäsetelillä palkatun apuopettajan spontaanit 

kännyköillä tallennetut tilannekuvaukset. Näissä hetkissä näkyvät tunteiden kirjo, joka in-

tensiiviseen kesäkouluun liittyi.  Kuvat toimivat taiteellisen prosessin kertojina tavoittaen 

merkityksiä, joita on sanoin vaikea tavoittaa.
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2.3 Aineiston analyysi ja tiedon jäsentyminen

Tutkielmani koostuu ennen kaikkea kahdesta merkittävästä aineistollisesta kokonaisuud-

esta� Toisaalta osallistuvan havainnoinnin, tutkimuspäiväkirjani sekä valo- ja videokuvan 

piirtämästä kesäkoulun taiteellisen prosessin kuvauksesta, toisaalta työryhmäni haastattelu-

ista. Kesäkoulu oli moneen suuntaan poukkoileva kokonaisuus, josta tutkielmassani esitän 

yhden rajatun polun. Aineiston analyysissa olenkin pyrkinyt pitämään mielessäni asettamani 

tutkimuskysymyksen, jonka avulla olen rajannut tutkielmani tarkoituksen kannalta merkit-

tävät näkökulmat (Uotinen 2010, 186). Tutkimuskysymykseeni peilaten kesäkoulun ku-

vauksen teemat ovat muodostuneet asettamalla aineistoni dialogiin taiteellisen ajattelemisen 

(Valkeapää 2011) teorian kanssa. Näin syntyivät metaforat rysäys, siivet ja avaruusalus, joita 

kuvaan tarkemmin luvussa ”Kesäkoulu tapahtuu”. 

Työryhmäni ennakkohaastattelussa olen niin ikään peilannut keskustelua teoriaan ohjel-

moinninopetuksen neljästä paradigmasta (Dufva & Dufva 2016). Luvussa ”Paluu kesäkou-

luun” esittelemäni työryhmän loppuhaastattelu erosi kesäkoulua edeltävästä haastattelusta 

siinä, että se muodostui useammasta eri aikaan pidetystä teemahaastattelusta, jotka asetin 

keskenään dialogiin jälkikäteen. Näiden haastatteluiden jäsentämisessä koin luontevaksi 

teemoitella aineistot. Teemoittelulla viittaan eri haastatteluissa nousevien samojen ja toistu-

vien aihioiden kokoamista sekä asettamista keskinäiseen dialogiin (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006).

Kokoavasti voidaan sanoa, että aineistoni käsittelyssä ja analyysissä olen tutkimuskysy-

mykseeni peilaten teemoitellut ja rajannut merkittäväksi kokemani näkökulmat, joita olen 

analysoinut sekä aineisto että teorialähtöisesti. Analysointi on toisaalta systemaattista ja 

mekaanistakin, mutta samalla näen tutkimisessa piirteitä taiteellisesta ilmaisusta. Leena 

Valkeapää kuvailee tällaista tutkimisen tapaa väitöskirjassaan, jossa hän kertoo jatkavansa 

taiteellista ilmaisuaan kokemuksensa sanallistamisella asettelemalla väitöstyönsä kertojien 
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tekstejä dialogiin tavalla, jolla kuvataiteilija sommittelee maalaustaan. Valkeapää kuvailee 

tekevänsä tätä prosessia intuitiivisen tietämisen varassa. Intuitiivisesti maalauksen värit tai 

tutkimuksen aineisto asettuu kohdilleen prosessissa, jota on mahdoton sanallistaa (Valkeapää 

2011, 94).
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3. Toimintaympäristö

Hello Ruby sai alkunsa lastenkirjasta, jonka keskiössä pieni punatukkainen Ruby seikkailee 

tietokoneiden ja ohjelmoinnin maailmassa. Kirjoissa ohjelmoinnillista ajattelua lähestytään 

leikin, ilon ja ilmaisun kautta. Sen ytimessä kytee ajatus jokaisen lapsen oikeudesta ym-

märtää ohjelmoinnin peruskäsitteistöä. Kirjasarjaan kuuluu kaksi lastenkirjaa� Hello Ruby – 

Adventures in Coding (2015) sekä Hello Ruby – Matka tietokoneeseen (2016). Hello Ruby 

-kirjat on käännetty tähän mennessä kymmenelle kielelle. Ensimmäinen Hello Ruby -kirja 

esiteltiin yhdysvaltalaisessa Kickstarter-joukkorahoituspalvelussa vuonna 2014. Se ylitti 10 

000 dollarin tavoitteen kolmessa tunnissa ja oli ilmestyessään palveluhistorian rahoitetuin 

lastenkirja lähes 400 000 dollarin rahoituksella. (Liukas 2015; Liukas 2017.)

Rubyn luoja Linda Liukas on helsinkiläinen ohjelmoija ja lastenkirjailija sekä keskeinen 

tekijä ohjelmointimaailmassa. Liukas oli perustamassa Rail Girls -järjestöä, jonka tavoit-

teena on ohjelmoinnin demokratisoiminen. Rail Girls opettaa nuorille naisille ohjelmoinnin 

perusteita ympäri maailman. Vapaaehtoisvoimin Rail Girls -tapahtumia on järjestetty muu-

taman vuoden sisällä yli 250 kaupungissa. Liukas on lisäksi työskennellyt newyorkilaisessa 

Codeacademy-yrityksessä, joka tarjoaa ohjelmointiopetusta miljoonille ihmisille. Linda Li-

ukkaalle myönnettiin vuonna 2013 Ruby Hero -arvonimi, joka on Ruby-ohjelmointiyhteisön 

arvostetuin palkinto. Lukuisista palkinnoista ja tunnustuksista mainittakoon lisäksi Liuk-

kaan saama lastenkulttuurin valtiopalkinto sekä Euroopan komission nimittämä Suomen 

Digital Champion -lähettilään arvonimi. (Liukas 2015; Liukas 2017.)
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3.1 Ohjelmointi

Tutkielman kontekstin ymmärtämiseksi avaan lyhyesti ohjelmoinnin käsitettä. Ohjelmoin-

ti on tietokoneen ohjaamista antamalla sille toimintaohjeita. Ohjelmakoodi on ihmisen ja 

koneen välisen yhteydenpidon mahdollistava kieli, joka on luotu huomioiden tietokoneen 

rajoitteet (Dufva 2013, 7). Tietokone ei itsessään tiedä mitään, mitä ihminen ei ole sille 

opettanut tai tarkemmin tekoälyn tapauksessa opettanut oppimaan. Pystyäkseen lukemaan 

ohjelmakoodia tulee tietokoneelle annettujen toimintaohjeiden olla tulkinnasta vapaita ja 

kaikki vastaantulevat ongelmat kattavia. Ohjelmointikieliä on lukuisia, mutta niiden toi-

mintaperiaatteet ovat yksinkertaistettuna samanlaisia. Tietokoneessa olevalle ohjelmalle 

syötetään tietoja, jotka se käsittelee annettujen sääntöjen mukaisesti antaen halutun lopputu-

loksen. Kaikki ohjelmointikielet ovat pohjimmiltaan ykkösistä ja nollista koostuvia binääri-

jonoja, jotka tallentuvat tietokoneen muistipaikkoihin ja näin muodostavat lopulta kaiken ti-

etokeen toiminnan. Nykyaikaiset ohjelmointikielet ovat kehittyneet helppokäyttöisemmiksi 

ja monet niistä muistuttavat ulkomuodoltaan luonnollisia kieliä. Ohjelmakoodi muodostuu 

syntakseista eli kullekin ohjelmointikielelle ominaisista ilmaisuista. Enää talon rakentamista 

ei tarvitsekaan aloittaa valamalla perustuksia, vaan asettelemalla valmiit elementit toistensa 

päälle. (Liukas & Mykkänen 2016.) 
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3.2 Ohjelmoinnillinen ajattelu

Hello Rubyn keskiössä ei ole ohjelmoinnin opetus, vaan laajemmin ohjelmoinnillisen ajat-

telun opetus. Tietyn ohjelmoinnin kielen opettamisen sijaan ohjelmointia lähestytäänkin 

teknologiakasvatuksellisena ilmiönä sekä ajattelun taitoina.  Ohjelmoinnillinen ajattelu on 

suomennos englanninkielisestä termistä computational thinking (Papert 1980), jonka yht-

enä määritelmänä ovat ajattelun taidot, joita ihminen tarvitsee ratkaistakseen ongelmia tie-

tokoneen avulla (Liukas & Mykkänen 2016). Eräs tapa jäsentää ohjelmoinnillisista ajattelua 

on jakaa se neljään vaiheeseen� Ongelmien purkamiseen osiin, kaavojen tunnistamiseen, 

algoritmien luomiseen ja ratkaisujen automatisointiin sekä yleistämiseen (Horila & Tammi 

2016). 

Ohjelmoinnillinen ajattelun paradigma on esitieteellisessä, kypsymättömässä asteessa, esit-

WlYlW�)LOL]�.DOHOÕࡆ R÷OX��<DVHPLQ�*�OEDKDU�VHNl�9RONDQ�NXNXO�DUWLNNHOLVVDDQ�)UDPHZRUN�IRU�

Computational Thinking Based on a Systematic Research Review (2016) Toisaalta ohjel-

moinnillisen ajattelun käsitteestä on tullut suosittu ja sen merkitys digitaalisen ajan selvi-

ytymistaitona on tunnustettu. Samaan aikaan käsitteen määritelmä on kuitenkin kaukana 

staattisesta. Ohjelmoinnillisen ajattelun opettamisella ei olekaan vakiintuneita käytänteitä. 

Analysoitaessa 125 ohjelmoinnillista ajattelua käsittelevää artikkelia havaittiin, että yleisim-

min käsite määritellään abstraktion eli yleistämisen, ongelman ratkaisemisen, algoritmisen 

VHNl�DMDWWHOXQ�WHUPLHQ�NDXWWD��.DOHOÕࡆ R÷OX��*�OEDKDU�	�.XNXO��������2KMHOPRLQQLOOLVHQ�DMDW-

telun Kuhnilainen (1970) esiparadigmaattisuus voidaan nähdä joko epämääräisyytenä tai 

positiivisena asiana. Jälkimmäiseen nojautuen ohjelmoinnillisen ajattelun käsitteeseen sisäl-

tyykin lupaus mahdollisuudesta. Epäkumulatiivinen asetelma voidaan halutessa käsittää 

hedelmällisenä merkkinä metodologisesta yltäkylläisyydestä, jota ei luonnehdi yksisu-

untaisuus, vaan vaatimus kriittisen epäilyn kohdistamisesta kaikkiin suuntiin. (Hannula, 

Suoranta, & Vadén 2003, 28) Kun termi ei ole lukkiutunut voidaan sen sisältö määrittää rik-

kaasti. Tutkielmani kontekstissa olenkin venyttänyt käsitettä ja määrittelen sen ohjelmoinnin 

lukutaitoon (Dufva & Dufva 2016) rinnastettavaksi lähestymistavaksi. Mielestäni työmme 

Hello Rubylla piirsikin kuvaa ohjelmoinnillisesta ajattelusta mekaanista tietokoneen lailla 
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ajattelemista laajempana taitona – ennemminkin pyrkimyksenä moninaiseen ymmärrykseen 

teknologiaan kietoutuneesta elämästä. Tällöin tietokoneen luonteen ymmärtämiseen liittyy 

myös sen maailman hahmottaminen, jossa tietokoneet toimivat. 

Tällaisen ajattelun moninaistamisen puolesta peräänkuuluttaa myös Toronton yliopiston tie-

tojenkäsittelytieteen professori Steve Easterbrook artikkelissaan From Computational Thin-

king to Systems Thinking� A conceptual toolkit for sustainability computing (2014). Hän 

esittää, että jos tieto- ja viestintäteknologian kautta pyritään kestävämpään yhteiskuntaan, 

tulee ohjelmoinnillisessa ajattelussa ja sen opetuksessa tapahtua muutos.  Easterbrook koh-

distaa kriittisen katsauksen liian rajattuun ohjelmoinnillisen ajattelun käsitteeseen, jolla on 

vaarana saada omnipotentin työkalun asema. Kun käytössä on vain vasara näyttää kaikki 

nauloilta, hän tiivistää. Eettiset ongelmat, arvokysymykset ja yhteiskunnallinen kehitys ovat-, hän tiivistää. Eettiset ongelmat, arvokysymykset ja yhteiskunnallinen kehitys ovat-

kin teemoja, joita ei yksinkertaistamatta voi lähestyä algoritmisen ajattelun kautta. Hänen 

mukaansa tietoteknologian ammattilaiset sortuvatkin helposti yksioikoiseen maailmantul-

kintaan, jossa ihmiskunnan ongelmat näyttäytyvät tehokkaasti teknologian avulla ratkaista-

vina kohteina. Teknologisen solutionismin, kuten Easterbrook ilmiötä kutsuu, välttämiseksi 

ohjelmoinnillisen ajattelun käsitettä täytyykin syvällistää kohti syysteemistä ajattelua, jossa 

kokonaisuuden hahmottamisen kautta suhtaudutaan kriittisesti teknologian sosiaalisiin sekä 

ympäristövaikutuksiin. (Easterbrook 2014 1-10.) Samaan hengenvetoon totean taidekasva-

tuksella olevan mahdollisuuksia merkittäviin avauksiin ohjelmoinnin opetuksen saralla. 
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3.3 Taiteellinen ajatteleminen

Taiteellisen ajattelemisen asenne taidekasvatuksen kentälle muodostunut paradigma, jon-

ka olen kokenut erityisen merkittäväksi oman taidekasvattajan identiteettini kehittymisessä. 

7DLWHHOOLVHQ� DMDWWHOHPLVHQ� VXXQWDYLLYRMD� RQ� ¿ORVR¿VHQ� HVLW\NVHQ� WDVROOD�PDDODQQXW� ¿ORVR-

¿�-XKD�9DUWR������E���MRND�QRMDD�NXYDVVDDQ�PDQQHUPDLVHQ�¿ORVR¿DQ�SHULQWHHVHHQ��+lQHQ�

luomaansa pohjaa on käytännön tutkimusmetodina edelleen muotoillut Leena Valkeapää 

(2011). Omassa tutkimuksessani minua kiinnostaa kysymys siitä, miten voisimme lasten 

kanssa lähestyä ilmiöpohjaista teknologiakasvatusta taiteellisen ajattelemisen asenteella ja 

minkälaisia näkökulmia saavutamme, kun tarkastelemme ilmiöitä yhdistämällä havaintoja 

tavalla, jolla taidetta vastaanotetaan ja luodaan (Valkeapää 2012, 12). 

Kun pohdin taiteellista ajattelemista oman työni kannalta, tuntuukin merkittävältä lähestyä 

aihetta ilmiön tutkimisen kannalta. Tarkoitan tällä sitä, että opinnäytteeni pohjana toimiva 

kesäkoulu muodostui tarinallisen ilmiön ympärille. Teimme lasten kanssa taideperustaisen 

tutkimuksen, jonka kontekstissa taiteellisen ajattelemisen asenne näyttäytyi. Taiteellisen 

ajattelemisen asenteen avulla lähestyimme ilmiötä esteettisesti eli aistillisesti, jolloin saa-

vutimme merkityksiä, jotka helposti pakenevat. Nietzsche (1994, 59-65) kutsuu tällaista es-

teettistä maailmasuhdetta traagiseksi ajatteluksi, jossa kehollisuus nousee keskiöön. Tällöin 

ruumis on ihmisen kokonaisuutta kuvaava käsite (Kupiainen 1997, 70).  Kokemuksellisuu-.  Kokemuksellisuu-

dessa pyrimmekin kokonaisvaltaisuuteen, metodologisesti yltäkylläiseen teknologiakasva-

tukseen, jossa erilaisilla ajattelun tavoilla oli kaikilla oma tärkeä paikkansa. Halusimme 

saavuutta rajattua siivua kokonaisemman kuvan maailmasta. 

Tutkielmani kontekstissa taiteellisesta ajattelemisesta kirjoittaessani käytän myös termejä 

taiteellinen tekeminen, taiteellinen toiminta, taiteellinen tutkiminen sekä taiteellinen lähes-

tyminen. Käsitän kaikki edellä mainitut taiteellisen ajattelemisen ilmaisuiksi. Tekemisen ja 

ajattelemisen välillä onkin taiteessa tiivis yhteys (Arendt 2002, 13–14). Tekeminen on käsil-

lä ajattelemista eli käsittämistä. Tutkiminen taas näyttäytyy ilmaisuvälineenä, jossa elämään 
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suhtaudutaan taideteoksena, kehollisesti tietäen ja taiteellisesti ajatellen.  Tällainen määritel-

mä avaa taiteen ruumiillisena olemisena, joka ei palaudu mihinkään yksittäiseen taiteeseen 

(Heimonen, Kallio-Tavin, Pusa 2015, 36).

Taiteellisen ajattelemisen mittakaavana on yksittäinen ihminen. Sen eräänä tehtävänä voi-

daan nähdä yleiseen tukeutuvan tutkimuksen peittämien merkitysten ja kokemusten valotta-

minen. Näiden merkitysten ympäröimänä yksittäinen ihminen on elämänsä keskellä (Varto 

2008a, 12).  Keskellä olo viittaa siihen, että minun ja maailman välillä ei ole välimatkaa, eikä 

maailma tule tarkastelluksi pysähtyneenä etäisyyden päästä (Kupiainen 1997, 72). Taiteel-

lisen ajattelemisen keskiössä onkin ihmisen paikan oivaltaminen. Varto (2008b, 55) kuvai-

lee, kuinka tällainen ajatteleminen ei ole jokapäiväistä, vaan tiettyä virittäytymistä vaativaa 

valppaana olemista sekä passiivisuutta suhteessa vääjäämättömään. Ollessamme kokemus-

ten ympäröiminä, niiden keskellä, ilmiöt vaikuttavat meihin kokonaisvaltaisesti. Ne tulevat 

suoraan aisteihimme lupaa kysymättä. Ne tönivät meitä ajattelemaan maailmassa olemisen 

kysymyksiä, jotka hyödyllisyyden sijaan saattavat olla merkityksellisiä (Valkeapää 2011, 

103; Varto 2008b, 55). Teos, jonka tutkielmani kontekstissa määrittelen elämismaailmaksi 

(Rauhala 1999) ja elämäksi, joka vastaanotetaan taiteellisesti ajatellen sysää auki tuntemat-

toman ja siirtää meidät avoimuuteen, ulos tavanomaisesta (Heidegger 1995, 69).  Sysäys ei 

rajaa, vaan avaa polkuja, joiden imaisemisessa taiteen aistinen kieli toimii oivana välineenä. 

Varton mukaan taiteellinen ajatteleminen luo eetosta ja materiaalia, jonka avulla pystymme 

tarttumaan kokemuksiin, jotka ovat jatkuvassa liikkeessään ja jotka pysähtyessään, teore-

tisoituina, menettävät olemuksensa (Valkeapää 2011; Varto 2008b, 46-68). Oma kokemus 

ei välity suoraan toiselle, mutta merkitykset ovat jaettavissa. Yksi elämä voi kertoa jotain 

elämästä ylipäätään (Ellis 2003, 17).  
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3.3.1 Ajattelemisen liike

Olen kiinnittänyt huomiota taiteellisen ajattelemisen yhteydessä Varton käyttämän ajattele-

misen suhteesta ajatteluun. Termi tulee annettuna, eikä sitä avata. Intuitiivisesti olen liittänyt 

ajattelemisen olemuksen liikkeeseen ja näin ollen siinä kiteytyy jo monella tapaa taiteellisen 

ajattelemisen ontologia.  Taiteellisesti ajatellen keskiössä olemalla lähestytään liikkeessä 

pysyviä kokemuksia, jotka teoretisoituina ja objekteiksi pysäytettyinä menettävät olemuk-

sensa. Maurice Merleau-Pontyn ja Heideggerin (Heidegger 1995; Merleau-Ponty 1993, 24-

25; Kupiainen 1997, 27) ajattelussa nouseekin esiin käsitys, jossa teoretisoiva silmän viisaus 

keskustelee pysäytettyjen objektien kanssa. Teoreettinen viisaus pysäyttää ajan ja maailman 

jatkuvan muuttumisen objektiivisella mallilla, jossa merkitykset asetetaan loogiseen syy-

seuraussuhteeseen ja universaaliin aikaan ja paikkaan. Taitelijan kehollisen maailmasuh-

teen kautta aika ja paikka näyttäytyvät tilana, jossa mennyt, tuleva ja nykyisyys eivät asetu 

jonoon, vaan ovat limittäin kaikki tässä. Näin kokemus ja aika ovat jatkuvassa liikkeessä 

tullen, peittyen, paljastuen ja avautuen (Kupiainen 1997, 27-29). Saadakseen kiinni pakene-

vasta on ajattelemisenkin oltava notkeaa, ketterää, levotonta ja liikkeessä pysyvää.

3.4 Metodologisesta yltäkylläisyydestä

Taiteellisen ajattelemisen ja ohjelmoinnillisen ajattelemisen suhdetta voidaan havainnoida 

kiinnittämällä huomio siihen totuuden tapahtumisen tapaan, jota nämä ajattelunmallit tuot-

tavat. Ohjelmoinnillinen ajattelu on luonteeltaan loogista ja matemaattista. Sen totuuden ta-

pahtumisen tapaa voidaan nimittään jakamattomaksi. Tämä tarkoittaa ilmiön pilkkomista ja 

kaavoittamista niin, että totuus on esitettävissä sellaisenaan ja sitä voidaan siirtää eteenpäin 

sellaisenaan. Keiton keittäminen voidaan jakaa vaiheisiin ja komentoihin, joista kirjoitetaan 

resepti eli algoritmi, jota voidaan edelleen jakaa monelle kokille ja ideatasolla keitto pysyy 
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aina sisällöltään samana. Toisin sanoen, vaikka matemaattinen yhtälö jakaantuu kahteen 

paikkaan, jossa se voidaan esittää, se itsessään ei jakaudu eri versioiksi, vaan pysyy ideaali-

selta sisällöltään yhtenä ja samana. (Nevalinna 2001, 62.)

Taiteellinen ajatteleminen puolestaan synnyttää teoksia. Teos viittaa tässä tilanteessa jakau-

tuvaan totuuden tapahtumisen tapaan. Teosta ei olisi, jos ei se heti vastaanottoprosessissa 

muuttuisi moniääniseksi, kuten kirja jota luetaan aina uudestaan hieman eri tavalla, kuvaa 

Nevalinna (2001). Teos ei esitä maailmaa, vaan se avaa sen. Teos luo mahdollisuuden elää 

totuudessa. Se luo merkitysten dialogin, jossa elämään liittyviin arvokysymyksiin voidaan 

ottaa kantaa (Varto 2008b, 60) ja paikan, jossa voidaan sanoa ja kokea (Nevalinna 2001, 62). 

Teos on sitä taiteellisen ajattelun materiaalia, jonka avulla elämän merkityksellisyys asettuu 

esiin. 

Kohtaavatko jakautumattoman ja jakautuvan totuus koskaan vai jäävätkö ne toistensa ta-

voittamattomiin? Vastaukseksi esitän metodologisen yltäkylläisyyden asennetta (Hannula, 

Suoranta, & Vadén 2003), niin teoreettisella tasolla kuin kahden kohtaamisessakin tila-

na, jossa korostuu empatia ja kunnioittava halu ymmärtää toista erilaisesta lähtökohdasta 

huolimatta.  Metodologisen yltäkylläisyyden pohjana toimivat kokemuksellinen demokratia 

sekä eettinen asenne. Kokemuksellinen demokratia kritisoi metodologista monismia ja ko-Kokemuksellinen demokratia kritisoi metodologista monismia ja ko-

rostaa tieteiden välisten hierarkioiden sijaan kokemuksellista ykseyttä. Käsitys tiivistyy aja-

tukseen, jonka mukaan yksikään kokemuksen alue ei ole toisen kokemuksen kritiikin tuolla 

puolen (Mt. 2003, 15). Hylkäämällä valmiina annetut ensisijaisuudet ja tieteiden välinen 

hierarkia voidaankin päästä uudenlaiseen kriittisyyden ja avoimuuden ilmapiiriin. Tässä 

kontekstissa kriittisyys voidaan nähdä moninaisuutena, pohjattomuutena ja kehämäisyyden 

hyväksymisenä ja nä in ollen tulkinnan eettisen luonteen tunnustamisena. (Hannula, Suoran- ja näin ollen tulkinnan eettisen luonteen tunnustamisena. (Hannula, Suoran-. (Hannula, Suoran-

ta, & Vadén, 2003, 25-32.) 

Kokemuksellinen demokratia synnyttää raja-aitoja kaatavana voimana kohtaamisia. Eet-

tinen asenne on käsite, joka auttaa näiden kohtaamisten mielekkääksi tekemisessä. Sana 

etiikka tässä yhteydessä viittaa muinaiskreikkalaiseen ethos sanaan, joka voidaan nähdä 
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elinpiiriä ja paikallisuutta tarkoittavana terminä (Mt. 47). Eettinen asenne voidaankin 

tiivistää vaatimukseksi tunnustaa oma paikallisuutensa ja ajallisuutensa.  Tuomalla avoi-llisuutensa ja ajallisuutensa.  Tuomalla avoi-

mesti esiin omat esioletuksensa, pelkonsa, toiveensa ja halunsa, voidaan asettua limittäin 

toisen ilmiön (eetoksen), jota halutaan valaista, kanssa. Syntyy kolmas tila, jossa voi kuun-

nella, vastaanottaa ja kritisoida. (Mt. 46-48.) 

Kokemuksellisen demokratian ja eettisen asenteen myötä syntyy mahdollisuus metodologi-

seen yltäkylläisyyteen – asenteen, joka kritisoi yhden metodin kaikkivoipuutta (Feyerabend 

1993; Hannula, Suoranta, & Vadén 2003, 57-89). Yltäkylläisyys voidaan nähdä haluna yh-

distää erilaisia totuuden tapahtumisen tapoja matkalla kokemuksen kokonaisvaltaisessa ym-

märtämisessä. Putken läpi katsomalla tavoitamme vain kapean otannan. Olemalla keskiössä 

näyttäytyy kokonaisuus.

 

3.5 Yltäkylläinen ohjelmoinnin opetus

Kävimme työryhmän kesken ennen kesäkoulun alkua vapaamuotoisen ryhmäkeskustelun, 

jonka keskiössä olivat kysymykset taiteellisen ajattelemisen ja tekemisen paikasta yhteises-

sä prosessissamme sekä työryhmän odotukset taiteellisen lähestymistavan suhteen, kohta 

alkavassa kesäkoulussa. Alustin keskustelua puheenvuorollani taiteellisesta ajattelemisesta 

ja tutkimisesta sekä näiden menetelmien synnyttämästä tiedosta. Peilaan nyt keskustelu-

amme ”Metaphors of code�Structuring and broadening the discussion on teaching chil-Metaphors of code�Structuring and broadening the discussion on teaching chil-

dren to code” (Dufva & Dufva 2016) -artikkeliin, jossa esitellään ohjelmoinnin opetuksen 

neljä paradigmaa� funktionalistinen (Functionalist paradigm), tulkinnallinen (Interpretive 

paradigm), emansipatorinen (Emnacipatory paradigm) sekä postmoderni (Postmodern para-

digm) (Mt. 99).  Asettamalla haastatteluaineiston dialogiin teorian kanssa piirtyy kuva työ-

ryhmämme yltäkylläisestä tavasta lähestyä koodia sekä kohtaamisesta taiteen ja teknologian 

välillä. 
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Ohjelmoinnin neljä paradigmaa voidaan nähdä pyrkimyksenä laajentaa diskurssia liittyen 

ohjelmoinnin opetukseen. Sen keskiössä on kysymys siitä, millä tavalla hahmotamme digi-

taalisten teknologioiden, tietokoneiden ja älylaitteiden ytimessä virtaavan ohjelmakoodin. 

Onko kyseessä objektiivinen ykkösten ja nollien virta vai voimakamppailu yritysten leivis-

sä toimivien ohjelmoijien ja käyttäjien välillä, käyttäjien ollessa todellisuudessa tuote, jota 

myydään? (Dufva & Dufva 2016, 97.) 

Funktionalistisen paradigman motiivi nousee tehokkuudesta. Sen piirissä ohjelmoinnin ope-

tus nähdään mekaanisena välineenä kilpailukyvyn turvaamisessa. Peittäen yksittäisen ylei-

sen alle, funktionalistinen paradigma näkee sidosryhmien arvot ja intressit yhdenmukaisina 

ja ongelmattomina. Teknisesti ajatellen ohjelmakoodi käsitetään mekaanisena järjestettynä 

käskyjonona, jonka tietokone prosessoi antaen halutun tuloksen. Tällainen välineellinen lä-

hestymistapa keskittyy prosessiin kyseenalaistamatta määränpäätä. (Dufva & Dufva 2016, 

101) Heideggerin (2002) ajatteluun nojaten voitaisiin puhua laskevasta ajattelusta (rechnen-

des Denken), jolla tarkoitetaan laskelmoivaa, teknistä ja päämäärähakuista ajattelua, joka 

pyrkii todellisuuden hallitsemiseen (Kupianen 1997, 11). Näin maailmaa valjastettaessa kä- Näin maailmaa valjastettaessa kä-kä-

sitys ihmisestä ja luonnosta muodostuu liian yksinkertaiseksi. Teknisvetoisessa maailmassa 

kehitystä ei problematisoida kysymällä suuntaa tai sen viitoittajaa. Yleistysten kautta esitet-

tävän maailman ongelmat voidaan ratkaista yksinkertaisesti ehtolauseella kyllä tai ei. Kas-

vatuksen kontekstissa funktionalismi voisi tarkoittaa tietyistä tavoitteista käsin optimoitua 

ohjelmointikielen opetusta mekaanisena työkaluna, vailla pohdintaa taidon eettisistä vaati-

muksista. (Dufva & Dufva 2016, 101.)

Tulkinnallinen paradigma tuo kontekstin ohjelmoinnin tarkasteluun. Se ikään kuin luo rik-

kaan ristiriitaisen maailman objektiivisuuden tyhjiössä olevalle funktionalistiselle paradig-

malle. Keskiöön nousevat paikallisuuden, ajallisuuden, arvojen sekä intressien tilat, joista 

käsin koodia luodaan. Huomioimalla nämä tullaan myös huomioineeksi poliittiset tasot ja 

hierarkiat, joita ohjelmakoodi synnyttää. Koodin kerrokset antavat kokonaisille valtioval-

loille mahdollisuuden rakentaa tietomuureja, käydä informaatiosotaa sekä harjoittaa valvon-

taa. Tulkinnallisen paradigman kiinnostuksen kohteena ovatkin koodauksen yhteisölliset ja 
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yhteiskunnalliset ulottuvuudet� alakulttuurit, yhteisöt sekä niiden toimintatavat, periaatteet 

ja tavoitteet. (Dufva &Dufva 2016, 103.)  

Emansipatorinen paradigma tarkastelee ohjelmakoodia sekä mahdollisuutena että esteenä 

demokratiaan, osallisuuteen ja vapautumiseen. Ohjelmointilukutaidon omaavilla on mah-

dollisuus hahmottaa, osallistua ja muokata digitaalista todellisuuttamme. Ohjelmointi voi 

näin olla itsensä näkyväksi tekemisen väline. Toisaalta emansipatorinen paradigma kyseen-

alaistaa ohjelmistojen sisään rakennettuja lainalaisuuksia, jotka eivät ole vääjäämättömiä, 

vaan tarkoituksella ohjelmoituja. Paradigman ytimessä on kysymys käyttäjän asemasta� 

Onko tämä aktiivinen toimija vai teollisuuden kauppatavara, jonka kuplaan syötetään infor-

maatioroskaruokaa siihen asti, kunnes sydän räjähtää? (Prasier 2012; Dufva & Dufva 2016, 

104.) 

Postmoderni paradigma asettuu vastakkain aiemman kolmen paradigman kanssa. Se pyrkii 

kritisoimaan yhtenäistä suurta kertomusta ohjelmoinnin opetuksen perustana. Postmoderni 

paradigma kyseenalaistaa, haastaa ja purkaa ohjelmoinnin totuttuja paradigmoja. Näin se 

avaa keskustelua uusille tavoille lähestyä ja käsittää ilmiötä. Linda Liukas on kuvannut, 

kuinka juuri kyllästyminen hegemoniseen tapaan opettaa ohjelmointia sai hänet luomaan 

Hello Rubyn ja sen värikään ohjelmoinnin maailman, jossa ilmiötä lähestytään leikin, ilon ja 

tarinallisuuden kautta. Hello Rubyn maailma kuvastaakin hyvin postmodernia paradigmaa, 

jossa ohjelmoinnin luovat ja taiteelliset puolet korostuvat niiden sulkematta pois muitakaan 

tapoja hahmottaa ilmiötä. Leikkisyyden kautta tulee todeksi inspiraatio ja monenlaiset tun-

teet, joita ohjelmoinnin ja teknologian parissa voidaan kokea. Yltäkylläisyydessä siirrytään 

funktionalismista ekspressiivisyyteen. (Dufva & Dufva 2016, 105.) 
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3.6 Taiteesta yhteisessä prosessissa 

Sovimme kesäkoulu-projektin alussa, että kevään aikana jokainen työryhmästämme tulisi 

pitämään pienen opetuskerran valitsemastaan, itselleen tärkeästä aiheesta. Halusimme näin 

oppia toisiltamme ja antaa äänen sille osaamiselle, joka monialaisessa työryhmässämme 

oli. Linda piti puheenvuoron tarinan kirjoittamisesta ja esitteli prosessikuvaa kesken ole-

vasta kirjastaan. Jemina puhui systeemiajattelusta, Olli kertoi lingvistiikasta ja toiveidem-

me mukaisesti Elina avasi kokemuksiaan varhaiskasvatuksen maailmasta. Oma puheen-

vuoroni taiteellisesta ajattelemisesta ajoittui viimeiseen viikonloppuun ennen kesäkoulua. 

Sinä toukokuisena iltana olimme vihdoin saaneet kaiken valmiiksi. Aiemmin iltapäivällä 

olimme kantaneet Annantalolle kaiken kevään aikana toimistoomme kerääntyneen tavaran, 

kierrätetyistä romuista kangaslahjoituksiin. Tiesimme, että nyt oli lähellä pitkään odotta-

mamme hetki. Leiri alkaisi maanantaina. Raskaan fyysisen rutistuksen jälkeen istuimme 

väsyneen seesteisinä tyhjässä, laskevan auringon täyttämässä toimistossa. Puheenvuoroni 

jälkeen olimme kaikki hiljaa. 

Sanomani jälkeisen hiljaisuuden rikkoi ensimmäisenä Jemina lähtiessään vastaamaan kysy- lähtiessään vastaamaan kysy- vastaamaan kysy-

mykseeni taiteen roolista yhteisessä prosessissamme.

Mun mielestä tossa mitä sä just äskön puhuit kiteyty koko Hello Rubyn 
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olemassaolo. Eli se, että tuodaan lumoutumista ja leikkiä ja kohtaamisia 

ohjelmoinnin opetukseen. (Jemina Lehmuskoski 2016.)

Jemina jatkaa puheenvuoroaan kuvailemalla, että hän ja Linda ovat monella tapaa yrittäneet 

puhua auki ja viedä Hello Rubya suuntaan, jossa kokonaisvaltainen lähestymistapa olisi 

tekemisen perustana. Hän viittaa puheenvuorossani esiteltyyn metodologiseen yltäkylläi-

syyteen, jossa mitään tutkimisen tapaa ei väheksytä, kun tavoitteena on saavuttaa mahdol-

lisimman kokonainen kuva rikkaasta maailmasta. Edellä esiteltyjä ohjelmoinnin opetuksen 

paradigmoja ajatellen Jeminan puheenvuoro asettuu postmoderniin kontekstiin, joka ei 

suoraan ole yhden kertomuksen menetelmä, vaan kaikkia yhdistelevä. Siihen sisältyy en-

nakkoluuloton tapa lähestyä ohjelmointia uusin menetelmin, kuten lumoutumisen, leikin 

ja kohtaamisten kautta. Näin se näyttäytyy taidon lisäksi myös ajattelemisena, joka on täs-

tä maailmasta. Jemina kuvaakin, kuinka toivoisi, että vaikka pohjana tuntisuunnitelmissa 

olisikin taidon opettaminen sekä helposti käyttöön otettavien opetusmateriaalien luominen, 

ei tehtävän tulisi rajata pois mutkien ja tutkien tekemisen mahdollisuutta. Varhaiskasvattaja 

Elina Jäälinoja jatkaa pohtimalla kysymystä

Mun mielestä se on luontevaa, että on niin paljon sitä taidetta ja taiteellista 

tekemistä tässä. Kuitenkin se luovuus on se yhteinen tekijä siinä ohjel-

moinnillisessa ajattelussa ja taiteen tekemisessä ja kokemisessa. (Elina 

Jäälinoja 2016.)

Samaan kantaan osuu Linda Liukkaan sähköpostitse kirjoittama vastaus. Linda kuvaa 

taiteellisen tekemisen ja ohjelmoinnin välistä suhdetta luovuuden kautta seuraavalla tavalla�
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Musta kaksi tärkeintä asiaa on a) luovuus ja b) soveltavuus. Luovuudella 

tarkoitan sitä, että ohjelmointi nähdään usein mekaanisena, loogisena, ei-

luovana alana. Ohjelmoinnissa on kuitenkin tosi paljon luovuutta. Jos an-

nan ongelman ratkaistavaksi, harvoin on yhtä ainoaa tapaa ratkaista sitä. 

Algoritmeja on yhtä monta erilaista kuin ongelmanratkaisijaa. Musta eri-

tyisesti ohjelmoinnin opettamista lähestytään edelleen usein aika yksiulot-

teisesti ja ainakin itse koen, että taidekasvatuksesta saan paljon ajatuksia 

harjoituksiin ja arviointiin. 

Toinen ajatus liittyy ohjelmoinnin soveltavaan luonteeseen. Usein ohjel-

mointia ajatellaan puhtaasti ongelmanratkaisun työkaluna, ja sitä se toki 

onkin. Mutta harmittavan usein kaikki diskurssi ohjelmointiopetuksen 

ympärillä liittyy tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Haluaisin ajatella, että 

ohjelmointi on myös itseilmaisua, niin kuin värikynät tai muovailuvaha. 

Ja että emme ole vielä edes ymmärtäneet pientä hitusta siitä kaikesta, mitä 

vaikkapa ohjelmointi, mallintaminen, interaktio ja sensorit voivat taid-

ekasvatukseen ja ajattelun opettamiseen tuoda. (Linda Liukas 2016.)

Ohjelmointi luovuuden lähteenä ja itseilmaisuna kiinnittyy niin ikään postmoderniin, mutta 

siinä voidaan nähdä piirteitä myös tulkinnallisesta paradigmasta pohtimalla niitä ruohonju-

uritason yhteisöjä, joista käsin ohjelmakoodia kirjoitetaan ilmaisunvälineenä. Ilmaisuun ja 

luovuuteen taas liittyvät itsensä näkyväksi tekeminen ja emansipoituminen.  Mira Kallio-

Tavin tarkastelee Taidekasvatuksen ja ohjelmoinnin suhdetta pelisuunnittelun kautta ja ku-

vaa, kuinka opetus sisältää yhä enemmän sosiaalisen median representaatioiden, identiteetin 

rakentamisen ja niiden esittämisen tarkastelemista. Kuvataideopetuksen sisällöt lähestyvät 

jatkuvasti oppilaiden elämismaailmaa ja peliharrastus kaataakin perinteisiä raja-aitoja liitty-

en mediaan, vuorovaikutukseen, tekijyyteen sekä eettisiin kysymyksiin. Videopelit ja niiden 

ytimessä kulkeva ohjelmakoodi voidaan nähdä yhtenä nykytaiteen tärkeistä mediumeista. 

(Kallio-Tavin 169, 2015.)
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Toisaalta luovuuskeskustelua voidaan lähestyä myös niin, että taiteellinen tekeminen näh-

dään välineenä ohjelmoinnillisen ajattelun käsitteiden opettamisessa. Tämä voisi tarkoittaa 

esimerkiksi järjestetyn käskyjonon harjoittelua maalaamisen kautta. 

3llOOLPPlLVHQl� VHPPRQHQ� DMDWXV� WDL� PXXWDPDNLQ� DMDWXV���� HWWlࡇ��� QllQ�

taiteellisen tekemisen sellasena menetelmänä yhtenä tapana opettaa jotain 

asiaa taiteellisen toiminnan kautta, joka taas sitten on monipuolistava ja 

rikastava elementti. Voi olla, että jollekin se on vierasta ja ei mielekästä, 

mutta sitten on varmasti niitäkin joille se on sitä. Sen takia se on tärkeätä, 

että sitä on. (Olli Ohls 2016.)

Kun Olli pohtii taidetta menetelmänä ohjelmoinnin opetukseen, hän syventyy tarkastelemaan 

RPDD�WDQVVLMDWDXVWDDQVD�MD�SHLODDPDDQ�NRNHPXNVHOOLVHQ�MD�NRUHRJUD¿VHQ�WDLWHHQ�HURD��/l-

hestyen aihetta ongelmanratkaisusta käsin.

Et kun puhutaan taiteellisesta tekemisestä niin mun mielestä noi on aika 

erilaisiatehtäviä. Toisessa on tehtävänanto, jossa on tietyt freimaukset ja 

toinen on hetkessä tapahtuvaa luonteeltaan hieman erilaista. Et mikä se 

ongelmanratkaisu voisi olla siinä kun sä laitat musan päälle ja sit sä vaan 

niin kun heilut ja teet sitä mikä tuntuu just sillä hetkellä hyvältä ja oot tosi 

kokemuksellisesti mukana siinä hetkessä. Kuuntelet musaa ja muutat sen 

joksikin visuaaliseksimusta sekin on taidetta samoin kun se toinenkin on 

mutta ne on samalla tosi eri luontoisia ja sit miettii, että miten nää suun-

tautuu suhteessa ohjelmoinnilliseen ajatteluun. Voisko olla hedelmällistä 

purkaa taiteen tekeminen osiin, jotta voitaisiin tutkia minkälaisiin taiteel-

lisen tekemisen muotoihin se sopii helmpommin kun toisiin.(Olli Ohls 

2016.)
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Kysyessäni miten kokemuksellisempi taide voisi asettua ohjelmoinnin opetuksen kontek-

stiin vastaa Olli sen olevan mielestään ehdottomasti haasteellisempaa. Jemina Lehmuskoski 

jatkaa keskustelua ja tarkentaa, että hänen mielestään Ollin kuvailemassa vastaparissa on 

kyse taiteellisen ja muotoilullisen lähestymistavan eroista. 

6H�PLVWl�VD� �SXKXLW�RQ�PXQ�PLHOHVWl�PXRWRLOXQ�MD�WDLWHHQ�HUR��(W�VH�PLWlࡇ

muotoilun on on taiteellisia työkaluja hyödyntävää tekemistä, jolla on 

kuitenkin joku tavoite. Eli se voi olla joku ulkopuolelta annettu tehtävä tai 

sit sä oot asettanut itsellesi jonkun tavoitteen. Ja se muotoilun ja muotoil-

ullisen ajattelun keinoin pystyt tai se on niinkun sitä luovaa ongelmanrat-

kaisua ja se miten mä nään taiteen on taas se, että taiteella ei ole tavoitetta 

eikä alkua eikä loppua, vaan se on niin kuin sitä kokemusta elämystä - 

Se ongelmanratkaisu on ehkä mulle sellaista muotoilullista ajattelua, että 

sulla on joku selkeä päämäärä ja tavoite, jonka sä pyrit ratkaisemaan ja ne 

luovat keinot auttaa sua löytämään uusia ja erilaisia reittejä sinne. (Jemina 

Lehmuskoski 2016.)

Lopulta Jemina kiteyttää näkemyksensä muotoilun ja luovan koodaamisen eron suhteessa 

taiteellisesti tutkittuun ohjelmoinnin ilmiöön, jossa korostuvat merkitykset hyödyllisyyksi-

en sijaan. Hän havainnollistaa eroa avaruusalusesimerkin kautta.

Niin mutta mä näen että just toi (Se että me asetumme Blobin asemaan 

pohtiessamme mitä alukseen tulee) on sitä muotoilullista ajattelua et taval-

laan sellasta toisen rooliin asettumista, joka on niitä työkaluja joita muo-

toilijana voi käyttää, että sä suunnittelet hyvän lopputuloksen. Mutta se 
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taiteellinen osuus voi taas tulla siinä, kun me uppoudutaan siihen maail-

maan ja kuvitellaan mitä voisi olla sen tarkemmin miettimättä mikä tän 

tarkoitus on. (Jemina Lehmuskoski 2016.)

Ollin puheenvuorossa nousee esiin taide paitsi mekaanisempana menetelmänä ohjelmoinnil-

lisen ajattelun käsitteiden opetukseen, myös haluna huomioida erilaiset oppijat. Tämä avaa 

kiinnostavan näkökulman taiteen roolista yhteisessä prosessissamme. 

Ehkä toisekseen myös miettii ohjelmointia sellaisena luovana asiana ja 

toisaalta Hello Rubyllä meillä se message, jota halutaan antaa on myös 

se, että se on sellasta, ikään kuin voimaannuttava asia, jolla sä voit il-

maista itseäsi tulevaisuudessa. Sillon on tärkeää mun mielestä, että me 

yhdistetään sitä mahdollisimman hyvin sitä erilaisiin konteksteihin. (Olli 

Ohls 2016.)

Näkisin, että lasten kanssa tapahtuvassa opetuksessa taiteen yhdistämisessä ohjelmointiin 

menetelmänä ei ole kyse automaattisesti valtataistelusta, jonka tavoitteena on taiteen vä-

lineellistäminen ja sen kautta tapahtuva arvon väheneminen. Ennemminkin kiinnittäisin 

huomion kontekstiin, johon Olli viittaa. Tuomalla taide alusta asti monin tavoin osaksi oh-

jelmoinnin opetusta, annetaan lupa nähdä ohjelmointi ilmiönä, joka liittyy moneen.  Näin 

rikotaan kuva ohjelmoinnista ainoastaan tuottavuuteen ja tehokkuuteen pyrkivänä, valkois-

ten miesten ongelmanratkaisun työkaluna. Luomalla rikas konteksti, jossa ohjelmointiin 

yhdistyy monia käytänteitä, vältetään määrittämästä ja rajaamasta liikaa etukäteen niitä 

merkityksiä, joita ohjelmointiin liittyy.
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Halusimme alusta lähtien monipuolisesti erilaisia perspektiivejä kesäk-

oulun opetukseen. Liian usein näitä asioita mietitään asiantuntijoiden ja 

eksperttien kesken, joiden sanasto ja ajatusmallit ovat lähtökohtaisen sa-

manlaisia. Tulokset syntyvät näin ehkä nopeammin ja helpommin, mutta 

syvyys jää puuttumaan. Taiteellista toimintaa mukaan tuomalla haluamme 

varmistaa sen, että mahdollisimman monenlaisista asioista innostuvat 

lapset löytäisivät oman kulmansa teknologiaan ja ohjelmointiin. Toivon 

erityisesti näkeväni iloa, onnistumisia, (mutta myös epäonnistumisia!), 

väriä, oivalluksia, pisteitä jotka yhdistyvät kuvaksi. (Linda Liukas 2016.)

Kun konteksti ei ole liian kapea ja maailmasta irrotettu, syntyy mahdollisuus kokonais-

valtaiseen ohjelmoinnin opetukseen, jossa yhdistyvät tulkinnallisen paradigman ja eman-

sipatorisen paradigman mukainen käsitys ja kyky arvioida monitahoisesti ohjelmakoodin 

kontekstia sekä sen vaikutusta ympäristöön ihmisiin ja elämään. 

Nauhoitteessa keskustelu jatkuu innokkaana puheena taiteen olemuksesta. Kaikesta ei olla 

samaa mieltä, mutta kunnioitus toista kohtaa on selvää. Olli toteaa haastattelun lopussa, 

että mehän vasta raapaisimme pintaa ja että tästä olisi mukava jatkaa! Keskustelun lomassa 

kysymykseni odotuksista tulevaa kesäkoulua kohtaan hautautuu innokkaan pohdinnan alle. 

Jemina kuitenkin tarttuu kysymykseen ja tiivistää sen tavalla, johon muut yhtyvät. Ideaalin 

ja käytännön väliin jää tila, jossa on mahdollisuus ja ristiriita.

 

Mä oon tosi kiinnostunut näkemään mitä siitä käytännössä tulee, koska 

tottakai sen ajattelee tällein omassa päässä tietynlaisena. Sitä joka tapauk-

sessa yrittää kuvitella niitä lopputuloksia mitä siitä syntyy. Mun mielestä 

se on iso haaste, et miten me onnistutaan siinä, et siinä on se kokemuk-

sellisuus ja elämyksellisyys tekeminen taiteellinen tekeminen ja kuitenkin 

samaan aikaan kuitenkin ne oppii tai niille jää joku käsitys siitä ohjel-



42

moinnillisesta ajattelusta ja ne kohdat joissa me huomataan, että se on-

nistuu niin se on älyttömän hienoa. Ja se on se mihin me loppujen lopuksi 

pyritään. (Jemina Lehmuskoski 2016.)

Katsoessani retrospektiivisesti keskusteluamme on diskurssi helppo kiinnittää postmoder-

niin paradigmaan. Koko Hello Ruby kesäkouluprojektin tavoitteenahan oli kysyä, mitä mui-

ta tapoja voisi olla lähestyä ohjelmoinnin opetusta (vrt.  Dufva & Dufva 2016, 105). Tässä 

keskustelussamme luovuus osana ohjelmointia saa tärkeän roolin. Funktionalistisen muo- muo-

toilun iskulauseeseen ”muoto seuraa käyttötarkoitusta” (Seppälä-Kavén 2008) nojaten luo-

vuudelle voidaan antaa rooli uudenlaisten ratkaisujen mahdollistajana. Tällaiseen ajatteluun 

liittyy etiikka ja ihmislähtöisyys elimellisenä osana. Ihmiskeskeisen muotoilun pioneeri Kaj 

Franck muotoili kartionsa niin, että ne olisi helppo pinota pienten kaupunkikotien kom-

pakteihin keittiöihin. Toisaalta jos luovuus ohjelmoinnissa nähdään ainoastaan nokkelana 

tapana löytää uudenlaisia ratkaisuja ja taata näin kehitys, syntyy sudenkuoppa, jossa lähen-

nytään kiertoteitse funktionaalista ohjelmoinnin opetuksen paradigmaa, eli sitä, josta alun 

perin haluttiin ottaa etäisyyttä. Onkin vaarana, että luovuus typistyy innovoimiseksi, jolla 

päästään yhä tehokkaampaan tuottavuuteen. Tärkeää onkin, että luovuus käsitetään laajasti 

ohjelmoinnin kontekstissa niin, että luova ei ole ainoastaan innovatiivisten keksintöjen 

väline, vaan lisäksi sen avulla voidaan ymmärtää ohjelmakoodia ja siihen linkittyviä ilmiöitä. 

Ymmärryksen kautta kokonaisuus voidaan asettaa kriittiseen valoon (Dufva & Dufva 2016, 

108).  Tähän ajatukseen linkittyy myös taiteellisen ajattelemisen ja kokemuksellisen taiteen 

tärkeys. Se ei välttämättä ole menetelmä mekaanisen taidon oppimiseen, mutta sen kautta 

voidaan ymmärtää ja ottaa kantaa ohjelmoituun maailmaan. 
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4. Kesäkoulun Suunnittelu 

Edellinen luku piirsi kuvan kesäkoulun kynnyksellä olevasta työryhmästä. Nyt hyppäämme 

hetkellisesti ajassa taaksepäin tarkastelemaan pohjaa, jonka varaan työryhmän yhteinen ole-

minen rakentui. Helmikuussa 2016 kesäkouluprojektin alussa olimme tosillemme joukko 

tuntemattomia ihmisiä. Ainoa konkreettinen kiintopisteemme oli neljän kuukauden päässä 

siintävä kaksiviikkoisen kesäkoulu ilmiöpohjaisesta ohjelmoinnillisen ajattelun opetukses-

ta. Ilmiöpohjaisuuden käsitimme oppiainerajoja kaatavana tutkivana otteena oppimiseen, 

jossa lähtökohtana olivat kokonaisvaltaiset ilmiöt (Rongas & Laaksonen 2014). Kesäkou-

lussa tämä tarkoitti tarinallista avaruusseikkailua, jossa Annantalon katon läpi rysähtävä 

Blob-avaruusseikkailija pyysi apua kesäkoululaisilta hajonneen aluksensa uudelleen raken-avaruusseikkailija pyysi apua kesäkoululaisilta hajonneen aluksensa uudelleen raken-

Kuva 1. Kesäkoulun suunnittelua. (Rybatzki-Tiensivu 2016)
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tamisessa. 

Pedagogiyhteistyömme sekä kesäkoulun suunnittelu lähtivät liikkeelle toisiimme tutus-

tumalla. Ydintyöryhmäämme kuuluivat itseni lisäksi kasvatuspsykologian opiskelija Olli 

Ohls, varhaiskasvattaja Elina Jäälinoja, Linda Liukas sekä projektimme vastaavamme Je-

mina Lehmuskoski, jonka tausta on muotoilun johtamisessa. Pitkälle kevääseen pidimme 

suunnitelmat avoimina ja keskityimme tiiviiseen yhdessäoloon. Näin muodostui syvä osa-

puolten välinen luottamus, joka kantoi läpi kesäkoulun. Luottamus ja tuntemus olivat välttä-

mättömiä suunnitellessamme opetussisältöjä joukolle meille tuntemattomia lapsia.

Olli oli ainoa kolmesta pedagogista, jolla oli aiempaa kokemusta ohjelmoinnista.  Minä ja 

Elina olimme uuden äärellä. Ennestään tuntemattoman edessä tartuin siihen, mikä tuntui kä-

siteltävältä ja toin prosessiimme paljon kuvalliseen ilmaisuun liittyviä tehtäväideoita. Näis-

sä minua ohjasi ennen kaikkea kiinnostus tutkia taiteellisen ajattelemisen mahdollisuuksia 

ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksessa. Toiveenani oli paitsi lähestyä taiteellista toimintaa 

välineenä ohjelmoinnillisen ajattelun opetukseen myös miettiä, mitä muita rooleja se voisi 

saada kesäkoulun opetussuunnitelmassa. Minulla oli oletus, että taiteellisen ajattelun kautta 

voisimme tutkia lasten kanssa merkityksiä, jotka kietoutuvat teknologian kyllästämän elä-

mään. 

Suunnittelutyö oli minulle henkilökohtaisesti silmiä avaava kokemus, sillä tutustuin Hello 

Ruby -kesäkouluprojektin tiimoilta itselleni uudenlaiseen asiantuntijayhteistyöhön. Teimme 

monialaisen työryhmämme kanssa yhteistyötä asiantuntijakumppaneiden kanssa. Kävimme 

keväällä keskustelemassa tulevaisuuden työelämästä ja kasvatuksesta Suomen itsenäisyy-

den juhlarahasto Sitran pääekonomistin kanssa. Tällainen itseni asemoiminen Hello Rubyn 

edustamaan yritysmaailmaan ja liike-elämään oli ajoittain haastavaa, mutta samalla tärkeä 

herätys sen dialogin tarpeesta, jota eri tahojen välille tarvitaan. Liike-elämän tarpeiden ei 

pidä sanella kasvatuksen sisältöjä, mutta oli tarpeellista muistuttaa itsenäni, että myös tai-

dekasvatuksellisen maailman ulkopuolella ihmiset pyrkivät hyvään. Käpertyminen on vaa-

rallista, vaikka käpertyjät olisivatkin taidekasvattajia. Yhdessä on helpompi saada hyvää 

aikaiseksi, kun työtehtäviä voidaan jakaa osaamisen mukaan.
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4.1 Kesäkoulun tavoitteet

Hello Ruby -kesäkoulun tavoitteena oli opettaa lapsille ohjelmoinnillista ajattelua eli ajat-

telutaitoja, joita tarvitaan teknologian kyllästämässä maailmassa. Tämän tekemällä pyrim-

me kehittämään uudenlaista kokemuksellista teknologiakasvatusta. Kesäkoulun laajempi 

näkökulma oli materiaalien tuottaminen uuden opetussuunnitelman kanssa kamppaileville 

opettajille. Tämä näkökulma jäi etäämmälle kesäkoulun arjessa ja luokkahuonemateriaalien 

kehitystyö jatkui kesäkoulun jälkeen. Kiteytimme kesäkoulun tavoitteet puheeseen, jonka 

pidimme Hundred-hankkeen julkistamistilaisuudessa. Puhe on kudelma pedagogiryhmäm-

me erikseen kirjoittamista teksteistä, joiden kirjoittamisessa Linda Liukas ja Jemina Leh-

muskoski avustivat meitä. 

Miten lapset ymmärtävät käsitteet, kuten tietokone tai teknologia? Missä 

roolissa ne ovat heidän elämässään ja miten me voimme tukea heidän ke-

hittymistään tavalla, joka tarjoaa heille välineet toteuttaa itseään maail-

massa, joka päivä päivältä muuttuu yhä monimutkaisemmaksi?  Entä miten 

voimme laajentaa heidän kykyään havaita teknologiaa ympäristössä, sillä 

monet aikuisetkaan eivät sitä kykene tekemään? 

Näiden sanojen saattelemana onkin selvää, että olen tärkeän äärellä. 

Meillä on ilo olla suunnittelemassa ja toteuttamassa kaksiviikkoista Hello 

Ruby kesäkoulua kesäkuussa 2016. Hello Ruby on pieni yritys, joka opet-

taa hauskalla ja helposti lähestyttävällä tavalla tietokoneen toimintaan ja 

ohjelmointiin liittyviä käsitteitä ja ajattelutapoja. Aluksi oli lastenkirja ja 

siellä ystäviensä kanssa seikkaileva punatukkainen Ruby -niminen tyttö. 

Nyt matka jatkuu kesäkoulun merkeissä.

Hello Rubyn opastuksella voi kuulla ensimmäiset sanat ohjelmoinnin kie-

lestä. Kielestä, jonka puhujiin tarvitaan moninaisuutta. Kielestä, jonka 

puhujilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen miltä tulevaisuutemme näyt-

tää. Teknologiasta ja ohjelmoinnista voi oppia ja pitää oppia paljon ilman 
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ruutuja. Ohjelmoinnillisen ajattelun kaavoja löytyy arkisista ilmiöistä ja 

niitä voidaankin lähestyä leikin, ilmaisullisen tekemisen ja liikkumisen 

kautta. Meille ohjelmoinnillisen ajattelun oppiminen on ajattelun taito-

jen oppimista. Oppimisessa ja uuden luomisessa tarvitaan monenlaisia 

tekijöitä. Pedagogien tiimimme koostuu kattavasta kasvatuksen kaaresta� 

varhaiskasvattajasta, luokanopettajasta sekä aineenopettajasta. Tuotamme 

kesän aikana materiaalia, josta suurin osa tulee kaikkien kasvattajien ja 

oppilaiden saataville. Opettajien arki on kiireistä. Materiaaleista tulee hel-

posti käyttöön otettavia ja muokattavia. 

Oma taustani on taidekasvatuksen alalta sekä lastensuojelutyöstä. En 

voikaan sanoa, että minulla olisi ollut ennen tätä projektia juurikaan koke-

musta ohjelmoinnillisesta ajattelusta tai sen opettamisesta. Kiinnostavaa 

onkin, että en olekaan ainoastaan opettajana, vaan myös oppijan roolissa. 

Tällä tapaa olenkin itse ollut samassa tilanteessa, kuin niin monet opettaja 

kollegani, jotka jännityksellä ottavat vastaan uuden opetussuunnitelman 

luomat mahdollisuudet. Kannustavassa ja luottavaisessa työryhmässä olen 

pystynyt näkemään opettajuuteni uudessa ja aiempaa yltäkylläisemmässä 

valossa. Hello Ruby on opettanut minullekin ohjelmoinnillisen ajattelun 

taitoja. 

Lasten kanssa tutkiessamme lähestymme ilmiöitä monenlaisista näkökul-

mista. Kysymmekin minkälaisen ilmiön osan ratkaisemiseen tarvitsemme 

ohjelmoinnillista ajattelua? Minkälaisen kokonaisuuden hahmottamiseen 

tarvitsemme systeemiajattelua ja minkälaisen merkitysten esiin saattamis-

een voisimme tarvita taiteellista ajattelemista? Leirillä kirjoitamme pa-

perimassan valmistuksesta algoritmin. Rakennamme ison raketin pienistä 

osista ja keräämme ympäristöstä meille tärkeää dataa.

Kesäkoulun aikana tutkimusta tehdään kolmen gradun muodossa ja niiden 

kautta pystymme syvemmin tarkastelemaan harjoitusten vaikuttavuutta ja 
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ymmärtämään paremmin miten lapset käsittävät teknologian ja oppivat 

hyödyntämään ohjelmoinnillista ajattelua. 

Kesäkoulun punaisena lankana kulkevat taidot, joita pidetään tärkeinä 

tulevaisuuden taitoina. Näihin taitoihin lukeutuu muun muassa ongelm-

ien pilkkominen osiin, yhdessä ideointi ja ratkaisujen etsiminen, kriittinen 

ajattelu sekä omien vahvuuksien tunnistaminen. Lasten kanssa toteutet-

tava poikkitieteellinen tutkiminen on lopulta mahdollisuuksien luomista. 

Tarinallisuuden, taiteen, leikin ja ilon kautta tarjoamme monenlaisia tapo-

ja oppia ja tutkia. 

Opimme, että meistä on moneksi. Minä voin olla samaan aikaan taiteili-

ja ja tieteilijä ja vielä paljon enemmän. Yhdessä työskennellessä isokin 

haaste muuttuu vain pienempien summaksi. Kun tekemisen tapoja on 

monia löytyy jokaiselle jotain.  Näin syntyy väylä, jossa tulevaisuuteen 

osallistumiselle luodaan pohja mahdollisimman monelle. Nähdään tule-

vaisuus missä jokaisella on taustastaan riippumatta tarvittavat valmiudet 

toteuttaa itseään teknologian värittämässä maailmassa.” (Jäälinoja, Ohls 

& Rybatzki-Tiensivu 2016.)

Ulospäin suunnatussa tekstissä korostuu tarve paketoida ja myydä ajatus sekä vakuuttaa 

kuulijat kuulemastaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kirjoittaessaan julkista esi-

tystä tulisi pohdittua ja kiteytettyä oman toiminnan periaatteita sekä vaikuttimia. Viestin 

välittämiseksi täytyy kirkastaa omia ajatuksiaan tavoitteiden suhteen. Kirjoittamassamme 

puheessa korostuvat runollisuudesta huolimatta ne teemat, joiden ohjaamina todella suun-

nittelimme kesäkoulua. Kuten julkilausutuksi tulee, halusimme kokeilla ja tutkia teknolo-

giakasvatuksen rajoja ja tarjota erilaisille oppijoille mahdollisuuksia lähestyä ohjelmoinnin 

ilmiötä monenlaisista näkökulmista käsin. Tämä loi minulle taidekasvattajana kiintoisan 

asetelman pohtia tutkimuskysymystäni siitä, mikä on taiteellisen ajattelemisen merkitys 
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ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksessa. Pedagogisena tavoitteena oli lisätä lasten tekno-

logian ja ohjelmoinnin lukutaitoa sekä tukea tätä kautta tapahtuvaa voimaantumista, toi-

mintamahdollisuuksien ja osallisuuden lisääntymistä tässä koko ajan digitalisoituvassa 

maailmassamme. 

Kesäkoulun ylätason pyrkimysten lisäksi asettamiamme tavoitteita voi lähestyä myös aivan 

toisenlaisesta suunnasta. Yhdessä pedagogityöryhmämme kesken hahmottelimme tätä yh-

teistä arvopohjaa kysymällä toisiltamme� Miltä työn tulokset näyttävät? Minkälaisia tunteita 

haluamme herättää? Mikä on lapselle tärkeää? Vastasimme kysymyksiin ensin kukin itse 

ja sitten yhdistimme vastauksemme kollaasiksi työhuoneemme seinälle. Seinällä ollessaan 

sanat toimivat ankkureina, jotka muistuttivat meitä myrskyn hetkellä siitä, mikä lopulta on 

tärkeintä. 

Halusimme, että työn tulokset näyttävät meiltä, aikuisilta ja lapsilta. Tähän tiivistyy jo mo-

nella tapaa se mitä halusimme olla ja mitä halusimme kesäkoulun olevan. Lisäksi vastauk-

sissamme nousi esiin ajatuksia, kuten käsin kosketeltava tulos, mielensisäinen tulos, tai-

deteos, jotain mitä en kotona tai koulussa voi tehdä, ongelmanratkaisu, minäpystyvyyden 

lisääntyminen, moninaiset tekemisen tavat, vastaukset avaavat eivät rajaa, lupa jatkaa tutki-

mista, uusia oivalluksia ja ideoita, ei yhtä oikeaa vastausta, yhdessä tekeminen, toisen koh-

taaminen, vertaisoppiminen, avun pyytäminen, asioista kysyminen, tutustuminen toiseen ja 

ystävän löytäminen. (Jäälinoja, Ohls & Rybatzki-Tiensivu 2016.)

Kun keskustelimme, millaisia tunteita halusimme herättää, esille nousivat ennen kaikkea 

turvallisuus, jolla tarkoitimme sitä, että lapsi voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja turvallisessa 

ympäristössä tehdä itsensä näkyväksi sekä olla oma itsensä. Toivoimme, että ryhmässä olisi 

kaikilla hyvä olla ja että opettaja on tavoitettavissa, kuuntelee ja näkee. Lisäksi avainsa-

noiksi nousivat innostus, jolla viittasimme onnistumisen kokemukseen, yhdessä tekemisen 

iloon ja tätä kautta syntyvään tekemiseen, johon ei ehkä yksinään pystyisi. Innostuksessa 

halusimme tarjota hämmennystä, joka näkyisi jännityksenä, ihmettelynä, lumoutumisena, 

oivalluksina sekä vapautena. Lopulta keskustelumme tunnusti myös selkeyden tärkeyden 

yllämainittujen onnistumisessa ja tätä kautta kuljimme takaisin turvallisuuteen ja ajatuk-
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seen, että lapset tietävät mitä tekevät ja että tämä tekeminen näyttäytyy motivoivana, muttei 

liian vaikeana. (Jäälinoja, Ohls & Rybatzki-Tiensivu 2016.)

Valoimme perustaa vielä kysymällä itseltämme, mikä olisi ollut meille itsellemme tärkeää 

lapsena kesäkoulussa. Vastauksissa nousivat esiin jo monet yllämainitut teemat. Tärkeänä 

pidimme, että lasta kuunnellaan, hänet nähdään ja että osallistuminen tapahtuu siinä mää-

rin, kun se tuntuu turvalliselta. Vastauksissamme nousivat esiin lisäksi se, että saan näyttää 

muille mitä olen leirillä tehnyt, uskallan kysyä, minulla on hauskaa ja saan iloita sekä nau-

raa, saan omalle taidolle sopivia tehtäviä, aikaa tarpeeksi, muttei liikaa; onnistun, löydän 

leikkitoverin, muut ovat kivoja minulle, ohjaajat ovat sopivan tiukkoja, opettaja tietää mitä 

tapahtuu ja minä voin keskittyä olennaiseen. (Jäälinoja, Ohls & Rybatzki-Tiensivu 2016.)

Turvallisuuden periaatteiden lisäksi rakensimme kirjaimellisesti myös pohjan leirillemme 

avaruusseikkailija Blobin aluksen hylyn muodossa. Toiveenamme oli tehdä koko alus lasten 

kanssa alusta loppuun, mutta aikataulullisten realiteettien valossa päätimme ennakoida ja 

ruuvasimme rungon yhteen Ollin kanssa ennen leirin alkua. Näin varmistimme myös raken-

teen turvallisuuden ja sen, että alus rysähti Annantalon katon läpi ainoastaan mielikuvituk-

sissamme sekä säveltämässäni leirilaulussa. 

Kuva 2. Avaruusaluksen rungon rakentaminen. (Ohls 2016)
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4.2 Tapahtumapaikkana kesäkoulu

Hello Ruby -kesäkoulu järjestettiin taidekeskus Annantalolla 6.6-17.6.2016. Leiripäivät 

olivat kahdeksan tunnin mittaisia. Ne alkoivat aamukahdeksalta ja päättyivät iltapäivällä 

neljältä. Kymmenen päivän mittaiselle leirille ilmoittautui ja osallistui kolmekymmentä 

6–9-vuotiasta lasta. Ryhmän ikähaitari oli rajattu Hello Ruby -kirjasarjojen lukijakuntaa aja-

tellen. Lasten lukumäärä ja ikähaitari tulivat meille kasvattajille annettuina, vaikka sisällöl-

lisesti saimmekin vapaat kädet kesäkoulun suunnittelussa. Kaikki lapset osallistuivat alusta 

loppuun koko leirin kaareen, lukuun ottamatta yksittäisiä sairaspäiviä sekä kahta lasta, jotka 

aloittivat leirin kaksi päivää toisia myöhemmin. Aloituspaikoista puolet olivat hinnaltaan 

viisikymmentä euroa ja puolet stipendipaikkoja. Viidenkymmenen euron leirimaksuun si-

sältyi aamupala, lounas sekä välipala, kaikki materiaalit leiripaidoista lähtien sekä ohjattua 

ohjelmaa joka päivä aikavälillä klo 8–16.  
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Leirin kolmekymmentä aloituspaikkaa menivät nopeasti ja leirille tulijoita olisi ollut yhdys-

valloista asti heti sen jälkeen, kun Linda oli jakanut tiedon leiristä omissa sosiaalisen median 

kanavissaan. Olimme kuitenkin päättäneet yhdessä, että halusimme tarjota mahdollisuuden 

leirille pääsystä mahdollisimman moninaiselle joukolle lapsia. Tästä syystä ja Annantalon 

käytänteiden mukaisesti säästimme puolet 30 aloituspaikasta sosiaalitoimen kautta täytettä-

viksi. Minä otin henkilökohtaisesti yhteyttä Helsingin kaupungin lastensuojelun toiminnalli-

sen työn yksikköön ja esittelin heille Hello Ruby -kesäkoulua. Lopulta jäimme 15 paikasta, 

mutta nollaa paljon parempi oli ilmoittautuneiden lukumäärä. Leirille osallistuneiden lasten 

nimet on tutkielmassa muutettu.

4.3 Kesäkoulun harjoitukset

Ilmiöpohjaisuuden ja Hello Rubyn tarinallisuuden risteymässä Avaruusseikkailija Blobin 

epäonninen hätälasku Annantaloon muodosti luonnollisen kehyskertomuksen leirille. Tä-

hän sommitellen suunnittelimme Blobin hajonneen avaruusaluksen jälleenrakennuskoko-

naisuuden, jonka yksityiskohdista vastasin taidekasvattajana. Käytännössä tämä tarkoitti 

avaruusaluksen rakentamisen eri vaiheiden suunnittelua sekä Blobin tarinan kirjoittamis- vaiheiden suunnittelua sekä Blobin tarinan kirjoittamis-

ta. Koko leirin halkovan tarinan ja avaruusaluksen rakentamisen lisäksi leirin kymmenelle 

päivälle valitsimme kullekin yhden ohjelmoinnillisen ajattelun käsitteen, jonka ympärille 

suunnittelimme pienempiä tehtäväkokonaisuuksia. Yleensä niin, että aamupäivälle oli yksi 

tuntisuunnitelma ja lounaan jälkeen toinen. Aiemmin esitelty leirin ensimmäisen tiistaipäi-

vän kuvaus havainnollistaa tätä rakennetta. Käytännössä jaoimme kevään loppua kohden 

yhä enemmän työtehtäviä niin, että ohjelmointiin perehtynyt Olli suunnitteli suoraan oh-

jelmointiin liittyviä tehtäviä ja minä vastasin taidekasvatuksellisista kokonaisuuksista. Eli-

na taas toi palettiin varhaiskasvattajan osaamistaan. Leirillä emme kuitenkaan käytännössä 

erotelleen näin selkeästi eri tehtäviä, vaan kaikki olimme tasavertaisesti vastuussa koko-

naisuuden toimimisesta.   Tuntisuunnittelussa korostui halu opettaa ohjelmointiin liittyviä 

käsitteitä ilman ruutuaikaa eli ilman digitaalisia välineitä. Suuri osa tehtävänannoista oli-
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kin toiminnallisia, kuten edellä kuvattu sekvenssiaarrekarttatehtävä.  Yllätyimme kuiten-

kin siitä, kuinka vahvasti leiriläiset itse vaativat ruutuja. ”Me tulimme tänne koodaamaan, 

emme askartelemaan”, he ilmoittivat. Kun leirin alettua tutustuimme lapsiin, päädyimme 

tekemään lennosta keväällä tehtyjen tuntisuunnitelmien päälle toisen opetussuunnitelman 

lasten tarpeiden mukaan. Tässä leirin aikana tehdyssä suunnitelmanvaihdoksessa lisäsimme 

vanhemmille lapsille ruutuaikaa sekä vastuutimme lapsia avaruusaluksen rakentamisessa. 

Lisäksi jaoimme suurta ryhmää pienempiin osiin lasten tarpeiden mukaan. Olimme jo ke-

väällä tiedostaneet, että tehtävien suunnitteluun meille entuudestaan tuntemattomille lapsille 

kätkeytyi haasteita. Se, kuinka paljon käytännössä suunnitelmamme muuttuivat, oli lopulta 

yllätys. Hyvin tehdyn pohjan päälle sovitettuna uudelleen muotoilu oli kuitenkin mahdol-

lista. 
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4.4 Tilat ja materiaalit

Annantalo ja erityisesti kulttuurituottaja Jaana Kokkonen olivat prosessissa alusta asti luo-

tettava yhteistyökumppani, joka pyrki parhaansa mukaan vastaamaan tarpeisiimme. Saimme 

Annantalolta käyttöön lähes koko toisen kerroksen. Yläkerran molemmat päätyluokat olivat 

käytössämme. Niistä toisessa oli avaruusalus ja toisessa ”kotipesämme”. Lisäksi saimme 

päivästä riippuen joko ylä- tai alakerrasta kaksi kuvataideluokkaa käyttöömme. Luokkahuo-

neiden lisäksi yläkerran käytävästä muodostui tärkeä tila ison ryhmän kanssa toimiessam-

me. Annantalon piha-alue oli niin ikään kovassa käytössä. Jalkapallon pelaamisen lisäksi 

erityisen antoisaa leiriläisille oli Annantalon kesäparkin tarjoamat taidetyöpajat. Tilat ai-

heuttivat jonkin verran logistisia haasteita. Koko ryhmän oli vaikea mahtua samaan aikaa 

yhteen luokkaan ja siirtymiä oli vaikea suunnitella päivästä toiseen vaihtuvien tilavarausten 

takia. Ruokailutilanteet olivat usein elämyksellisen kaoottisia, sillä pöytiä ja tuoleja ei ollut 

tarpeeksi. Työskentely tapahtui priorisoiden sen mukaan, minkälaisia tiloja mikäkin tehtävä 

vaati. Suosimme myös mahdollisuuksien mukaan pihalla työskentelyä.

Materiaaleihin oli varattu budjetista sen verran, että saimme ostettua, kanaverkkoa, puuta-

varaa, akryylimaaleja, tusseja, liimaa ja suojahanskoja. Annantalolta saimme käyttöömme 

huonekalumaaleja, pensseleitä, paperia, saksia, työkaluja sekä puutavaraa raketin rakenta-

miseen. Koulultani sain lainaan pihtejä sekä kuumaliimapyssyt. Suosimme työskentelys-

sämme kierrätysmateriaaleja, jotka haimme Espoon kierrätyskeskus Näprästä. Taidetarvik-

keiden lisäksi materiaalilista piti sisällään monta sivua Excel –taulukkoa leiripaidoista Ollin 

uv-lampun rakennusoppituntiin tarvittavaan elektroniikkaan.
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5. Kesäkoulu tapahtuu

Seuraavan alaluvun tarkoituksena on hahmotella tutkielmani kannalta merkittävästä 

näkökulmasta kesäkoulua. Teen tämän peilaamalla tapahtuneen kaarta kolmeen metaforaan 

(1) Rysäys – umoutuminen (2) siivet – Luominen sekä (3) Avaruusalus – Merkitystentila. 

Sanakirjan mukaan rysäys on kuvaus äkillisestä voimaperäisestä toiminnasta. Kaksiviik-

koinen seikkailu sai alkunsa, kun Avaruusseikkailija Blob rysähti Annantalon katon läpi. 

Rysäys on tutkimista ylläpitävän vireen, lumoutumisen, alkusysäys. Lumoutuminen on sa-

manaikaisesti selvää ja epäselvää� jokin kiehtoo ja koskettaa, mutta jättäytyy lopulta etäälle. 

Lumoutuminen sitoo ihmisen hetkeen, sillä lumoutuneena jokin liikuttaa itseä (Valkeapää 

2012, 2-10).  Siivet kuvaat aluksen osia, siipiä ja kärsiä, mutta myös sitä tilaa, jossa lapset 

lähtivät annettujen materiaalien puitteissa vapaaseen liitoon. Avaruusalus kuvastaa merkity-

Kuva 3.Kesäkoulun väkeä. (Alasko 2016)
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stentilaa, ajattelua avartavaa paikkaa, jossa prosessin loputon monisuuntaisuus näyttäytyy. 

Se syntyi kun lapset asettuivat avaruudessa kiitävän aluksen suojiin, konkreettisen majamai-

seen paikkaan, dialogiseen tilaan, jossa toisen kohtaaminen todellistuu.

Kuvatessani kesäkoulua valitsemastani näkökulmasta luon yhden katsauksen yltäkylläiseen 

kaksiviikkoiseen. Enkä väitä sitä ainoaksi. Kesäkoulu oli prototyyppi, jonka ympärillä pyöri 

valtava määrä ihmisiä. Opettajia, apuopettajia, tutkijoita, tarkkailijoita, yhteistyökumppa-

neita, kuvausryhmiä sekä sattumanvaraisia ohikulkijoita Annantalon toisessa kerroksessa. 

Monella tapaa käytännön toteutukseen liittyi ensimmäisen kerran tuomaa haparointia ja epä-

varmuutta. Onkin selvää, että kiinnittäessäni huomioni niihin hetkiin, joina jotain aiheeni 

kannalta merkittävää tapahtui, suljen silmäni monelta muulta. 

En etene kuvauksessani täysin kronologisesti, sillä koen, että taiteellista ajattelemista ta-

pahtui hetkittäin, eri aikoina ja monissa paikoissa, limittäin sekä yksitellen. Kolmen teeman 

avulla pyrin kuitenkin luomaan lukijalle kuvaa niistä mahdollisuuksista, joita avasimme 

lähtiessämme kokeilemaan uudenlaisia tapoja toimia. Kuvauksessani avainasemaan nouse-

vat omat päiväkirjani, tutkijakollegani Paula Karlssonin tekemät observaatiomuistiinpanot 

sekä lukuisat valokuvat ja videopätkät, joissa kesäkoulun iloinen, levoton ja välittävä tun-

nelma elää. Olin tutkijana välitilassa. Halunani oli toki tehdä paras mahdollinen tutkimus, 

mutta samalla olin vastuullisessa asemassa. Vastuussa lapsille siitä, että leiri olisi hyvä paik-

ka olla. Vastuussa vanhemmille siitä, että kukaan ei jäisi auton alle. Pedagogin vastuu väritti 

rooliani tutkijana niin, että huomatessani lasten asettuvan alukseen ja sen luomaan merkity-

stentilaan en tohtinut rikkoa hetkeä kaivamalla kameraa esiin ja kuvaamalla keskusteluita, 

vaikka tiesin, että tutkija minussa tätä vaatikin. Teinkin hetkessä valinnan pedagogina ja 

asetin lapset tutkimukseni edelle. 
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5.1 Rysäys!  –  Lumoutuminen

Utu 6v� Semmonen avaruusolio, joka on tippunut

Aurinko 7v� Annan katolta alas

Valo 6v� Läpi meni ja lrysähti!

(Nimet muutettu)

Blob� Kuuleeko maa! Kuuleeko maa! Nimeni on Blob!  Lähestyn valta-

vaa vauhtia kohti ilmakehäänne. Olen suistunut reitiltäni ja alukseni on 

Kuva 4. Lumoutumisen hetkiä.  (Alasko 2016)
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tempautunut valtavaan kieputukseen! PRPRPRPRPRÖÖÖououou! Yritän 

saada alukseni hallintaan, mutta pahasti vaikuttaa siltä, että maan vetovoi-

ma tarttunut siihen liian tiukasti. Älyalukseni nitisee ja natisee vapaassa 

pudotuksessa. Paniikissa se on kietaissut siipensä silmiensä peitoksi, eikä 

se edes suostu vilkaisemaan lähestyvää sinistä planeettaa! Tämä taas 

hankaloittaa ennestään alukseni suoristamista. Pam! Voi ei nyt alukseni 

peräsinkin päätti lopettaa yhteistyön kanssani. Se lähettää minulle signaa-

lia ja väittää, ettei työsopimukseemme sisältynyt kohtaa vapaasta pudo-

tuksesta. Tähän vedoten se onkin siirtynyt aikaiselle kesälomalle! Nyt ei 

auta kuin keskittyä! Kuuleeko kukaan? onko näköpiirissä suotuisaa las-

keutumisalustaa? (Ote leiritarinasta Ilpo Rybatzki-Tiensivu 2016.)

Kesäkoulussa lähestyimme teknologiaa kokemuksena. Tähän lähtökohtaan sisältyi oletta-

mus siitä, ettei kokemuksen havainnoimisessa käytettyjä tietämisen tapoja väheksytä. Leena 

Valkeapää kuvaa, kuinka tällaisten periaatteiden saattelemana tutkimisesta tulee ilmaisuvä-

line, jonka avulla elämisen merkitykset voidaan tavoittaa menettämättä niiden laatua (Val-

keapää 2012, 2-3). Kokemusta lähestytään lumoutuen. Pedagogisen sisällön ohella tärkeäksi 

nousikin tunnelma ja puitteet, joissa lumoutumisen, luomisen ja merkityksellisyyden tunteet 

mahdollistuivat. Kokemuksen koskettaessa suoraan tarinallisuus luo paikan taiteellisen ajat-

telun syntymiselle. Kesäkoulumme kontekstissa tarinallisuus ei näyttäytynyt rajaavana vaan 

mielikuvitusta avaavana elementtinä. Tarina Annantalon katon läpi rysähtävästä Blob-ava-

ruusseikkailijasta oli teosmaista totuuden tapahtumista. Totuutta, joka tulkitaan joka kerta 

uudestaan, joka kerta hieman eri tavalla. Jokainen kuulija täytti itse merkityksillään tyh-

jäksi jääneet kohdat. Tarinallisuus ei typistynyt ainoastaan yhteisiksi satuhetkiksi, vaan toi-

mi punaisena lankana ja temaattisena kokonaisuutena. Se sitoi Ollin ohjelmointiopetuksen 

tehtävänannot osaksi minun raketinrakennuspajojani asettamalla avaruusseikkailija Blobin 

tekemisen ytimeen. Tarinan keskiössä ollut avaruusalus toimi leirinuotiona, jonka ääreen eri 

paikoista lähteneet polut päätyivät.
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Kuva 5.Kesäkoulun tilojen tunnelmaa. (Alasko 2016)

Kuva 6.Kiitorata. (Alasko 2016)

Pyrimme myös tekemään fyysisistä tiloista mahdollisimman tarinallisia sisustamalla koti-

pesän Hello Ruby -maailman mukaisesti. Huoneen seinille maalattujen vaaleanpunaisten 

pallojen sisälle piirretyt tietokoneen komponentit, prosessorit, kovalevyt sekä näytönohjai-

met hymyilivät surisevin ilmein. Näin loimme kokemuksen, jossa lapsilla oli mahdollisuus 

asettua tarinan keskiöön. Suunnan antaminen loi riittävän alustan mielikuvitukselle. Ei ai-

kaakaan, kun Annantalon toisen kerroksen kiitoradaksi nimeämämme käytävä täyttyi rake-

tin lailla singahtelevista lapsista. 
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Leirimme tarina lähti liikkeelle, kun Blob oli rysähtänyt Annantalon katon läpi ja ottanut 

viestitse yhteyden leiriläisiin. Rysäykseen on aluksi vaikea suhtautua. Maurice Blanchotin 

(2003, 29) sanoin lumoutuneena näkee, koska on sokaistunut. Samaan tapaan leiriläisemme 

hakivat suhdettaan tarinaan. Isommat ilmoittivat viestien olevan opettajien tekemä juoni. 

Kovaan ääneen he heittivät avaruusseikkailun leikiksi kertoen, että pimeästä konepajasta 

löytynyt aluksen hylky näytti vain keskeneräiseltä huussilta! Vitseistä huolimatta jokin kie-

htoi hämärässä huoneessa. Lapset tutkivat tarkasti ruuvien ja puupalojen peittämää lattiaa 

maisemia maalaavan äänimaton soidessa taustalla. Tunnelma oli jännittävä, ja varsinkin pi-

enimmät olivat mykistyneitä. Päivän jälkeen kirjoitin vihkooni toivovani, ettei avaruusaluk-

sen hylky ollut liian jännittävä pienille. Niin käsin kosketeltava oli lumoutumisen ilmapiiri. 

Ensimmäisen päivän rysäyksen jälkeen alkoi nuorempien keskuudessa malttamaton odotus 

tarinamme päähenkilöä kohtaan. ”Missä on Blob?” kysyi moni. Mystinen konepaja veti 

puoleensa ja avaruusaluksen hylkyä tutkiessaan tuli eräs leiriläinen nykäisemään opettajaa 

hihasta. Hänellä oli kädessään sahanpurua. Tietäen hän totesi, että sen täytyi olla avaruus-

tomua. ”Piip Piip Piip! Sellainen ääni kuului eilen, kun olimme Niken varastossa ja yhtäkkiä 

minä näin Blobin siellä!” kertoi toinen. 

Kun kirjoitin dialogissa työryhmäni kanssa tarinan, joka ei ollut rajaava vaan avaava, syn-

tyi asetelma, jossa lapset lopulta itse loivat tarinan ja täyttivät sen aukot merkitykselliseksi 

kokemillaan tavoilla. Tarina jäi leijailemaan luoden passiivista viipymistä, jolla viittaan tari-

nan ja kokemuksen keskiössä olemiseen. Tällöin ilmiötä ei tarkastella pysähtyneenä objek-

tina, vaan sen vaikutus koskettaa myös silloin kun mitään ei näytä tapahtuvan. Hiljaisuus ja 

tylsyyden kestäminen onkin taiteellisen olemisen kannalta tärkeää (Valkeapää 2012, 2-10). 

Niin myös Blobin arvoitus vaati sulattelemista ja aikaa.

Kesäkoululaisen viesti Blobille.
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5.2 Siivet  –  Luominen

Avaruusaluksen hylyn päälle lähdimme lasten kanssa rakentamaan uutta alusta, jolla Blob 

pääsisi jatkamaan matkaansa kohti uusia seikkailuja. Tehtävän suunnittelussa olin huomi-

oinut, että minulla oli kolmekymmentä ennestään tuntematonta lasta, jotka olisivat iältään 

6–10-vuotiaita. Tästä syystä jätin tehtävänannon tarkoituksella laveaksi, jotta niin nuorim-

mat kuin vanhimmatkin saisivat olla luovia itselleen merkityksellisellä tavalla. Lasten työs-

kentely jakautui kolmeen vaiheeseen.

 (1.) Rautalangasta väänneltiin runko.

Kuva 7. Kanaverkon veistelyä. (Työryhmä 2016)
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(2.) Veistosten päälle laminoitiin sanomalehtiparia.

(3.) Lopuksi valmiit osat herätettiin henkiin antamalla niille väriä.

Kuva 8.Aluksen osien laminointia. (Työryhmä 2016)

Kuva 9.Aluksen osien maalaamisista. (Työryhmä 2016)
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Pedagogisesti avaruusaluksen tehtävänannossa korostui oman teknologiasuhteen pohtimi-

nen ja näin ollen se linkittyi laajemmin ohjelmointilukutaidon ja kokonaisvaltaisen teknolo-

giakasvatuksen osallistaviin pyrkimyksiin. Pohtimalla missä kaikkialla teknologia vaikuttaa 

tai voisi vaikuttaa elämäämme, herätelemme kriittistä ajattelua sekä opimme lukemaan ja 

näkemään ympäröivän maailman näkymättömiä rakenteita. Toisaalta Raketin luonne koko 

leirin kannalta keskeisenä artefaktina tarkoitti myös sitä, että sen pedagogisia tavoitteita ei 

voitu typistää täysin yhteen tehtävänantoon, vaan vaikutus näkyi myös niissä sisällöissä, jot-

ka eivät suoraan sen rakentamiseen liittyneet. Lopulta ei tule myöskään vähätellä sitä arvoa, 

joka syntyy tekemisen yhteydessä syntyvässä hetkessä olemisesta. 

Tarinaan johdattelun jälkeen oli palkitsevaa antaa ääni ja muotoilun mahdollisuus lapsille 

itselleen. Vanhemmat pojat, jotka olivat leirin alussa ilmoittaneet kovaan ääneen, etteivät 

olleet tulleet tänne ”askartelemaan, vaan koodaamaan” työskentelivät keskittyneesti pääs-

tessään paineettomassa pienryhmässä tekemään aluksen osia. Työskentelyn tuloksena syntyi 

valtava määrä erilaisia teknisiä aluksen osia, kuten mineraalia keräävä koura, satelliitti sekä 

valtava happitynnyri, jonka veistelyyn aiemmin huussia huutanut Pii uppoutui niin, ettei ha-

lunnut tulla edes syömään. Tynnyrin valmistuttua hän jatkoi työtä tehden vielä irrotettavan 

korkin kirkkaansiniseen teokseensa. 

Niin ikään satelliitista tuli tekijälleen merkityksellinen. Ylpeänä Toive dokumentoi tunnin 

jälkeen älypuhelimellaan työnsä ja kertoi haluavansa näyttää sen sekä äidilleen että isoäidil-

leen. Myöhemmin keskustelin Toiveen äidin kanssa ja hän herkistyi kyyneliin kertoessaan, 

kuinka tärkeää koko perheelle oli, kun loputtomaan negatiiviseen palautteeseen tottuneena 

Toive tulikin leiriltä päivä toisensa jälkeen loistaen ja ylpeänä onnistumisen kokemuksista.
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Nuorempien leiriläisten kohdalla aluksen osien rakentamisessa nousivat esiin erilaiset ko-

kemukset. Kuusivuotias Eeti kertoi, että rakensi huvipuistosiiven, jotta Blob voisi levotto-

maksi käydessään mennä hyppimään ja pyörimään. Se auttaisi seikkailijaa tämän pitkällä 

matkalla. Runo, kuusi vuotta, teki kellon, johon hän lisäsi� ”Mä meen nukkuu 8�lta ja soon 

ärsyttävää, kun ei saa leikkii niin pitkää kun haluis.” Kuusivuotias Hippu rakensi kanuunan, 

jolla hän kertoi aluksen voivan raivata tien kulkiessaan avaruuden halki ja niin ikään kuu-

sivuotias Ilo innostui aluksen rakentamisesta valtavasti ja halusi useampana päivänä tulla 

työstämään osia. Hän muovaili verkosta kolmiulotteisia muotoja. Ympyrämäisen osan hän 

totesi olevan sipuli.

Kuva 11.Aluksen osia (Työryhmä 2016)

Kuva 10. Musta sateliitti ja mineraalikoura. (Työryhmä 2016)
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Vanhimpien leiriläisten kanssa teimme ripustussuunnitelman ja kiinnitimme muutamat ra-

kennetuista osista aluksen runkoon. Tiukasta aikataulusta johtuen jouduin kuitenkin itse 

ottamaan vetovastuun lasten tekemien veistosten ripustamisesta alukseen. Onneksi toisel-

la viikolla, leiriläisten ollessa jo tuttuja, pystyin antamaan vastuuta pienemmille ryhmille. 

Vanhemmat tytöt saivat aiemmin opitun laminointitekniikan avulla muovata aluksen katon 

ja seinät kuntoon. Näin he työskentelivät autonomisena ryhmänä itse löytäen parhaan tavan 

aluksen korjaamiseen ja rakentamiseen. Seinien ja katon valmistuttua mukaan tulivat myös 

nuoremmat, jotka vanhempien opastuksella pääsivät maalaamaan. Alla olevassa kuvassa 

vasemmalla puolella kaksi vanhempaa leiriläistä laminoivat aluksen kattoa yhteistyössä lau-

laen ”Pyykkiä me ripustetaan!” Oikealla puolella nuoremmat maalaavat aluksen seinää.

Kuva 12. & Kuva 13. Aluksen katon laminointia sekä seinän maalausta. (Rybatzki-Tiensivu 2016)
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Siivet-metafora kuvaa paitsi rakentamiamme avaruusaluksen osia myös sitä tilaa, jossa las-

ten omat ideat pääsevät lentoon. Luominen syntyy lumoutuneena, silloin kun on tilaa liikkua 

ja tutkia.  Avaruusaluksen korjaamisesta ja rakentamisesta tuli tällainen luomisen kehto. 

Annettujen tekniikoiden ja materiaalien avulla leiriläiset lähtivät korjaamaan hajonnutta 

alusta. Juuri lapsen autonomisuus ja mahdollisuus kulkea harhapolkuja on merkittävässä 

asemassa taiteellisen ajattelemisen syntymisessä. Tällaisessa tilassa sisältö ja muoto eivät 

voi tulla täysin ylhäältä annettuina. Kun on mahdollisuus liikkua, lapsen omat merkitykset 

saavat elintilaa. Käytännön työskentelyssä tämä tarkoittaa lapsen kiinnostuksen herättele-

mistä jonkin sellaisen asian suhteen, jonka äärellä lapsi saa itse annettujen materiaalien ja 

tekniikoiden avulla antaa muotoa tärkeäksi kokemilleen asioille. Näinä hetkinä kesäkou-

lussa kasvattaminen merkitsi olosuhteiden turvaamista, jolloin lapsi pystyi itse etsimään ja 

löytämään asioita. Tällainen vapaus ja riippumattomuus ovat myös taiteellisen ajattelemi-

sen syntymisen elinehtoja. Syntynyt vapaus vaatii kasvattajalta aktiivisuutta, koska toiminta 

pohjaa luottamussuhteeseen, joka syntyy vuorovaikutuksesta, läsnäolosta sekä käytettävissä 

olemisesta (Pusa 2009, 72).
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Kuva 14. Avaruusaluksessa. (Alasko 2016)
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5.3 Avaruusalus –  Merkityksentilana

Kun alus oli korjattu ulkoapäin, saattoivat lapset kirjaimellisesti käydä sen suojiin. Kun 

annoimme lapsille mahdollisuuden autonomisesti maalata aluksen seinät ja rakentaa katon, 

syntyi leiriläisten ja aluksen välille vahva suhde. Aiemmin tyhjillään ollut pimeä huone täyt-

tyi valosta ja elämästä. Lapset alkoivat leikkiä tilassa. 

Kuva 15.Avaruusalus. (Rybatzki-Tiensivu 2016)
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Kaksiviikkoisen rupeaman loppupuolen väsymyksessä olin syöksymässä kieltämään koko 

leirin ajan paljon huomiota vaatinutta Kuuta, kun hän oli tekemässä reikää aluksen seinään. 

Viime hetkellä havahduin tilanteeseen ja kielsin itseäni kieltämästä. Kuu teki keskittyneenä 

yhteistyössä muiden lasten kanssa valaisinjärjestelmää alukseen. Hänen tekemänsä aukon 

kautta lapset asensivat töpselin seinään. Koin tilanteessa vahvan luopumisen tunteen. Ava-

ruusalus ei ollut enää minun pedagoginen mestariteokseni, jonka seiniä minun oli suojel-

tava. Aluksesta oli tullut lasten oma teos. Tämän ymmärtäessäni tunsin onnea. 

Omistajuuden vaihdoksen kautta siirryttiin tilaan, jossa minä en antanut materiaaleja ja 

tehtävänantoja, vaan jossa lapset tulivat aktiivisesti kysymään miten he voisivat jonkin 

asian tehdä. Kasvattajana pyrin mahdollisimman hyvin vastaamaan uuteen tilanteeseen. 

Huomaamattani leiriläiset olivat ottaneet ilmaisunsa muovaamiseksi keskiöön välineet, joita 

en ollut osannut suunnitella tai kuvitella.  Paula kuvasi muistiinpanoissaan tekemistä näin�

Kuva 16.Valojärjestelmä. (Alasko 2016)
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Tytöt näyttivät mitä olivat avaruusaluksessa tehneet. Lumi innoistui sa-

haamaan itselleen jakkaraa avaruusalukseen. Samoin maalaamaan. Ilpo 

vitsaili, että sehän vasta hauska, jos äiti tulisi ja huomaisi, että sormi olisi 

irti. Väsynyttä naurua. Lapset sanoi, että Ilpo sä oot outo. Ja ilpo sanoi, 

että no hei mä vitsailin.

Naulasi myös nauloja Lassen kanssa alukseen. Ilpo erittäin luottavainen 

ja kannustavainen sen suhteen, että handlaavat sahat ja vasarat. Piti kiinni 

laudasta ja jaksoi kärsivällisesti opastaa. Kun naulat menivät vinoon, antoi 

lasten silti tehdä itse ja auttoi oikaisussa. (Karlsson, Paula 2016.)

Nuorimmasta vanhimpaan sulassa sovussa lapset naulasivat ja sahasivat pöytiä, kirjoja ja 

osoitekylttejä sekä tekivät sushia, näyttöjä sekä robotteja erilaisiin tarpeisiin. He keskustelivat 

Blobista, tämän perheestä, sukupuolesta sekä elämästä teknologian ympäröimässä 

avaruusaluksessa ja maailmassa.

Kuva 17.Lasten sahaamat osoitekyltit. (Alasko 2016)
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Dialogisuus korostui aluksessa. Nuoremmat ja vanhemmat työskentelivät yhdessä leirillä, 

jossa olimme olosuhteiden pakosta joutuneet usein aiemmin jakamaan ryhmät ikäjärjestyk-

seen mielekkään tekemisen takaamiseksi. Vanhemmat näyttäytyivät nuoremmille esikuvina. 

Jopa Pii, joka oli koko leirin toiminut totuuden torvena kertoessaan pienemmille, että Blobin 

viestit olivat osa opettajien juonta ja että avaruusalus oli vain huonosti tehty huussi, astui 

nyt aluksen tarinaan. Hän oli äärimmäisen tarkka siitä, että hänen tekemänsä iso sininen 

happitynnyri tulisi sijoittaa aluksen sisään, sillä vain näin siitä olisi hyötyä matkustajille. Itse 

yritin turhaan taivutella häntä laittamaan tynnyrin aluksen katolle, koska mielestäni näyttävä 

veistos olisi siellä saanut ansaitsemansa huomion. Taas löysin itseni luopumasta aluksen 

omistajuudesta sekä kysymystä itseltäni, mikä oli tärkeintä. Lopulta tynnyri sijoitettiin aluk-

sen sisään.  

Toinen esimerkki leikkiin tempaantumisesta sekä yli-ikärajojen tapahtuvasta dialogisuudes-

ta tapahtui, kun samainen Pii ja muutama muu leiriläinen päättivät avaruusaluksessa ol-

tuaan, että he haluaisivat vihdoinkin toteuttaa nuorempien toiveen näkymättömän Blobin 

tapaamisesta. Yhdistellen leirin aikana käyttämiämme menetelmiä he taiteilivat itse ohjel-

moimansa robotin Blobiksi ja näin syntyi spontaani, leikkisän performatiivinen esitys, jossa 

Blob heräsi henkiin. Asetelma oli muuttunut. Aiemmin nolosta aikuisten antamasta tarinasta 

oli tullut leiriläisten oma. Vanhemmat leiriläiset eivät ehkä vieläkään uskoneet aluksen läh-

tevän lentoon, mutta he kunnioittivat ja ymmärsivät tämän merkityksellisyyden nuorempien 

näkökulmasta ja samalla vaikuttivat itsekin nauttivan olemisestaan. Aluksesta oli syntynyt 

yhteisesti jaettu merkitysten tila.   Sen rooli oli laajentunut erilaisia tehtäviä yhteen sitovasta 

objektista eri-ikäisten lasten kohtaamispaikaksi, johon liittyi moninaista huolenpitoa. Tämä 

piirtää kuvaa aistillisen eettisestä ulottuvuudesta käytännössä.

Vaatimus taiteellisen ajattelemisen kommunikatiivisuudesta on merkittävässä osassa mer-

kitystentilaa. Kommunikatiivisuuden vaatimus tarkoittaa taiteellisen ajattelemisen konteks-

tissa sitä, että yksittäisen elämän keskellä eletyt kokemukset eivät suoraan siirry yhdeltä 

toiselle, mutta sanallistaessa merkitykset voivat välittyä (Valkeapää 2012, 2-10). Kun lapsi 

saa taiteesta välineen kanavoida tunteitaan, syntyy itseymmärryksen kautta myös mahdol-
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lisuus ymmärtää toista. Taiteesta tulee tällöin kohtaamispaikka, jossa avautuu mahdollisuus 

monenlaisiin näkökulmiin, joka taas muistuttaa meitä siitä, että minun tapani hahmottaa ei 

ole ainoa oikea tapa (Pusa 2009, 72-75; Pääjoki 2004, 69).  Toinen ihminen haastaa intui-

tiivisen ajattelun (Levinas 2008, 41-43). Leikissä sitoudutaan hetkeen, ollaan kokemuksen 

keskiössä. Tähän sisältyy yllätyksellisyyden mahdollisuus. Kun aktiivisen havainnoimisen 

ja maailmaan tarttumisen sijaan vain ollaan, syntyy mahdollisuus siihen, että nekin koke-

muksen osat, jotka peittyvät jo tiedettyyn tarttuessa, saattavat koskettaa ja päästä esiin. Täs-

sä passiivis-aktiivisessa ristivedossa tulee ilmennetyksi todellisuuden moninaisuus ja tiedon 

syntyminen moninaisten vaikutteiden keskellä (vrt. Valkeapää 2012, 2-10). Teknologiakas-

vatuksen näkökulmasta tämä avaa kiintoisan näkökulman keskustelulle niistä moninaisista 

kohdista ja tavoista, joilla teknologia ja sen sydämenä hyrräävä ohjelmakoodi sävyttävät 

elämäämme.
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5.4 Kokemuksellinen teknologiakasvatus

Hello Ruby -kesäkoulussa tavoitteenamme oli rohkeasti lähteä tutkimaan uusia tapoja tukia 

ja opettaa teknologiaan ja ohjelmointiin liittyviä ilmiöitä sekä taitoja. Monella tapaa olimme 

uuden äärellä ja vielä hahmottumassa oleva on aina epävarmaa. Teimme kuitenkin tärkeitä 

avauksia siihen liittyen, miltä kokemuksellinen teknologiakasvatus voisi käytännössä näyt-

tää. Ohjelmointi on merkittävä tulevaisuuden taito, jonka kautta osallisuus lisääntyy niillä, 

jotka pystyvät lukemaan ja muokkaamaan ympäristöämme ohjaavia algoritmeja. Kun ilmiö-

tä lähestytään taiteellisesti ajatellen yksittäisen elämän merkityksistä käsin, nousee keskiöön 

toisen kohtaaminen. Tällöin ohjelmoinnin opetus ei ole vain mekaanista taitoa, vaan siihen 

liittyy erityisen taidon tuoma eettinen vastuu ja pohdinta toiminnan moraalisista periaat-

teista eli tiivis yhteys tekemisen ja ajattelemisen välillä (Varto 2001; Pusa 2012, 93; Arendt 

2002, 13–14).

Kuva 18. Kokemuksen keskiössä (Alasko 2016)



73

Kesäkoulusta piirtyy seesteinen kuva, vaikka kokonainen todellisuus muistutti paljon enem-

män elämää. Pedagogina ja lasten kanssa pitkään työskennelleenä oppii näkemään merki-

tyksellisyyttä kaaoksen keskellä ja tunnistamaan ohikiitävässä ikuisuuden (Sebald 2010). 

Paulan muistiinpanoja lukiessani näyttäytyy toisenlainen todellisuus kesäkoulusta. En-

simmäistä kertaa lasten parissa ammatillisesti aikaa viettänyt muotoilija kuvaa muistiin-

panoissaan oikeutetusti epävarmuutta, väsymystä, paineensietoa ja -sietämättömyyttä, tur-

hautumista, käytännön asioiden toimimattomuutta, lennossa tehtyjä uusia suunnitelmia ja 

kaoottisuutta – asioita, jotka kuvastivat leiriä yhtä paljon kuin aiempi kuvaukseni. Toisaalta 

kaikesta prototyyppiin liittyvästä ontumisesta huolimatta työryhmämme näytti ilmiömäistä 

notkeutta venyttäessään leirin kunnialla läpi. Pahimmillakin väsymyksen hetkillä työryh-

mämme välinen välittäminen ei rakoillut, vaan ainoastaan tiivistyi. Tällä en kuitenkaan tar-

koita sitä, etteikö selviytymisemme ansiosta mitään olisi voinut tehdä toisin. Merkitykselli-

nen sisältö leirillämme onnistui, koska teimme kaikki viimeiseen saakka töitä sydämellä ja 

päästimme irti niin vaadittaessa. Tilat, lasten ja työntekijöiden lukumäärä sekä kesäkoulun 

kaupallisten ja pedagogisten tavoitteiden ja suhteiden selventäminen olisi varmasti tehnyt 

kokonaisuudesta seesteisemmän. Koen kuitenkin, että jälkiviisaudelle ei ole sijaa. Uuden 

luomiseksi on otettava riskejä, asetuttava alttiiksi ja hyväksyttävä, että vasta kuljettuamme 

tämän tien voimme varmasti sanoa, miten se kannattaa kulkea seuraavalla kerralla. 

Lapset jakautuivat leirillä karkeasti jaettuna kolmeen epästaattiseen ryhmään. Osa vanhim-

mista leiriläisistä innostui ennen kaikkea koodaamisesta. He viihtyivät toisiinsa tiukasti 

kiintyneinä Ollin robotinkoodausluolassa. Heidän ohjelmansa kehitettiin lennossa leirin ai-

kana, kun ymmärsimme, etteivät lähes kymmenvuotiaat esiteinit ottaneet tuulta siipiensä 

alle avaruusaluksen tiimoilta, vaan turhautuneina jopa sabotoivat nuorempien kokemusta. 

Toinen suuri ryhmä oli eri-ikäisiä lapsista koostunut joukkio, joka toisesta viikosta eteenpäin 

asettui majaksi alukseen, kuten olen aiemmin kuvannut. Viimeisenä oli pienten ja vilkkaiden 

ulkoiluryhmä, joka nautti erityisesti jalkapallon pelaamisesta sekä Annantalon pihalla jär-

jestetyn kesäparkin taidetyöpajatarjonnasta. Ryhmät elivät ja uudelleen muodostuivat lasten 

kiinnostusten mukaan. Tämä rakenne mahdollisti yli-ikärajojen tapahtuvan dialogin leiri-
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läisten välillä. Leiriä luonnehti elämisen tuntu, joka osoitti ennalta tehtyjen suunnitelmien 

kykenemättömyyden vastata todellisuutta. Ajoittainen tylsistyminen ja turhautuminen olikin 

tärkeässä osassa ryhmän muodostumisessa sekä lasten asettumisessa tapahtumien keskiöön 

aktiivisina toimijoina. Kävi selväksi, että myös heidän näkemyksilleen oli tilaa ja heidän 

sanoillaan painoarvoa leirin kaaren kehityksessä. 

Pedagogina tekojen ja tekemättä jättämisen suhdetta pohtiessani löydän itseni ajattelemasta 

tilaa, jossa luovun. Luovun omasta visiostani ja jaan päätäntävaltaa lapsille. Tällaisena het-

kenä pedagogina minun tehtäväkseni jää turvallisuuden takaaminen. Kun turvallisuus sen 

kaikissa merkityksissä on taattu, voidaan ajoittainen tylsistyminen ja ennalta tehtyjen suun-

nitelmien luisuminen päämäärättömyyteen nähdä passiivisena viipymisenä, joka on välttä-

mätön osa luovaa prosessia ja taiteellista ajattelemista. Syntyy epävarmuuden pedagogiik-

kaa, jossa operoidaan välitilassa niin pitkällä tuntemattoman puolella, kuin turvallisuuden 

vaatimuksen puitteissa suinkin on mahdollista. Tällöin vaaditaan pedagogilta luottamusta 

lapsia kohtaan. Pedagogin tulee hyväksyä, että kokeilemiseen liittyy myös epäonnistumien 

mahdollisuus. Aluksen seinään tehty reikä saattaa pilata teoksen tai luoda valaisinjärjestel-

män, jonka valossa merkitystentila syttyy.
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6. Paluu kesäkouluun

Noin puolivuotta kesäkoulun loppumisesta palasimme pöydän ääreen. Kevään ja kesän in-

tensiivisen työskentelyn jälkeen erkanimme kukin teillemme. Väliin tullut kesä ja sitä seu-

rannut syksy kiireineen varmistivat, ettemme ehtineet tavata toisiamme. Elina oli muuttanut 

toisaalle opiskelemaan Linda ja Jemina olivat tavalliseen tapaansa kiireisinä, milloin Italias-

sa, milloin Koreassa. Reaktiivinen Olli oli niin ikään monessa mukana. Yhteen paluutamme 

sävyttikin eräänlainen loppuun saattaminen.

Haastattelut etenivät niin, että Jeminaa ja Lindaa haastattelin joulukuun alussa työryhmän 

jälkeisen lounaan yhteydessä. Tällöin päätimme yhdessä, että olisi antoisampaa haastatella 

Ollia erikseen, sillä hänen opettajan näkökulmansa oli hieman erilainen. Ollia haastattelin 

vapaassa teemahaastattelussa joulukuun yhdeksäs päivä. Elinan kanssa taas sovimme hänen 

toiveidensa mukaisesti, että haastattelu tapahtui sähköpostitse, jolloin myös kysymykset 

olivat rajatummat. Kehotin kuitenkin Elinaa vastaamaan vapaasti ja seuraamaan heränneitä 

polkuja, kuten olimme muissakin haastatteluissa tehneet. 

Kussakin keskustelussa nousi esiin hieman erilaisia ajatuksia ja teemoja. Asettamalla eri 

keskustelut yhteen syntyi kuitenkin dialogi, joka piirtää kuvaa retrospektiivisesti kesäkou-

lusta sekä sen synnyttämistä poluista sekä tuntemuksista. Kaikki haastattelut alkoivat sa-

masta kappaleen lopussa olevasta Jeminan sitaatista, jossa todellistuvat ne odotukset, joita 
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meillä oli työryhmänä kesäkoulun kynnyksellä.  Pohjana toimivat niin ikään samat liitteenä 

olevat kysymykset, mutta kaikissa keskusteluissa lähtöoletuksena olleet teemat saivat eri-

laisia näkökulmia kertojista riippuen. Lindan ja Jeminan kanssa keskustelu kulki eteenpäin 

heidän välisensä dialogin saattelemana. Ollin kanssa olin itse aktiivisemmassa keskustelijan 

roolissa. Elina vastasi kysymyksiini sähköisesti, jolloin asetelma ei ollut dialoginen. Lopulta 

laajan ja täynnä kiinnostavia yksityiskohtia olevan aineistoni rajaamisessa olen tukeutu-

nut tutkimuskysymykseeni� Mikä on taiteellisen ajattelemisen merkitys ohjelmoinnillisen 

ajattelun opetuksessa? Tämän avulla pyrin suunnistamaan aiheeni kannalta merkitykselli-

siä polkuja pitkin. Loppuhaastattelu laajentaa kuvaa kysymyksestäni. Aiemmassa luvussa 

ja omassa tulkinnassani laajemminkin olen pitkälti rajannut analyysin Avaruusalus-teoksen 

ympärille. Tämä siksi, että avaruusalus oli varsinainen päätyöni kesäkoulussa. Haastatelta-

vanani eivät olleet samassa määrin läsnä avaruusalusprosessissa ja pystyvät siis tarjoamaan 

tuoreita näkökulmia esittämääni kysymykseen.

6.1 Ennakkokäsitykset jälkikäteen

Mä oon tosi kiinnostunut näkemään mitä siitä käytännössä tulee, koska 

tottakai sen ajattelee tällein omassa päässä tietynlaisena. Sitä joka tapauk-

sessa yrittää kuvitella niitä lopputuloksia mitä siitä syntyy. Mun mielestä 

se on iso haaste, et miten me onnistutaan siinä, et siinä on se kokemuk-

sellisuus ja elämyksellisyys tekeminen taiteellinen tekeminen ja kuitenkin 

samaan aikaan kuitenkin ne oppii tai niille jää joku käsitys siitä ohjel-

moinnillisesta ajattelusta ja ne kohdat joissa me huomataan, että se on-

nistuu niin se on älyttömän hienoa. Ja se on se mihin me loppujen lopuksi 

pyritään. (Jemina Lehmuskoksi Kevät 2016.) 

Tutkimuskysymykseni kannalta on kiinnostavaa tarkastella odotuksia, jotka liittyivät kah-
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den lähestymistavan, tieteellisen ja taiteellisen, rinnakkaiseloon. Tätä suhdetta pohtiessa 

tulee ilmaistuksi myös ne merkitykset, joita taiteellinen ajatteleminen sai kesäkoulussa. 

Näissä odotuksissa koko kevään ja kesän asetelma kiteytyy monella tapaa Jeminan sano-

miin sanoihin työryhmämme projektivastaavana. Asetelmalla viittaan siihen menetelmien 

kirjoon, joka työryhmäämme sekä kesäkoulua sävyttivät. Elina tarkastelee tätä pohtiessaan 

sitaatin alkuosaa.

Sitaatin alku on ehkä se mikä sisältää ihan oman haasteen, se miten Jemi-

nalla varsinkin on ollut ihan omanlaisensa näkemys siitä miten tätä pros-

essia toteutetaan tai ainakin miltä se lopputulos näyttää. Sitten kun pros-

essiin tulee muita miettimään ja kaikilla on kuitenkin erilaisia ajatuksia 

ja ideoita. Taustoista ja lähtökohdista puhumattakaan. (Elina Jäälinoja. 

2016.)

Elinan sanoissa todellistuu toiseus, joka luonnehti työryhmän välisiä suhteita. Toiseus on 

odotusten erilaisuutta, mutta samalla se myös mahdollistaa yhdessä tekemisen. Luonteeltaan 

lyhyen intensiivisessä prosessissa toisen toiseus ei ehdi paljastua täysin (paljastuttuaankaan 

se ei katoa koskaan). Tällöin saatetaan puhua näennäisesti samoilla sanoilla samoista asioista, 

jotka jokainen kuitenkin tulkitsee ja värittää omilla merkityksillään. Toki tulkinnoista löytyy 

myös yhteistä maaperää. Olli ikään kuin vastaakin Elinalle ja puhuu yhtenäisemmän työ- Olli ikään kuin vastaakin Elinalle ja puhuu yhtenäisemmän työ-

ryhmän näkökulmasta, jossa tavoitteen yhdessä asettaminen loi pohjan leirin tapahtumille. 

Ehkä se oli hyvä, että me tiedostettiin se alussa, ensinkin luotiin se ta-

voite, että halutaan tehdä näin se on kuitenkin ensimmäinen askel siinä, 

että se tulis mahdolliseksi se on paljon vaikeampi, jos ei suunnittele niin 

ees päästä sinne. (Olli Ohls. 2016.)
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Jemina ja Linda tarkastelevat retrospektiivisesti Jeminan kesäkoulua ennakoivaa sitaattia ja 

pohtivat tapaa, jossa huomio ja odotukset kiinnittyvät seikkoihin, joita osaa jo jollain tav-

alla kuvitella. Tällöin kesäkoulu tuli aluksi tarkastelluksi tiettyjen ennakko-oletusten lävitse. 

Linda kertoi etsineensä anekdootteja, joita voisi kertoa lavalla ja Jemina lisää ajatelleen-

sa, että kesäkoulussa olisi ollut enemmän aikaa pysähtyä observoimaan. Myös taiteellinen 

lähestymistapa oli määrittynyt haastateltavien mukaan rajatummin, vaikka lopulta kyseessä 

oli tietyn tekniikan sijaan kokonaisvaltainen kokemuksellinen, taiteellinen suhde ilmiöön. 

Tämä oivallus vaikutti työryhmään.

Sit se on jännä, koska silloin kun me otettiin sut (Ilpo) mukaan tähän pro-

jektiin, niin mulla oli siitäkin tietty ajatus, että kiva kun saadaan mukaan 

sitä taiteellista ajattelua ja sit voidaan tehdä sellaisia luovia harjoituksia, 

että nyt tutkitaankin sitä teknologiaa piirtäen tai maalaten (Jemina Leh-

muskoski 2016.)

Mutta me ei arvattu miten perusteellisesti. (Linda Liukas 2016.) 

Se niin kuin se ravisutti koko mun ajattelua, että koko tästä tiimistä ja tästä 

kaikesta ajattelusta mulle on tullut paljon hyviä oivalluksia. Must tuntuu, 

että sun mukana olo vaikutti muhun kaikista vahviten, et miten mä näen 

tän koko kentän tän leirin jälkeen, koska me tullaan niin eri näkökulmista, 

mutta sit kuitenkin on yhteinen arvomaailma ja semmonen tahto. Et jos 

miettii, että oon aiemminkin ollut poikkitieteellisissä tiimeissä, niin tää oli 

eka kerta kun mä muutuin, sen takia, että tää tiimi oli tällainen. (Jemina 

Lehmuskoski 2016.)

Myös Olli kuvailee, kuinka hänen ennakkokäsityksensä taiteellisen tekemisen suhteen 

muuttuivat prosessin edetessä.
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Omat vahvuudet ei oo ollu kuviksessa tai taiteellisessa tekemisessä ehkä 

ei ainakaan kuvataiteessa. Musiikki joo, mut kuvataide on aina ollut sem-

monen NO NO. Harmaata aluetta haha. (Olli Ohls 2016.)

Hän jatkaa kuvaillen, kuinka kesäkoulun prosessi sai aikaan ahaa-elämyksen�

että Wou! et näinkin voidaan tehdä, että me voidaan rakentaa avaruusaluk-

sen osia tämmösestä materiaalista. (Olli Ohls 2016.)

Oivalluksen kautta käsitykset kuvataideopetuksesta laajentuivat. Olli kuvailee tämän olleen 

iso anti hänelle myös ammatillisessa mielessä. Hän kertookin pitäneensä kesäkoulun in-

noittamana kuvataidetunnin oppilailleen. Olli painottaa käsillä tekemisen lisäksi saaneensa 

HULW\LVHQ�SDOMRQ�LUWL�WDLWHHOOLVHQ�DMDWWHOHPLVHQ�¿ORVR¿VHVWD�DVSHNWLVWD�PHUNLW\VWHQ�HVLLQVDDW-

tajana. Hän painottaakin, että oli hyvä, että kesäkoulunkontekstissa lapsilla oli lupa itse 

määritellä taiteen kautta merkitykselliseksi kokemansa asiat. 

et kun mulla on jotenkin kuviksesta se muisto edelleenkin, että katotaan 

joku kuva Monaliisasta ja kopioidaan se mahdollisimman hyvin johonkin 

paperille ja thats it. (Olli Ohls 2016.)

Yhteen ääneen Jemina ja Linda toteavat, että onnistuminen oli heidän mielessään näyttäy-

tynyt aluksi hyvin erilaiselta. Molemmat kertovat, että jälkikäteen ajatellen ajatus kesäkou-

lusta helposti paketoitavissa olevana tehtävävihkosena tuntuu nyt naiivilta. Prosessin sy-

vyyttä olikin haastava tuotteistaa.
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Muistan silloin kun sä (Jemina) aloitit (Kesäkoulun suunnittelun) niin me 

yritettiin kauheasti määritellä visiota ja slougania ja me kirjoitettiin eri 

versioista ja kaikki se ajatustyö niin siinä oli vähän sama, että halusi lait-

taa jonkun nimen asioiden päälle ja määritellä ne boksiin ja nyt on ehkä 

hyväksyy sen ettei kaiken tarvii olla slogan- tasolla että sillä on arvoa, että 

ne ei oo heti kommunikoitavissa twiitin mittaisina pätkinä. (Linda Liukas 

2016.) 

Taiteellisen ajattelun sävyttämä kokemuksellinen kesäkoulu oli rimpuileva kokonaisuus, 

jonka jättämien jälkien arvioiminen kesti pitkään. 

Meillä oli työkalut päässä ajatella et miltä näyttää tuntisuunnitelma mutta 

meillä ei ollut työkaluja hahmottaa että mistä syntyy ne merkitykselliset 

hetket tai miltä se elämyksellisyys näyttää ja musta tuntuu että se vei nyt 6 

kuukautta hahmottaa niitä tarinoita.  (Linda Liukas 2016.) 

6.1.1 Keskenään erillisinä 

Ennakko-odotusten jälkeen tulevat arviot siitä, kuinka lopulta onnistuimme kuljettamaan 

yhdessä kahta erilaista lähestymistapaa, eli taiteellista ja ohjelmoinnillista ajattelua. Kohta-

laisen hyvin, toteaa Elina ja jatkaa, että hänen näkemyksensä mukaan toinen lähestymistapa 

kulki helposti toista vahvempana ja tasapainoa, jossa menetelmät olisivat olleet tasavertaisi-
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na, ei näyttänyt löytävän. ”Tai se ei ollut itselle niin selkeää”, hän tarkentaa (Jäälinoja 2016). 

Elina kuitenkin jatkaa pohtien, ettei tiedä onko tällainen tasavertaisuuden tavoitteleminen, 

jossa ”kaksi lähestymistapaa kulkee rinta rinnan yhtä vahvoina koko prosessin läpi” (Jääli-

noja 2016), tavoittelemisen arvoistakaan.  

Ehkä tärkeämpää on kuitenkin toimia sen mukaan mikä on tarkoituksen-

mukaista eri hetkissä ja tekemisessä sekä huomioida ja reagoida siihen 

miten lapset tulkitsevat ja kokevat tekemisen. (Elina Jäälinoja 2016.)

Elina kertoo, että haasteellista kahden menetelmän yhdistämisestä teki se, että hän kokee 

ohjelmoinnillisen ajattelun olevan itselleen uusi ja vieras asia. Elinan mukaan tämä uutuus 

näyttäytyi kesäkoulun arjessa, jossa ”oli tarkasti pidettävä mielessä mitä tehdään ja miten 

– missä kohtaa on ne ohjelmoinnillisen ajattelun tavoitteet ja miten ne toteutuu” (Jäälinoja 

2016). Kasvattajan roolista käsin hän kuvailee, että haasteellista olikin kuljettaa kahta lähes- käsin hän kuvailee, että haasteellista olikin kuljettaa kahta lähes-kin kuljettaa kahta lähes-

tymistapaa tasapainoon pyrkien niin, että molemmat saivat sijansa lasten kannalta mielek-

käällä tavalla. Elinan kertoo myös, että kesäkoulun hetkessä kahden menetelmän välisten 

yhteyksien näkeminen tuntui ajoittain haasteelliselta. 

Lopuksi joku muu (Linda, Jeminat) auttoi näkemään missä kohtaa mitäkin 

tekemistä kaksi lähestymistapaa nivoutui yhteen. Aina niitä yhtymäkohtia 

ei kuitenkaan ollut eikä nivoutumista tapahtunut mutta en koe sitä huon-

ona asiana, että ajoittain lähestymistavat kulkivat omia polkujaan. (Elina 

Jäälinoja 2016.)

Taiteelliselle toiminalle Elina nimeää ison roolin kesäkoulussa. Hän sanoo sen näyttäytyneen 
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suunniteltuna ja spontaanina, opettajajohtoisena sekä ”lasten omista aloitteista lähtöisin 

olevana ja omaehtoisena toimintana” (Jäälinoja 2016). Elina summaakin, että ”taiteel-

linen tekeminen muodosti yhdessä ohjelmoinnillisen ajattelun kanssa koko kesäkoulun 

selkärangan.” (Jäälinoja 2016) Hän erittelee vielä tarkemmin taiteellisen tekemisen monip-

uolista roolia erilaisina tekniikoina ja ilmaisuvälineinä, jotka mahdollistivat lapsille tilan 

luovuuteen, kokeilemiseen ja ideointiin. Näiden kautta ohjelmointia ja koodia lähestyttiin 

taiteellisesti. 

Olli vastaa kysymykseen kahden lähestymistavan kuljettamisesta aluksi tiukemmin ja ker-

too kokeneensa hankalaksi suoraan yhdistää ohjelmoinnin opetuksen ja taiteellisen tekemis-

HQ��3RKWLHVVDDQ�V\LWl�WlKlQ�KlQ�UHÀHNWRL�RPLD�NlVLW\NVLllQ�RKMHOPRLQQLVWD�MD�WDLWHHOOLVHVWD�

tekemisestä.

Se saattaa johtua osittain myös siitä, että mun käsitys ohjelmoinnista voi 

olla rajallinen ja mä taas en tiedä taiteellisesta tekemisestä niin paljon, että 

mä voisin ees ajatella semmoisia kohtia, jossa ne menee päällekkäin. (Olli 

Ohls 2016.)

Olli kertoo määrittelevänsä ohjelmoinnin opetuksen funktionalistiseen paradigmaan no-

jaten ja tuo esiin, että ohjelmoinnin konseptien opettamisen ja taiteellisen tekemisen yhdis-

tämisessä emme onnistuneet niin hyvin, kuin hän oli ajatellut. Funktionalistisen premissin 

valossa onkin ymmärrettävää, että taiteellinen ja ohjelmoinnillinen lähestymistapa pysyivät 

käytännön työskentelyssä osittain erillään, sillä jo keväällä suunnitellessani taidekasvatuk-

sellisia osuuksia halusin nähdä taiteen roolin jonain muunakin kuin vain välineenä ohjel-

moinnin konseptien oppimiseen. Lisäksi tutkielmani kontekstissa olen määritellyt ohjel-

moinnin opetuksen laajemmin kuin funktionalistisessa paradigmassa esitetään. Toisaalta 
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erillisyyteen vaikutti myös resurssien niukkuus. Olimme Ollin kanssa eri puolilla Annanta-

loa lähes koko leirin ajan, emmekä näin pystyneet hyödyntämään toistemme asiantuntiju-

utta. Olli kuitenkin jatkaa, että mekaanisia taitoja laajemmin tarkasteltuna yhteyksiä löytyi. 

Erityisesti tarinallisuuden kautta metodit limittyivät, vaikka pysyivätkin itsenään.

hienoa oli se, että jos me oltais pidetty nää (menetelmät) ikään kuin erillään 

toisistaan et täl leirillä ei oo mietitty mitään kattoteemaa niin sit se olis 

ollu ehkä ongelma sit siitä ei olis jääny läheskään niin paljon mut sit kun 

nää kaikki liitty Blobin tarinaan raketista enemmän tai vähemmän niin se 

taas toi sitä mun mielestä yhteen vaikka tuntisuunnitelmassa ei ollutkaan 

selkeästi, että nyt tehdään jotain taiteellista ja samalla opetellaan jotain 

konseptia, niin ei se musta ollu niin paha juttu. (Olli Ohls 2016.)

Elina kuvailee samaa kattoteemaa kutsumalla Avaruusalusta kesäkoulun punaiseksi langak-

si, johon monet tuntisuunnitelmat nivoutuivat yhdistäen kaksi lähestymistapaa.

Olli myös lisää kokevansa, että leirin ikäryhmän huomioiden oli pedagogisesti perustel-

tua, että ohjelmoinnillinen ajattelu tuli esitettynä ennen kaikkea kokonaisena ilmiönä eikä 

mekaanisena koodaustaidon opettamisena. Olli kuvaa lopulta, että kesäkoulun pedagogiset 

sisällöt olivat lopulta työryhmämme ilmaus. 

Musta se oli ihan mahtavaa, että oli niinkun erilaista osaamista meidän 

tiimissä ja tuotiin just semmosia omia vahvuuksia siinä lopputoteutuk-

sessa, mun mielestä se oli, tai vaikuttaa ainakin, että se oli myös lasten 

kannalta ensinnäkin antoisaa, mutta myös reilua mun mielestä, että oli 

erilaisia tekemisen tapoja ja muotoja, et kun meitäkin on erilaisia. (Olli 

Ohls. 2016.)
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Elina ja Olli tuovat lopulta esiin molemmat, että emme onnistuneet saumattomasti yhdistä-

mään kahta lähestymistapaa, vaan ne enemmänkin vuorottelivat ja toinen oli aina toista vah-

vempi. Itse en osaa nähdä tätä asetelmaa huonona, vaan se on juurikin metodologista yltä-

kylläisyyttä, jossa ajoittainen menetelmien välinen ristiriitaisuus hyväksytään. Ei pyritäkään 

siihen, että kaksi erilaista ajattelun tapaa keskiarvotettaisiin niin pitkälle, että ne saumatto-

masti sopivat yhteen. Kahden saadessa olla vierekkäin erilaisina säilyy niiden erityisyys. 

Kesken-erillisyys näyttäytyy tilana, jossa keskenään oleminen, erillisyys ja keskeneräisyys 

risteilevät (Heimonen, Kallio-Tavin, Pusa 2015, 36). Kaksi kertovat eri tarinaa samasta maa-Kaksi kertovat eri tarinaa samasta maa-

ilmasta. Tähän kantaan osuu myös Nietzschen käsite myytistä dikotomiat yhteen sovitta-

vana voimana. Myyttiin mahtuvat kysymykset niin tieteestä kuin taiteestakin. Myytti on 

LOPDXV�HOlPlVWl��3�W]������������(OlPl�NlVLWWll�NDLNHQ�PLWl�RQ��6LLKHQ�VLVlOW\\�WDLWHHOOLVHQ�

ajattelemisen ja teoreettisen ajattelun ristiveto. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan tar-

vitsevat toisiaan avautuakseen. Apollonisen muodon ja dionyysinen muodottomuuden vä-

linen tragedia kuvaa maailman dynaamisuutta ja ristivetoista luonnetta (Kupiainen 1997, 

67-74). Edellinen metafora kuvastaa myös työryhmämme tapaa olla yhdessä. Kohtaamista, 

jossa hyväksytään, että lopulta toinen pysyy aina arvoituksena, tavoittamattomana toisena, 

vaikka olemmekin samassa tilassa, saman äärellä (Heimonen, Kallio-Tavin & Pusa 2015, 

45). Maan pinnalle palatakseni Olli tuo lopuksi esiin hyvän huomion siitä, että kahden me-

netelmän jatkuva yhteen pakottaminen olisi voinut olla jopa väkinäistä ja raskasta lapsille. 

Jättämällä tilaa liikkua lapset rakensivat itse siltoja kahden menetelmän välillä, esimerkiksi 

spontaanin performanssin merkeissä, jossa lasten ohjelmoima robotti sai avaruusseikkailija 

Blobin hahmon. 
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6.1.2 Taiteen esiinsaattamia merkityksiä

Linda kuvaa kauniisti, kuinka taiteellisen lähestymistavan kautta ja kahta menetelmää yh-

distellen nousi yllättäviä merkityksiä, jotka eivät tulleet esiin vain tuntisuunnitelmien raa-

meista katsottuina. Hän kuvaa hetkeä, jossa kokemuksellisuus näyttäytyy ja ennakkokäsi-än kuvaa hetkeä, jossa kokemuksellisuus näyttäytyy ja ennakkokäsi- hetkeä, jossa kokemuksellisuus näyttäytyy ja ennakkokäsi-

tykset väistyvät nousevien merkitysten tieltä.

Musta oli esimerkiksi kiva sen algoritmiharjoituksen kannalta että siinä oli 

kanssa jollain tavalla sitä improvisaatiota, jos mulla on ehkä taipumus yli-

tuottaa kaikki asiat tosi valmiiksi et sieltä ei löydy niitä semmoisia hetkiä 

joissa se kokemus ja elämys ja lapsen tila lähtee tekemään, niin siinä al-

goritmiharjoituksessakin mun päässä se näytti erilaiselta se oli eksaktimpi 

ja niinku sit kun ne keksikin, ettei ne haluu kirjoittaa kun etunimen alku-

kirjainta tai sit se että mitä jos tää tietokone menee tosi nopeasti ja me kir-

joitetaan tosi nopeasti ja jos tää menee hitaasti ja tää tietokone piirtää nää 

Kuva 19.Algoritmimaalaus. (Alasko 2016)
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hitaasti niin se oli jotenkin mä kyllä tykkäsin siitä harjoituksesta, koska 

siinä oli hyvä pohja, mutta se meni niiden lasten tekemisen mukaan. Ja se 

analyysi osio tapahtui siinä hetkessä, että emmä ollut etukäteen ajatellut et 

aijaa tää on se asia mitä mä itte oivallan tätä tehdessä. Että jostain lapsesta 

tulee sellainen olo, että tää on aika kiireinen tää teos ja että tietokone ei 

pystyisi sanomaan tollaista asiaa ja sen syntyi jotenkin siinä tilanteessa - - 

-tietokone ei voisi tuntea tällaista tunnetta. (Linda Liukas 2016.) 

Linda kuvailee myös toista hetkeä, jossa kahden menetelmän yhdistyessä taiteellisesti on-

nistuttiin tavoittamaan merkityksiä, jotka jäävät usein etäälle teknologian maailmassa.

Epävarmuudesta ja tilanteen hallitsemisesta ja miten niinku tai yks mun 

lempiharjoituksista oli se emoji harjoitus, jossa tuli tosi syvällisiä että 

musta tuntuu usein kun itse teen asioita niin käytän usein yhtä rekisteriä 

ja se on niin kuin innostus -- että ehkä teknologia on usein niin deter-

ministinen usein aiheena, että siellä on ihmisiä, joilla on se kyky, poikki 

pinoon. Ja sit kun me nähdään, että ihmiselämä on kaikilla tosi monimut-

kaista, epävarmaa ja epämääräistä ja vaikeeta ja siksi se emoji harjoitus oli 

niin kiva koska siinä syntyi jännä ja se oli lasten mielestä oli hauskaa. Se 

oli tärkeä että mitä muita tunnetiloja ohjelmointiin liittyy kun se ainainen 

optimismi ja positiivisuus mikä on tärkeetä, mutta jotenkin. (Linda Liukas 

2016.) 

Toisaalta lasten tuottamaa materiaalia tarkasteltaessa nousee esiin jotain kiinnostavaa siitä, 

miten eläminen kaksisuuntaisessa taiteen ja teknologian sekoittamassa kesäkoulussa vaikutti 

lasten käsityksiin ohjelmoinnista. Jemina kuvailee nytkähdystä tietämisestä kohti avaruutta. 



87

Musta oli ihanaa, että niistä Millan tutkimustuloksista (kvantitatiivinen 

tutkimus) tuli että ennen leiriä lapset kokivat tietävänsä mitä ohjelmo-

iminen on, mutta eivät kokeneet kauheasti pitävän siitä ja leirin jälkeen 

melkein kaikki pitää siitä, mutta ei tiedä mitä se on! (Jemina Lehmuskoski 

2016.)

 

6.1.3 Heittäytymisen vapaus

Taiteellisen ajattelemisen merkitystä kesäkoulussa pohtiessa on kiinnostavaa vielä syventyä 

analysoimaan aineistoani ja tarkastella, minkälaisten elementtien varaan ohjelmoinnillisen 

ajattelun vierellä rimpuileva taiteellinen ajatteleminen rakentui. Tällaisella pohjalla lasten 

ajattelu nytkähti tietämisestä kohti lumoutumista, jota Jemina edellä olevassa sitaatissa ku-

vailee. Kokemuksellisuuden lähtökohtana oli hyppäys, jonka uskalsimme ottaa asettamalla 

itsemme likoon.

Kyl se on tosi magee mitä me tehtiin ja se, että me lähdettiin, et kun kek-

sittiin se idea, että tehdään iso avaruusalus, niin ei kaikki olis lähteny, et 

se vaati kyl pokkaa meiltäkin lähtee, en mä ainakaan oo tehnyt mitään 

vastaavaa minkään luokan kanssa. (Olli Ohls 2016.)

Ollin kommentissa tulee ilmi se tapa, jolla heittäydyimme ja innostuimme itse siitä mitä 

olimme tekemässä, tai kuten hän kuvailee, ”meidän mielikuvituksessa me elimme sitä myös 

itse” (Ohls 2016). Jemina kuvailee ajatuksiaan heittäytymisestä.
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se on pelkuruutta minulta olla itse lumoutumatta ja uppoutumatta siihen 

tilanteeseen samalla tavalla kun mä oletan tai haluaisin et se lapsi tekee 

jotenkin se niin kun tosi helppoa suunnitella etukäteen, että tässä on tää 

harjoitus ja jos se menee huonosti niin sit sä oot vaan et mä sanoin sen 

huonosti tai se ei vaan osannut tehdä sitä, mutta sitten se, että itse antautuu 

siihen tilanteeseen ja lähtee mukaan siihen leikkiin vaatii paljon enemmän 

rohkeutta. Ja se on tosi paljon vaikeampaa, mutta samalla tosi paljon ar-

vokkaampaa. (Jemina Lehmuskoski 2016.)

Pedagogien uskallus ja itsensä alttiiksi asettaminen (Valkeapää 2011) on merkittävä osa 

taiteellista ilmaisua ja sen kautta syntyi myös lapsille lupa tutkia ja kulkea. Avaruusalus 

nousee Elinan sanoissa tärkeäksi, kun hän pohtii lasten luomia polkuja. Pakottomuus on 

olennainen osa prosessia.

Lapset ottivat aluksen ja tekemisen omiin käsiinsä ja se on se kaikkein 

hienoin asia ja myös tosi iso asia, koska suunnitteluprosessissa ei voinut 

mitenkään ennakoida sitä miten sitoutuneesti lapset lopulta lähtevät tari-

naan ja tekemiseen mukaan ja kuinka tarina heihin uppoaa. (Elina Jäälino-

ja 2016.)

Olli puhuu samasta teemasta ja viittaa vapaaehtoisuuden perustaan, joka oli kuitenkin kun-

niahimoisten tavoitteiden pohjalla. Juuri vapaus on tärkeä perusta taiteelliselle riippumat-

tomuudelle ja toisaalta Ollin kuvailemat tavoitteet kietoutuvat ohjelmoinnin konseptien 

ympärille. 



89

Onhan se huikeata että saatiin noin lapset noin hyvin tohon mukaan, että 

miettii kuitenkin sitä, ettei se ole mikään velvollisuus niille osallistua, 

ne kesäleirillä, ei voida opettajina vedota samaan kun lapsille, jotka on 

suorittamassa niiden oppivelvollisuutta kouluaikana, et koulua käydään 

, koska laki näin sanoo ja sillä on tietty tarkotus, mut tää kesäkoulu niin 

meidän piti miettiä sille joku ihan toinen perustelu. Niiden lasten kannalta 

myös. Et se on musta sillein kiinnostava se oli kuitenkin vapaa-ajan toi-

mintaa, mutta meillä oli aika kovat tavotteet sille. Jälkeen päin ajatellen 

tullut vähän uutta perspektiiviä, myös tuolta nykyisestä duunista (peruso-

petuksessa) kyllä me saatiin aikana hienoja asioita kuitenkin aikaiseksi. 

(Olli Ohls 2016.)

Vapaaehtoisuuteen liittyy jo olettamus lapsen autonomisesta asemasta, jota vahvistettiin ir-

tipäästämällä. Tästä puhuu Jemina viitatessaan hetkiin, jotka hän koki merkityksellisiksi. 

Aiemmin tässä luvussa Jemina ja Linda kertoivat kokeneensa ennen kesäkoulua onnistumis-

en näyttävän hyvin erilaiselta. Nyt Jemina palaa samaan teemaan ja kuvailee muuttuneita 

käsityksiään onnistumisesta sekä hallinnan ja hallitsemattomuuden välisestä jännitteestä. 

Jemina kuvaa, kuinka merkitykselliseksi nousivat hänen kokemansa mukaan ne hetket, 

joina aikuinen uskaltautui päästämään irti eikä sanellut tekemisen lopputulosta, vaan antoi 

lapsille vapauden. Tämä asetelma muutti Jeminan mukaan hänen käsityksiään opettamisesta 

ylipäätään

Olin ajatellut , että se on hyvä suoritus, että saa opettajana hallittua 20 lasta 

ja pitää ne ruodussa ja ne tekee sen tehtävän ja se menee hyvin se tehtävä 

ja sit se todellisuus onkin sitä että jos ne lapset uppoutuu ja lumoutuu ja 

pääsee mukaan. (Jemina Lehmuskoski 2016.)
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Irtipäästämisen on kunnioituksen ja luottamuksen osoitus lapselle. Se on kasvattajan au-

toritäärisen aseman murtamista ja ihmisen kohtaamista ihmisenä. Tarinallisuuteen ja siihen 

kietoutuneisiin menetelmiin viitaten Olli kuvailee, kuinka eräänä perustana kesäkoululle 

voidaan nähdä vahvuuksien pedagogiikka, jossa sukupuolittuneet roolit murretaan pyrit-

täessä kohtaamaan lapset alusta asti yksilöinä. Rohkaisun ja luottamuksen kautta anne-

taan lupa uskallukseen, josta nousee kyky ajatella, kysyä miksi ja tarttua toimeen. Kaikki 

haastateltavani kuvailevat, kuinka avaruusaluksen muodostama, teosmainen tila loi kesäk-

ouluun voimaa antavan hengen, jossa uskallettiin nähdä itsensä uudessa valossa, aktiivisena 

osallistujana ja osana omaa ympäristöään. 

6.1.4 Kohtaaminen

Linda nostaa lopulta keskiöön kokemuksellisen kesäkoulun kohtaamispaikkana ja löytää 

teknologiakasvatuksen kannalta tärkeän elementin toisen vierellä olemisesta. Tässä taiteel-

lisen ajattelemisen kannalta keskeinen yksittäisen asema ja siihen liittyvien merkitysten tun-

nustaminen nousee tärkeäksi.

Eiku mä tajusin nyt, et kun sä puhut tosta kohtaamisesta niin sitähän toi 

kesäkoulu oli, et tavallaan jos me eletään tällasessa maailmassa, jossa me 

voidaan läärailla kaikkee ja kuitenkaan kohtaamatta ihmistä koskaan niin 

tossa se fokus oli nimenomaan ihmisten kohtaamisessa. (Linda Liukas 

2016.) 

Linda puhuu ”lääraamisesta”, joka voidaan mielestäni nähdä ilmauksena yhdessä erillään 

olosta. Paul Virilio (1994) puhuu samankaltaisesta ilmiöstä, jota hän nimittää teleläsnäoloksi. 

Tällä hän viittaa Heideggerin (2000) ajatusjatkumoon ja käsityksiin nykymediasta, jossa 

aika ja välimatkat murtuvat. Maailma on luonamme ilman, että olisimme maailmassa, kuten 
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Reijo Kupiainen kirjoittaa. Teleläsnäolon myötä ei ole enää tarpeellista kohdata toista, vaan 

omassa suodatinkuplassa toiseus katoaa sähkömagneettisessa läheisyydessä, jossa kaikki on 

lopulta tuttua, luokseen päästävää ja yhtä kokonaisuutta ruuduille litistettynä maailmana. 

(Kupiainen 1997, 78) Linda ehdottaa lopuksi, että kesäkoulussa toteutettu teknologiakasva-

tus voidaan lopulta nähdä tehostamisen hidastamisena.

Toi liittyy jotenkin yleisesti sellaiseen tehostamiseen. Et tavallaan jos 

koneet on hyviä toistamaan asioita niin tekemään niitä automatisoituja 

juttuja ja meidän yhteiskunta on sen seurauksena muuttunut tehostetum-

maksi. Niin sitten jotenkin teknologiakasvatuksen rooli olis niinku purkaa 

sitä tehostamista ja hyvin tietoisesti, et jos yks meidän sellainen helppo 

mandaatti oli se, ettei me haluttu käyttää kauheesti ruutuja opetuksessa 

QLLQ� WRLQHQ�VHOODLQHQ�¿ORVR¿QHQ�WDVR�ROLV�HW�VHQ�VLMDDQ��HWWl�PH�WHKRVWHW-

taisiin kommunikaatiota tai muut niin pyrittäis tietoisesti hidastamaan sitä 

ja niinku luoda vähemmän sitä ärsyketulvaa. (Linda Liukas 2016.) 

”Paluu kesäkouluun” -luvussa olen tarttunut laajaan aineistoon, joka syntyi kolmen haastat-

telun ja neljän haastateltavan luomasta aineistosta. Materiaalin rajaaminen on ollut ajoit-

tain raastavaa, sillä pyrkiessäni kylmästi leikkaamaan tutkimuskysymykseni kannalta 

olennaisiksi kokemiani kohtia olen ollut pakotettu sulkemaan pois monta merkityksellistä 

keskustelupolkua, jotka syntyivät haastattelujen yhteydessä, mutta jotka eivät suoraan aset-

tuneet tutkimuskysymykseni alle.  Koko tutkielmani kontekstissa on huomioitava, kuinka 

onnekas olen ollut saadessani haastateltavakseni näin älykkään joukon ihmisiä.

Taiteellisen ajattelemisen merkitystä ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksessa aineistoni va-

lossa pohtiessani erotan kokonaisuudesta ainakin seuraavat teemat.  Haastateltavani toivat 

ensinnäkin esiin, että taiteellinen lähestymistapa sai suuren roolin kesäkoulussa. Taide ei 
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kuitenkaan näyttäytynyt sellaisena, kun se oltiin alun perin ajateltu, vaan tiettyjen kuvante-

kotekniikoiden sijaan sen rooliksi tuli ennen kaikkea eräänlainen kokemuksellinen, taiteel-

linen maailmasuhde – tapa tutkia ilmiötä taiteellisesti ajatellen. Tämä huomio taiteellisen 

ajattelemisen roolista tuntui olevan merkittävä työryhmälle. Jemina kuvaili kokemuksell-

isen kesäkoulun vaikutusta ajatteluunsa näin�

Kesäkoulu muutti mun ajattelua koko tästä kentästä, ihan täysin. Mä en ole 

vielä löytänyt sitä, mutta mun omat ajatukset siitä, että miten tässä pitäisi 

toimia ja minkälaisia työkaluja opettajille, on ollut vääriä. - -  laajempi ࡇ

keskustelu, - -(siitä) miten me opetetaan lapsia ja minkälaisia taitoja me 

opetetaan ja onko se tärkeää, että ne oppii tän ja tän ja tän pienen tick in 

the box et mä osaan nää vai oisko se kuitenkin sata kertaa tärkeämpää, että 

ne saisi sellaisia hetkiä, joissa ne vois lumoutua jostakin. Koska kyllä kun 

mä mietin omaa lapsuutta niin ne hetket, joissa mä oon täysin uppoutunut 

tollaisella tasolla satuun tai projektiin niin ne on ollut niitä merkitseviä 

hetkiä. (Jemina Lehmuskoski 2016.)

Tarinallisuuden kautta taiteellinen ajatteleminen lävisti kesäkoulussa niitäkin kohtia, joissa 

ei suoraan tehty taidetta. Tästä syystä koinkin ajoittain erittäin haastavaksi rajata aineistoa 

ja paikantaa, mikä on aiheeni kannalta olennaista. Paradoksaalisesti samaan aikaan haastat-

teluissa nousi esiin myös se, että käytännön työskentelyssä taiteellinen ja ohjelmoinnillinen 

lähestymistapa pysyivät myös usein erillään toisistaan. Tätä aspektia voisi varmasti kehittää 

toimivammaksi opitun perusteella. Taiteellisen lähestymistavan kautta teknologiasta nousi 

esiin merkityksiä, jotka usein jäävät deterministisellä alalla piiloon. Näistä eräs merkittävin 

on eettisesti tärkeä toisen kohtaaminen ja Lindan kuvailema määrätietoinen hidastaminen 

vastauksena tehostamiselle. Tätä kautta pyhitimme yksittäisen aseman, joka on taiteellisen 

ajattelemisen perusta ja eettisesti kestävän teknologiakasvatuksen kannalta tärkeä näkökul-

ma.
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Uskallan väittää, että taiteellinen teknologiakesäkoulu sai aikaan työryhmässä lumoutumisen 

tunteita. Yhteinen prosessi ravisutti pois tavanomaisesta, muttei ole vielä selvää, mihin ke-vielä selvää, mihin ke-

säkoulun synnyttämät polut johtavat.

ehkä tällaisen muutoksen ajaminen vaatii tällaisia outoja suvantovaiheita, 

kun ei tiedä, että mikä tän hahmo tai muoto on ja ehkä toi kesäkoulu myös 

opetti kestämään, että ei vaan tiedä vielä. (Linda Liukas 2016.)
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7. Johtopäätökset

Tutkielmani alkurysäyksessä minua jäi vaivaamaan ja kiehtomaan ajatus siitä, minkälai-

sia mahdollisuuksia taidekasvatuksella ja tarkemmin taiteellisen ajattelemisen asenteella 

on ohjelmoinnillisen ajattelun opettamisessa sekä laajemmin teknologiakasvatuksessa. 

Tutkimuskysymyksekseni muotoilinkin� Mikä on taiteellisen ajattelemisen merkitys ohjel-

moinnillisen ajattelun opetuksessa? Tätä asetelmaa tarkastelin Hello Ruby -kesäkoulun kon-

tekstissa. Pääasiallisena aineistona toimivat työryhmäni haastattelut ennen ja jälkeen kes-

äkoulun sekä omiin ja muiden muistiinpanoihin, valokuviin ja videoihin perustuva kuvaus 

kesäkoulun kaaresta erityisesti avaruusalusteokseen rajattuna. 

Ennakkohaastattelussa sommittelin työryhmäni käsityksiä ohjelmoinnillisen ajattelun 

ja taiteellisen tekemisen (jonka olin määritellyt tehden ajattelemiseksi, käsittämiseksi ja 

maailmassa olemiseksi) suhteesta peilaamalla haastatteluaineistoa ohjelmoinnin opetuksen 

neljään paradigmaan� funktionaaliseen, tulkinnalliseen, emansipatoriseen sekä postmoder-

niin. Tästä keskustelusta jäi ilmaan erityisesti kysymys siitä, kuinka onnistuisimme kuljet-

tamaan kahta lähestymistapaa vierekkäin.

Kesäkoulun taiteellisen prosessin kaaren kuvailin metaforilla Rysäys –lumoutuminen, Siivet 

– luominen ja Avaruusalus – merkitystentila. Rysäys viittaa puitteisiin, joissa lumoutuminen 

ja tarinan keskiöön asettuminen mahdollistuivat. Siivet ilmentää liitoa, jossa annettujen tek-

niikoiden ja materiaalien puitteissa lapset saavat tutkia ja antaa merkityksiä sekä seurata 
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heränneitä polkuja tavalla, jossa ylhäältä annettu muoto tai sisältö ei kahlinnut tai vienyt ti-

laa omalta ajattelulta. Avaruusalus avartuneena ja merkitystentilana taas kuvaa kohtaamista, 

jossa toinen tulee nähdyksi ja kuulluksi, jossa oman elämän keskellä koetut merkitykset 

tulevat jaetuiksi. Näiden metaforien kautta todellistui se, miten teknologian taiteellinen ajat-

teleminen luo mahdollisuuden syleillä merkityksiä, jotka digitaaliseen kietoutunut elämä 

sisälleen kätkee. 

Taiteellisen ajattelemisen kautta voidaan laajentaa horisonttia. Lapset siirtyivätkin leirillä 

epämieluisaksi kokemastaan tietämisestä kohti mieluisaan epätietoisuuteen (Lehmuskoski 

2016). Taiteen saama rooli olikin jotain aivan muuta, kuin luovaa ongelmanratkaisua tai 

ohjelmoinnin konseptien opettelemista taiteellisen tekemisen kautta. Se näyttäytyi lopulta 

ennen kaikkea yksittäisiä tekniikoita laajemmin aistillisena ja taiteellisena suhteena ilmi-

öön. Tähän taiteelliseen suhteeseen liittyvän yksittäisen aseman kautta on mahdollista tart-

tua eettisiin maailmassa olemisen kysymyksiin, jotka ovat kestävän ohjelmoinnin opetuksen 

kannalta välttämättömiä.  Käytännön työskentelyssä kaksi menetelmää pystyttelivät usein 

erillään ollen saman ilmiön ympärillä kulkevia itsenäisiä polkuja, saman elämän erilaisia 

ilmaisuja. Tämän asetelman voi nähdä käytännön epäonnistumisena tai metodologisen yltä-

kylläisyyden tavoitteessa onnistumisena, pyrkimyksenä, jossa kokonaisen kuvan tavoittami-

nen erilaisia tutkimisen tapoja yhdistelemällä näyttäytyi. 

Loppuhaastattelussa osoittautui, että taiteellinen ajatteleminen kokonaisena maailmasuhtee-

na ravisutteli kasvatuksen alalla toimivaa työryhmääni pohtimaan oman tekemisensä perus-

teita. Jopa siinä määrin, että varmuudesta siirryttiin taiteellisen ilmaisun epävarmuuteen, 

jossa koettiin tuskaisiakin pohdintoja sen suhteen, minkälaisia työkaluja opetusuudistusten 

keskellä työskenteleville opettajille tulisi tarjota. Kokonaisvaltaisuus koettiin tärkeäksi. Lu-

moten se tuli ja kosketti jättäen etäälle (Valkeapää 2011). Kesäkoulua seurasikin eräänlainen 

suvantovaihe, jonka käsittely vaati aikaa. Kesäkoulu kieltäytyi paljastamasta vielä, mitä siitä 

olisi tulossa. 

Tutkielmani on ollut myös minulle ymmärrystä iteratiivisesti syventänyt kokemus. Oppi-
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minen vaatii aikaa ja tapahtumia lukijalleni sanallistaessani olen myös artikuloinut itselle-

ni taidekasvatuksen merkitystä prosessissamme. Minulla on tunne, että kesäkoulussamme 

tekemä työ oli alkusysäys, joka jäsentyy tutkielmassani ja jatkaa matkaansa kohti syvem-

piä merkityksiä. Toivon, että jättämämme jälki saa tulevaisuudessa lisää ulottuvuuksia ja 

moninaistaa diskurssia ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksesta.

Juha Varto kirjoittaa, että ”taiteellinen ajatteleminen synnyttää eetosta, jonka perusteella niin 

tekijä kuin vastaanottajatkin voivat päätyä ottamaan kantaa elämää koskeviin arvokysymyk-

siin” (2008b, 60). Juuri arvot nousevat tärkeään asemaan kestävää teknologiakasvatusta tar- (2008b, 60). Juuri arvot nousevat tärkeään asemaan kestävää teknologiakasvatusta tar-Juuri arvot nousevat tärkeään asemaan kestävää teknologiakasvatusta tar-

kasteltaessa sekä kysyttäessä, mikä on taiteellisen ajattelemisen merkitys ohjelmoinnillisen 

ajattelun opetuksessa.  Teknologiayrittäjä Maria Ritolan mielestä erityistä huomiota tulisi 

kiinnittää niihin arvoihin, joiden ohjaamina teknologiaa kehitetään. Samaan ajatukseen yh-

tyy myös Sitran strategiajohtaja Paula Laine, jonka mukaan teknologian sijaan tulisi puhua 

arvoista ja ihmisen vaikuttimista niin teknologian kehittäjänä kuin käyttäjänäkin. Digitaalis-

ta teknologiaa ohjaavat algoritmit on aina kirjoitettu jostain kontekstista käsin. Ne eivät ole 

koskaan arvovapaita objektiivisia binäärijonoja (Dufva & Dufva 2016). Toisen kohtaaminen 

ja dialogisuus ovatkin välttämättömiä tulevaisuuden taitoja kestävän teknologiakasvatuksen 

kontekstissa. Taiteellisen ajattelemisen aistillinen maailmasuhteen kautta voidaan tarttua 

kokemuksiin ja merkityksiin, jotka helposti pakenevat. Toisen kohtaamisessa aistillisuuden 

eettisyys korostuu ja dialoginen tila on mahdollinen. Teknologisoituvassa maailmassa algo-

ritmit korvaavat yhä enemmän ihmisen toimintoja. Tällöin yhä tärkeämmäksi nousevat ne 

kysymykset, joita ei algoritmisen ajattelun kautta voida ratkaista tai automatisoida. Tällai-

siin maailmassa olemisen kysymyksiin taiteellinen ajatteleminen voi avata väylän. 
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7.1 Pohdinta

Nyt kun olen päässyt tähän, on hyvä hetki pohtia tutkielmani eettistä kestävyyttä. Ari Hirvo-

nen esittää, että eettisesti hyvä tutkimus tarvitsee tuekseen normiston. Hän kuvailee näiden 

normien lähtökohdaksi asetelmaa, jossa tiede käsitetään epävarmuuden, moninaisuuden ja 

avoimuuden tilana sekä ajattelemisen ja epäilyksen aukeamana, jossa varman olemuksen ja 

lukkoon lyötyjen kriteerien sijaan ainoana pohjana on sitoutuminen totuuteen. (Hirvonen 

2006, 38.) Nyt peilaan tutkielmaani Hirvosen esittämään seitsemään eettisen tutkimuksen 

vaatimukseen, jotka ovat (1) Epäilyn velvollisuus, (2) rajakäynnin velvollisuus, (3) vapau-

den velvollisuus, (4) ajattelun velvollisuus, (5) avoimuuden velvollisuus, (6) vastuunottami-

sen velvollisuus sekä (7) säännöttömyys (2006, 38-46).

Epäilyn Velvollisuus (1) tarkoittaa epäilevän katsahduksen luomista jokaiseen suuntaan. 

Tutkielmani kontekstissa perusteltua on epäillä tutkielmani luotettavuutta sekä yleistettä-

vyyttä. Tutkielmani on luonteeltaan tapaustutkimus. Tutkin asettamaani tutkimuskysymystä 

tietyn ajallisesti ja paikallisesti rajatun kesäkoulun kontekstissa. Tämän seurauksena lie-

neekin selvää, ettei tutkielmani ole universaali eikä siihen pyrikään. Kuvaamalla toiminnan 

periaatteita ja perusteita mahdollisimman tarkasti olen kuitenkin pyrkinyt kohti tilannetta, 

jossa yksittäisestä kesäkoulusta nousseet merkitykset ovat kommunikatiivisia ja välittyvät 

lukijoille. Objektiivisuus syntyykin oman subjektiivisuuden tunnustamisesta sekä tunnis-

tamisesta (Eskola & Suoranta 1998, 17) Näin voidaan ajatella, että ajallisesti katoavassa 

näyttäytyy säikeitä ajattomasta. 

Tutkielman luotettavuuden kannalta on myös olennaista epäillä asemaani. Olin koko proses-

sin ajan kiinteästi osa työryhmää. Monelta osin tulkitsenkin aineistoa, jonka tuottamisessa 

olen itse ollut merkittävässä asemassa. Tiedon muodostamisen kannalta olen pyrkinyt tuo-

maan julki ennakkoasenteeni tutkijana sekä vastaamaan tutkimuskysymykseen, joka on näin 

muistuttanut paikastani tutkijana. Avoimuuden kautta pyrin antamaan lukijalle mahdolli-
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suuden kriittisesti arvioida tutkijana tekemiäni valintoja. Työryhmäni osana haastattelemani 

ihmiset eivät ole ketä tahansa. He ovat minulle tärkeitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita luotet-

tavuuden laskua, ennemminkin välittäminen on tutkielmani tapauksessa tarkoittanut erityis-

tä huolellisuutta sen suhteen, että olen pyrkinyt ymmärtämään ja tuomaan julki työryhmäni 

jäsenten näkemykset kunnioittavasti ja vääristelemättä, heidän itsensä tarkoittamalla tavalla. 

Työryhmän jäsenenä roolini kesäkoulussa ei sekään ole ongelmaton. Tutkielmani heikkou-

tena voidaankin nähdä se, että kesäkoulussa olin ensisijaisesti kasvattajana ja vasta toissi-

jaisesti tutkijana. Tämä asetelma johti siihen, etten saanutkaan tutkielmaani sellaista leiri-

läisten ääntä, kuin olisin toivonut. Leirin hetkessä asetin lapset tutkielmani edelle. Kohtasin 

heidät ilman nauhuria ja muistivihkoa, ihmisinä enkä tutkimukseni kohteina. Tutkielmani 

merkitykset tulevatkin ennen kaikkea ilmilausutuiksi päivän päätteeksi tekemieni muistiin-

panojeni ja työryhmäni haastatteluiden pohjalta. Toki peilauspintana käytin tutkijakollega 

Paula Karlssoinin muistiinpanoja, joissa lastenkin sanat tulevat kuuluiksi. Resurssien niuk-

kuudesta johtuen olin kuitenkin itse usein ainoana aikuisena todistamassa avaruusaluste-

oksen ympärillä tapahtunutta prosessia. Tämä tarkoittaa sitä, että myös tulkintani kesäkou-

lusta ja avaruusalusteoksesta ovat ajallisia ja paikallisia. Jonkun toisen tulkitsemana kaikki 

olisi näyttäytynyt erilaiselta. Voidaankin kysyä, onko elämääni luonnehtinut epävarmuus, 

lapsena orvoksi jääminen ja sijaisperheestä sisilialaisen perheeseen kulkeutuminen saanut 

aikaan taipumukseni nähdä kaaoksessa enemmän mieltä, kun siinä todellisuudessa onkaan. 

Toisaalta voidaan yhtä hyvin todeta, että juuri taidekasvattajuuteni sekä perehtymiseni tai-

teelliseen ajattelemiseen auttoivat näkemään tutkielmani kannalta tärkeitä yhteyksiä, jotka 

joltain muulta olisivat jääneet näkemättä. 

Toisena (2) eettisen tutkimuksen normina Hirvonen (2006, 40) esittää rajankäynnin vel-

vollisuuden, jolla kritisoidaan tieteen nationalismia ja metafyysistä asemaa kritiikin tuolla 

puolen. Koen täyttäväni tämän. Onhan koko tutkielmani perustavana teesinä silmän viisau-

den kaikkivoipuuden kritiikki. Olen nimennyt tutkielmani metodologisen yltäkylläisyyden 

nimessä taideperustaiseksi niin kuin tutkimuskohteenikin, jonka perimmäisenä tarkoitukse-

na oli muistuttaa kokonaisen maailmasuhteen tärkeydestä ja erilaisten tietämisen tapojen, 
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kuten taiteellisen tietämisen, merkityksellisyydestä. 

Kolmas (3) normi on vapauden velvollisuus, joka liittyy siihen, ettei tutkimusta saa alistaa 

minkään taloudellisen tai poliittisen intressitahon ohjaukseen (Mt. 40). Vapauden velvol-

lisuuden näkökulmasta on perusteltua avata asemaani kaupallisessa Hello Ruby -yrityk-

sessä ja kysyä, ohjaako tämä näkökulma tutkielmaani. Haastattelussa Jeminan ja Lindan kanssa 

kaupallisuuden ja kasvatuksen välinen ristiveto nousikin merkittävään asemaan. He puhuvatkin 

avoimesti, että kesäkoulun eräänä tavoitteena oli konseptin tuotteistaminen myytävään muotoon. 

Tästä puhuessaan Linda ja Jemina kuitenkin toteavat, että taiteellinen tai kokemuksellinen osa 

kesäkoulusta ei asettunut tuotteeksi. Sen syvyyttä ei pystytty paketoimaan, eikä niin lopulta 

tehtykään. Vapauden velvollisuuden näkökulmasta mitä tärkeintä on, että Jemina ja Linda 

toivat haastattelussa molemmat painokkaasti esiin, että he tekivät ”hyvin tietoisen” päätök-

sen jättäessään tuotteistamisen sekä muut taloudelliset näkökulmat ulos pedagogien työn-
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tarkoitukseen tutkimus tuottaa tietoa. Vastatessani kysymykseen tutkielmani osalta nousee 

esiin ontologinen tiedonintressi, jolla Hirvonen viittaa tutkimukseen, jonka tarkoituksena 

on etsiä merkitystä siitä, mikä koskettaa olemustamme ja olemistamme kaikkein välittö-

mämmin (Hirvonen 2006, 42). Koenkin tutkielmani eräänä perimmäisenä tavoitteena taide-

kasvatuksen muotoilemisen taiteellisesti ajatellun elämän paikkana, jonka merkitys liittyy 

kaikkeen inhimilliseen olemiseen. Banaalimmin tutkielmani voidaan nähdä myös oman am-

matillisen identiteetin kiteyttämisenä työelämän kynnyksellä. Kaupallisuuden sijaan toden-

näköisempää onkin, että taidekasvatuksen ideologia on jossain määrin värittänyt esitystäni 

ja havaintoani ihmisenä ja tutkijana. Olemistani en kuitenkaan pääse pakoon, vaikka halu-

aisinkin. 

Ajattelun velvollisuus (4), mietiskelevän ajattelun vaatimus (Hirvonen 2006 43-44) sisältyy 

nähdäkseni implisiittisesti ontologiseen tiedonintressiin, joka tavoitteellisuudessaankin on 

aina oleva harhaileva. Ilman harhailua ei voida löytää perille. Maailma aukeaa ainoastaan 

toisaalle osoittamalla. Suoraan katsottuna se jähmettyy ja katoaa. 
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Avoimuuden velvollisuus (5) on nöyryyttä tutkittavan ilmiön edessä. Nöyryyteen liittyy se, 

että tutkija antaa tutkittavan ilmiön ilmetä itsenään. Toisen kohtaamisessa tulee korostua 

tietoisuus ilman tradition tuomaa ennakkoluuloja ja selityksiä (Mt. 44). Erityisesti taidekas-

vattajan vakaumustani on hyvä pohtia tässä yhteydessä. Vakaumusta, jonka olemassaolosta 

en koskaan ole ollut niin tietoinen kuin nyt, kun työskentelen ohjelmoinnillisen ajattelun 

kyllästämässä yritysmaailmassa. Tätä vierasta olen vasemmistolaisen perheen lapsena kas-

vanut ja kasvatettu epäilemään. Olen joutunut tekemään hartiavoimin töitä, jotten tuomitsisi 

liian nopeasti tai yksinkertaistaisi itse toista, jota helposti syytän maailman suoraviivaisesta 

yksinkertaistamisesta. Olen pyrkinyt antamaan aikaa vastaanottaa aktiivisen passiivisesti 

toinen. Lopulta uskon kasvaneeni, muuttuneeni ja ymmärtäneeni, että hyvää tavoiteltaessa 

todella tarvitaan metodologista yltäkylläisyyttä, jota ei väritä huono itsetunto ja käpertymi-

nen, vaan aito kunnioittava halu toimia yhdessä, eroista huolimatta. 

Toisaalta nöyryyteen liittyy myös se, etten tiedä kaikkea. Tutkielmani luotettavuuden suh-

teen voidaan kysyä, onko tietämykseni ohjelmoinnillisesta ajattelusta riittävää, jotta voisin 

tehdä näitä väittämiä, joita olen tutkielmassani tehnyt. Toisaalta ennakkoluuloistani riisuu-

duttuani edessäni oli toinen, jonka toiseudesta huumaannuin, jossa huomasin kohtia, jot-

ka tottuneelta olisivat arkipäiväisyydessään saattaneet jäädä huomiotta. Koin ohjelmoinnin 

maailman kuin ensimmäistä kertaa siihen heränneenä (Hirvonen 2006, 44; Merleau-Ponty 

2000, 181). 

Vastuunottamisen velvollisuus (6) tarkoittaa sitä, että tutkijan on otettava vastuu tutkimuk-

sensa tuottaman tiedon käyttötavoista. Ajattelemista ja tekemistä ei voida erottaa tosistaan. 

Tällöin vältetään tilanne, jossa yksi suunnittelee ja toinen pudottaa pommin, mutta kukaan 

ei ole vastuussa räjähdyksestä (Arendt 2002). Oman tutkimukseni vastuu liittyy ennen kaik-

kea ontologiseen vastuuseen, jossa tutkijalla on vastuu siitä, minkälaisena hän paljastaa oli-

ot ja ympäristönsä (Hirvonen 2006, 45; Llewelyn 1991). Tässä palaan toisen kunnioittavaan 

kohtaamiseen ja oikeuteen näyttäytyä tavalla, jonka hän on itse määritellyt. Tähän päämäärään 

päästäkseni olen antanut työni luettavaksi työryhmäni jäsenille avatakseni dialogin tekemis-

täni valinnoista. Yllätyksien välttämiseksi olen asiaan kuuluvalla tavalla pyytänyt tutki-
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musluvat kaikilta, joita tutkielmani koskettaa sekä huolehtinut kesäkoulussa olleiden lasten 

anonymiteetistä. Mitä tulee tutkielmani tuottaman tiedon hyödyntämiseen, pelkäänpä sen 

olevan, kuten aiemmin olen tuonut esiin, liian rimpuilevaa paketoitavaksi tai myytäväksi. 

Valmiiden vastausten sijaan se kysyy lisää kysymyksiä. 

Viimeisenä tulee säännöttömyys, joka kumoaa kaikki edeltäjät. Vastuullinen tutkimus kun ei 

voi olla eettisen tai metodologisen varmuuden suojaama. Eettisesti hyvä tutkimus on kriit-

tinen suhteessa normeihin. Eettisesti hyvä tutkimus on tottelemattomuuden tila (Hirvonen 

2006, 46; Derrida 2000, 257). Eettisyys merkitsee minulle lopulta rakkautta tutkimaani il-

miötä kohtaan. Rakkaudessa kohtaan toisen välittäen, ymmärtäen ja kaikessa toisen tavoit-

tamattomuudessa. Rakkaudessa olen velvoitettu rehellisyyteen, jolla osoitan luottamukseni 

toiseen. 
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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS (LIITE 1)
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HAASTATTELUKYSMYKSET

LIITE 1

Mitä taiteellisen toiminta mielestäsi tuo ohjelmoinnillisen ajattelun opetukseen?

Mitä odotuksia sinulla on taiteellisen toiminnan suhteen erityisesti kesäkoulua ajatellen?

LIITE 2

”Mä oon tosi kiinnostunut näkemään mitä siitä käytännössä tulee, koska tottakai sen ajatt-
elee tällein omassa päässä tietynlaisena. Sitä joka tapauksessa yrittää kuvitella niitä lopputu-
loksia mitä siitä syntyy. Mun mielestä se on iso haaste, et miten me onnistutaan siinä, et siinä 
on se kokemuksellisuus ja elämyksellisyys tekeminen taiteellinen tekeminen ja kuitenkin 
samaan aikaan kuitenkin ne oppii tai niille jää joku käsitys siitä ohjelmoinnillisesta ajatte-
lusta ja ne kohdat joissa me huomataan, että se onnistuu niin se on älyttömän hienoa. Ja se 
on se mihin me loppujen lopuksi pyritään. (Jemina Lehmuskoksi ennen leiriä) ”

Mitä ajatuksia sitaatti herättää nyt jälkikäteen?

Minkälaisen roolin taiteellinen tekeminen sai kesäkoulussa?

Oliko se sitä mitä odotit?

Miten onnistuimme kuljettamaan kahta erilaista lähestymistapaa?

Mitkä olivat haasteita kahta erilaista lähestymistapaa yhdistellessä?

Minkälaisia polkuja syntyi?

Miten yhteinen prosessi (kevät ja kesä) vaikuttivat sinuun?

Miksi kokonaisvaltainen teknologiakasvatus on tärkeää?
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