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1. JOHDANTO

Minua ovat kiinnostaneet varhaislapsuudestani saakka kirjat ja lukeminen – tähän on osaltaan 
varmasti vaikuttanut se, että minulle luettiin kotona runsaasti. Näistä lukuhetkistä on jäänyt 

mieleeni lämmin ja kiehtova muisto. Tämän opinnäytteeni tekemisen kautta olen halunnut yrittää 
ymmärtää syvemmin aikuisen ja lapsen välisen lukuhetken olemusta. halusin selvittää mitä merki-
tyksiä lorukuvakirjan lukuhetkessä voi ilmetä pienelle, n. 1-3-vuotiaalle vuotiaalle lapselle. 

Kiinnostukseeni lukuhetkeä kohtaan ovat vaikuttaneet myös omat useiden vuosien kokemukseni las-
tenkirjojen lukuhetkistä kolmen poikani kanssa.  Lukuhetket ovat kuuluneet itsestäänselvänä osana 
perheemme päivittäiseen arkeen. Lapsillamme on ollut loppumaton kiinnostus kaikenlaisiin kirjoihin 
ja lukemiseen aikuisen kanssa - olemme istuneet vieretysten sohvalla ja katselleet kuvia, luritelleet lo-
ruja, ihmetelleet ja kummastelleet, uudestaan ja uudestaan, väsymättömällä tahdilla. Kirjoja on ollut 
pinoissa lasten lähettyvillä, jotta he pääsisivät niihin helposti itse käsiksi. 

Minua on pitkään kiinnostanut lorukuvakirja myös omana taiteenlajinaan – miten sanat, lorut ja 
riimit toimivat yhdessä kuvan kanssa kokonaisuutena. Olen tehnyt aiemmin kolme lasten lorukirjaa, 
joista Pöö Pöö Pöllö (2015) on viimeisin. Lorujen lyhyt mitta, niiden rytmi ja hassuttelu toimii pien-
ten lasten  kohdalla lukuhetkessä hyvin. Lorut edesauttavat kokemukseni mukaan pienen lapsen ja 
aikuisen välistä vuorovaikutusta, koska ne suorastaan vaativat huomioita ja ajatusten vaihtoa. Niiden 
lukeminen ei vaadi myöskään pitkää aikaa toteutuakseen.

Merkittävässä roolissa opinnäytteeni aiheen synnyssä olikin oman lorukuvakirjani Pöö Pöö Pöllön 
tekoprosessi. Kirja toimi työni merkittävänä liikkeellepanevana voimana. Sen ansiosta huomioni kiin-
nittyi lukuhetkeen, ja aihe joka jo lähtökohtaisesti oli minusta erittäin kiinnostava, nousi mielessäni 
vieläkin tärkeämmäksi. vaikka oma lorukuvakirjani on syntynyt osittain samaan tahtiin opinnäyt-
teeni kanssa, se ei ole opinnäytteeni taiteellinen osio, eikä sillä ole työssä menetelmällistä roolia. Pöö 
pöö Pöllöä on luettu yhtenä lorukuvakirjana muiden joukossa kerätessäni tutkimusmateriaalia luku-
hetkistä. Päädyin tähän ratkaisuun, koska halusin keskittyä opinnäytteessäni itse lukuhetkeen ja sen 
tutkimiseen.

Toivon, että  lopputyöni voisi antaa pohdittavaa myös muille taidekasvattajille pienen lapsen ja ai-
kuisen välisen laadullisen vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä. Taiteella on suuret mahdollisuu-
det luoda näitä tilanteita. Lukuhetki mahdollistaa aikuisen ja lapsen välisen lämpimän, luontevan ja 

moniaistisen kohtaamisen, jonka kautta voi käsitellä hyvin moninaisia asioita. Lastenkirjallisuus ja 
lukuhetket voivat toimia yhtenä arvokkaana taidekasvattajan työkaluna.

2. ONGELMANASETTELUSTA, AINEISTOISTA JA 
TUTKIMUSMETODISTA 

Tutkielmani ongelmanasettelu kiertyy lapsen ja aikuisen välisen, yhteisen lorukuvakirjan luku-
hetken olemuksen ympärille. Tutkimuskysymykseni on, mitä erilaisia merkityksiä lukuhetkeen 

liittyy. esioletukseni mukaan siinä ilmenee ainakin kasvatuksellista rakkautta. 

Tutkimusstrategialtaan työ on laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, tarkemmin määriteltynä em-
piirinen tapaustutkimus. Tieteenfilosofiselta painotukseltaan tutkielma on hermeneuttis-fenomeno-
logisesti suuntautunut. Siinä painotetaan ymmärtämistä tiedonintressinä ja yksilöllisesti koettua, sub-
jektiivista kokemusta. Fenomenologisessa ajattelutavassa ja hermeneutiikassa on samoja elementtejä, 
koska ymmärtäminen kuuluu molempien suuntauksien keskeisiin tekijöihin (Kakkori ja huttunen 
2014, 368, 369).

Fenomenologisena taustateoriana käytän kasvatustieteilijä Max van Manenin teosta ”Researching li-
ved experience. human science for an action sensitive pedagogy”. hänet on moneen kertaan palkittu 
erityisesti uraauurtavasta työstään yhdistää fenomenologinen lähestyminen kasvatustieteen tutkimuk-
seen. (http://www.maxvanmanen.com/biography/)

 Paneudun hieman tarkemmin hänen fenomenologiaa koskeviin ajatuksiinsa luvussa kolme.

2.1. Kirjoittaminen metodina ja videot havainnoinnin apuna

Aineistona toimivat  tutkielman tekemisen aikana v. 2014-2016 sadat, yleensä päivittäin toistuneet 
lukuhetket nuorimman poikani epun kanssa. hän oli tutkielman tekoaikana 10 kk-2,5-vuotias. 

Olen pyrkinyt saamaan tietoa lukuhetkestä kuvaamalla omia kokemuksiani, havaintojani  ja tunte-
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muksiani lukuhetkistä kirjoittamalla. Koska en voi koskaan päästä toisen ihmisen, tässä tapauksessa 
lapseni,  kokemuksen sisään, olen vain voinut yrittää mahdollisimman herkästi havainnoida hänen 
käytöstään, eleitään, ilmeitään ja sanojaan. Siinä olen käyttänyt apuna kirjoittamisen lisäksi myös 
videointia. Samalla olen pyrkinyt havainnoimaan myös omia tuntemuksiani.

Aineistoni videoituja otoksia lukuhetkistä on yhteensä 24 kpl. Ne kestävät keskimäärin muutamia mi-
nuutteja, pisin n. 6 minuuttia. video-otoksien tarkoituksena oli toimia havainnoinnin apuna. Niiden 
avulla halusin tallentaa niitä lapsen pieniä reaktioita, ilmeitä ja eleitä, jotka lukuhetken aikana jäävät 
jo lukuasennonkin vuoksi lukevalta aikuiselta huomiotta. Samoin on vaikeaa, ellei mahdotonta, olla 
kokonaan läsnä tilanteessa ja samanaikaisesti havainnoida tapahtumaa ulkopuolelta. videoiden kautta 
pääsin palaamaan lukuhetkiin myöhemmin uudelleen. Koska toimin kuvaajana, näissä videoiduissa 
hetkissä lukijana oli joko epun mummo tai isä, joskus kuitenkin myös minä itse. videot vangitsivat 
tilanteen juuri sellaisena kuin se tapahtui, eikä tilanteen kuvailu jäänyt pelkästään oman kokemukseni 
varaan.

Tärkein metodini eli lukuhetkien aukikirjoittaminen, kuuluu tyypillisesti fenomenologiseen tutki-
musotteeseen. Käytännössä kirjoitin vihkoon kokemukseni lukuhetkestä tajunnanvirtamaisesti ku-
vaillen mahdollisimman pian lukuhetken jälkeen,  ja pyrin siten pääsemään sen olemuksen äärelle. 
van Manenin mukaan tutkimus ja kirjoittaminen ovatkin lähestulkoon erottamattomia, toisiinsa kie-
toutuneita (van Manen 1990, 4). 

Kuitenkin sanat ovat hyvin rajallisia. Tämä kävi itsellenikin valitettavan selväksi työn edetessä, ja usein 
tuntui siltä, että oma kirjoittamiseni ei riitä tulkitsemaan lähellekään niitä tunnelmia, joita yritin het-
kistä tavoittaa. Kielen ilmaisuvoiman riittämättömyydestä huolimatta tutkijan on  van Manenin mu-
kaan tavoiteltava niiden avulla  kokemuksensa ydintä, koska muutakaan keinoa ei ole. van Manenin  
mukaan elämän perusasiat ovat hyvin vaikeasti kuvailtavissa, ja siksi hän nostaa tutkijan herkkyyden 
ja halun etsiä merkitystä maailmasta avainasemaan. (van Manen 1990, 18.) 

Olen nostanut muistiinpanoistani mielestäni oleellisimmat huomiot tähän opinnäytteeseen. Ne het-
ket, joissa oli jotakin sellaista, mikä toistui tai mikä tuntui jollain muulla tavoin merkitykselliseltä. 
Nämä lukuhetken kokemukset on kirjoitettu tähän tutkielmaan mukaan anekdootteina. Anekdoo-
teilla tarkoitan tässä yhteydessä otteita tai yksityiskohtia lukuhetkien muistiinpanoistani, joiden avulla 
olen pyrkinyt kuvaamaan läheltä tapahtuneen tilanteen.  Muistiinpanot kirjoitin metodini mukaisesti 
tajunnanvirtamaisesti ylös mahdollisimman pian lukuhetken jälkeen, jotta en unohtaisi niitä. Kaikis-
ta lukuhetkistä en tehnyt muistiinpanoja. 

Olen muokannut tarvittaessa anekdoottien kieliasua helpommin luettavammaksi ja korjannut kir-
joitusvirheitä. Anekdootit eivät siis ole täysin suoria otteita muistiinpanoistani. Toivon anekdoottien 
kuvaavan  fenomenologian hengessä mitä lukuhetkissä tapahtui, ja mikä niissä oli merkityksellistä. 
Samalla pyrin myös avaamaan ja perustelemaan lukijalle niitä syitä, miksi päädyin opinnäytteeni lop-
pupäätelmiin ja tuloksiin. 

edellä  kuvaillusta aineistosta koostuu tutkielmani empiirinen aineisto, eli harkinnanvarainen näyte. 
Tutkielmani teoreettinen aineisto koostuu etupäässä taidekasvatuksen ja filosofian alan kirjallisuudes-
ta ja netti-artikkeleista.

van Manenin mukaan hermeneuttis-fenomenologista tutkimusta voidaan lähestyä kuuden eri koh-
dan avulla. Ne ovat kuitenkin vain yksi jaottelu, mahdollisuus, ja jokaisen tutkijan tulee aina määri-
tellä ja kehittää omaan kysymykseensä sopiva metodi (van Manen 1990, 31). Olen pyrkinyt  tutkiel-
massani pitämään mielessäni nämä van Manenin huomiot, koska ne olivat mielestäni perusteltuja ja 
helpottivat käytännön työskentelyä. 

1.kohdistetaan huomio ilmiöön joka todella kiinnostaa meitä

2.tutkitaan kokemusta kuten sen itse elämme

3.keskitytään keskeisiin teemoihin ilmiössä

4.kuvaillaan ilmiötä kirjoittamisen avulla / kautta

5.säilytetään vahva kasvatuksellinen yhteys ilmiöön

6.arvioidaan eri osa-alueita sekä erikseen että  kokonaisuutena
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2.2. Opinnäytteessä käytetyt lorukuvakirjat

Anekdootti, ”Heis-Hois”. 1.3.2016, Eppu 2v 2kk. 

”Eppu on kaivanut kirjakorista Allakka Pullakan, ja retuuttaa sitä käsillään minua kohti. ”Heis-hois!”, 
”Heis-Hois!”. Kutsuääni kertoo, mitä Eppu haluaa – nyt olisi taas Heis-Hois hetken aika. Ilme on iloinen, 
luottavainen, odottava. Ja niin mennään taas.”

Opinnäytteessä lukuhetkien aineiston keräämisessä käytetyt lorukuvakirjat valikoituivat etu-
päässä epun oman kiinnostuksen vuoksi – ne olivat hänen ikiomia lempikirjojaan, joihin hän 

pääsi helposti käsiksi ja  joita hän halusi lukea uudelleen ja uudelleen. useimmiten hän kantoi ne 
itse syliini, ja lukuhetket toteutuivat näin ollen useimmiten spontaanisti, lähtien lapsen omasta kiin-
nostuksesta. Kirjat olisivat voineet olla lorukuvakirjan lukuhetken tutkimisen kannalta myös mitä 
tahansa muita lorukuvakirjoja. Sellaisia kirjoja, joita lapsi lukee mielellään ja omasta halustaan. 

Opinnäytteen lorukuvakirjoja yhdisti runsas kuvitus ja lyhyet riimit, lorut tai runot, ja ne oli suun-
nattu alle kouluikäisille lapsille.  Kirjat ovat mielestäni myös hyviä esimerkkejä kuvan ja lorun tasa-
vahvoista yhdistelmistä. 

Näitä lempikirjojaan vasta puhumaan opetteleva eppu nimitti nimellä ”heis hois”-kirjat. Niillä hän 
tarkoitti Laura Ruohosen kirjoja ”Allakka Pullakka” ja ”yökyöpelit”. Ruohosen kirjat on kuvittanut 
erika Kallasmaa (os. Kovanen). Luimme näitä kirjoja useita kertoja päivässä, erityisesti ikäjakson 1-2v 
aikana (2015-2016). 

Lukuhetkien aineisto koostuu suurelta osin näiden kahden kirjan lukuhetkistä epun oman, erittäin 
vahvan kiinnostuksen sanelemana. Kaikki lorut epun uudelleen nimeämistä heis-hois-kirjoista eivät 
kelvanneet, vaan tietyt lorut nousivat ylitse muiden. Suurimmat suosikit olivat yökyöpeleiden lorut 
”Nakertajat” ja ”Agenttinero Naru”.  Lorukuvakirja Allakka Pullakan suosituimmiksi  loruiksi muo-
dostuivat  ”Ruokki, räyskä ja riskilä” sekä ”Allakka pullakka”. Alla epun rakastama loru Nakertaja:

Nakertajat

Tilanne on vakava:                                                                                                                                       
Jyrsitty on lakana                                                                                                                                
ja puolimätä sitruuna                                                                                              
löytyi isän piposta!

Se vohkii muiden muonia,          
se levittelee kuonia,                                                           
se punoo turmajuonia...          
On Nakertaja vapaana!

 Sitä pitää seurata...        
                

(Laura Ruohonen, 2008)

Syy miksi juuri nämä kaksi kirjaa olivat epun rakastamia, saattoi johtua mielestäni monesta eri seikas-
ta. Molemmissa kirjoissa oli jollain tapaa jännittävä tai outo tunnelma. 

Näillä loruilla oli myös vahva rytmi -  lorut yksinkertaisesti toimivat ääneenluettuna. Kaikki lorut 
eivät sitä tee. joku viisas on joskus sanonut, että kirjan todellisen laadun saa selville siitä, miten hyvin 
tai huonosti se toimii ääneenluettuna. 

heis-hois-kirjojen suosiota vahvisti mahdollisesti osaltaan myös se, että kuuntelimme kirjoista tehtyä 
lastenmusiikki Cd:tä ja katsoimme muutamaa videolla olevaa yökyöpelit-lastenohjelmasarjan jaksoa. 
huomattavaa on, että ensin oli lapsen kiinnostus kirjoihin, ja vasta sen myötä kuvaan tulivat mu-
kaan kirjoista tehty musiikki ja lastenohjelmat. Kuitenkin myös laulujen mukaansatempaava sävel ja 
sanojen rytmi selvästi upposivat eppuun. hän tanssi niiden tahtiin, pyöri pyörimistään olohuoneen 
matolla, ja oppi hyvin pian pyytämään ”heis hoita” myös musiikin muodossa tabletilta. 2-vuotiaana 
hän osasi itse valita oikean kuvakkeen huutamalla ilahtuneeesti suureen ääneen ”heis hois!”. 

heis hois-kirjojen suosio hiipui epun  kahden ikävuoden kohdalla joksikin aikaa, jolloin suosiossa 
menivät ohi muut kirjat. epun ollessa 2,5-vuotias heis hois ilmestyi uudelleen kuvioihin mukaan, 
kun poika alkoi yllättäen aamuisin kertoa nähneensä yöllä ”heis hois”-unia. heis-hois ei ollut siis 
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unohtunut, se oli jättänyt jäljen aiemmasta vahvasta elämyksestä. heis-hois-lukuhetket jatkuivat jäl-
leen, mutteivat enää koskaan yhtä intensiivisinä kuin aluksi.

Pyrin tarjoamaan epulle Laura Ruohosen kirjojen lisäksi muitakin lorukuvakirjoja. Toinen niistä oli  
Tove janssonin ”Kuinkas sitten kävikään?” joka on monen lastenhuoneen klassikkokirjoja. Se ilmes-
tyi ensimmäisen kerran jo vuonna 1952, ja on siitä lähtien löytänyt tiensä aina uusien sukupolvien 
lukuhetkiin. Kirja on ulkoasultaan värikäs ja kuvat ovat paikoin jopa pelottavia ja ahdistavia. Se ei 
kuitenkaan koskaan noussut lähellekään samaan asemaan kuin heis-hois-kirjat, vaikka sen ulkoasu 
ja kuvitus ovat tyyliltään melko samantyyppisiä kuin Laura Ruohosen kirjoissa. janssonin kirja kel-
puutettiin vain noin kerran viikossa luettavaksi. Syynä saattoi olla sen pidempi formaatti, joka koostui 
koko kirjan mittaisesta runosadusta, eikä yksittäisistä loruista, kuten muissa tutkielmassa mukana 
olleissa kirjoissa. Se taas ei jaksanut pitää epun mielenkiintoa yllä.

Opinnäytetyön aineistoa keräsin myös oman lorukuvakirjani Pöö Pöö Pöllö avulla. epun ollessa 
2-vuotias aloimme lukea välillä myös sitä - nuorempana eppu oli käytännössä kieltäytynyt Pöö Pöö 
Pöllön lukuyrityksistä, ainoastaan satunnaisesti kelpuuttaen sen. Koska annoin epun itse valita halu-
amansa kirjat, en tuputtanut  kirjaa hänelle. Pöö Pöö Pöllöä luettiin lopulta melko vähän verrattuna 
heis-hois-kirjoihin. Sen lorut tuntuivat olevan tasavahvoja lapsen mielestä, eikä yhtä selvää suosikkia 
noussut esiin. 

ei ollut epäilystä, että heis-hois-kirjat olivat epusta ylivoimaisesti mieluisimmat. Tämän vuoksi opin-
näytteen kaikki anekdootit on poimittu näiden kahden kirjan lukuhetkistä. Kuvat kirjojen kansista: 

  Pöö Pöö Pöllö. Aarre design, 2015

3. FENOMENOLOGISESTA ASENNOITUMISESTANI 

Fenomenologista tutkimusnäkökulmaa ajaa yleensä tutkijan henkilökohtainen ja syvä kiinnostus 
jotakin ilmiötä kohtaan. Tutkielmani aiheen valintaan vaikutti oma sisäinen kiinnostukseni 

tutkittavaan asiaan eli lukuhetken olemukseen. Kiinnostukseni taustalla on erityisesti roolini äitinä 
ja kuvakirjan tekijänä. Max van Manenin mukaan fenomenologia pyrkiikin kertomaan jostakin 
eletystä, ainutlaatuisesta kokemuksesta ilmiönä (Max van Manen 1990, 31), tai kuten Leena Kak-
kori ja Rauno huttunen kirjoittavat:  ”..fenomenologia määritellään yleisellä tasolla tutkimukseksi 
ilmiöiden olemuksista.” (Kakkori ja huttunen 2014, 367.)

Fenomenologia ei tarjoa valmista vastausta tai teoriaa kysymäämme tutkimuskysymykseen, mutta sen 
avulla on mahdollisuus saada esiin siivu tutkittavasta asiasta, jolloin tutkittava ilmiö tulee ymmärret-

Laura Ruohonen:    Laura Ruohonen:     Tove jansson: Kuinkas sitten  
Allakka Pullakka   yökyöpelit     kävikään?    
Otava, 2008   WSOy, 2007       Otava, 2004
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tävämmäksi (van Manen 1990, 9). Fenomenologia ei  pyri teoretisoimaan, selittämään tai hallitse-
maan asioita. van Manenin mukaan kyseessä on aina yksittäisen ihmisen yksittäinen tulkinta ja yritys 
ymmärtää jotakin ihmiselämän perusilmiötä, päästä sen merkityksen äärelle (van Manen 1990, 31). 

jokainen yritys tutkia kokemustamme jää väistämättä yritykseksi, koska mitään lopullista vastausta tai 
lopputulosta ei ole mahdollista saada (van Manen 1990, 18.) Ajatus voi lamaannuttaa ensin, mutta 
kun sitä pohtii enemmän, ymmärtää että se onkin itse asiassa vapauttavaa – mitään lopullista tietoa tai 
vastausta ei ole, silti tutkimus avaa uusia merkitykstä asiaan. juuri tässä piilee mielestäni fenomenolo-
gian viehätys ja ristiriita: se yrittää tavoitella mahdotonta. Tämä taas antaa luvan tutkielman tekijälle 
seurata omaa ääntään. Tekemällä työn, joka on itselleni ”tosi”, voi sillä olla jotakin annettavaa myös 
muille. 

Se, että olen tutkimuskohteena olevan lapsen äiti, herätti mielessäni ensin epäröintä ja epäilyjä. Pel-
käsin, että läheisyyteni oman lapseni kanssa voisi vaikeuttaa suhtautumistani tutkittavaan asiaan. Nyt 
jälkikäteen ajatellen siitä on mahdollisesti voinut olla jopa etua. Tutkimuskohteena ollut lapseni luotti 
minuun täysin. Tilanteet olivat myös ulottuvillani helposti ja lähes milloin tahansa, eikä niitä tarvin-
nut etukäteen järjestää. 

erityisesti fenomenologisessa suuntautuneessa tutkimuksessa on tärkeää situaatio, eli se, että tutkimus 
tapahtuu luonnollisissa oloissa, ei esim. laboratorioissa (van Manen 1990, 13, 18). Tässä tapauksessa 
lukuhetket tapahtuivat lapsen kotona, turvallisessa ympäristössä  olohuoneen sohvalla useimmiten 
äidin  kainalossa. 

Osassa lukuhetkistä  lukijana oli myös lapsen isä tai mummo. Lukuhetket toistuivat lapsen haluamas-
sa tahdissa yleensä useita kertoja päivässä. 

Toisaalta tutkielman teossa oli vaarana, että luulisin tuntevani lapseni liian hyvin, keskittymättä tar-
peeksi hänen reaktioihinsa. Kuten van Manen kirjoittaa (1990, 46) ongelmaksi fenomenologisessa 
tutkimuksessa voi muodostua joskus se, että kuvittelemme tietävämme tutkittavasta aiheesta jo etu-
käteen paljon – vaikka tietomme olisivat pelkkiä luulokuvia ja ennakkokäsityksiä. Siksi tutkijan on 
tärkeää pyrkiä tarkastelemaan omia ennakkokäsityksiään kriittisesti, ja ennenkaikkea ne mahdollisim-
man tarkasti tiedostaen.

ihmisillä on aina ollut vahva oman olemassaolon ymmärtämisen tarve. Taide, runous, filosofia, mu-
siikki ym. ovat kaikki osoituksia ihmisen loppumattomasta ja ehtymättömästä luovuudesta, jonka 
kautta ihminen on pyrkinyt ymmärtämään omaa ihmisyyttään ja olemassaoloaan. van Manenin mu-

kaan fenomenologia pyrkii Maurice Merleau-Pontyn sanoin ”kuulemaan maailman ainutlaatuisen 
laulun” (van Manen 1990, 13). Lause kuvastaa kauneudellaan mielestäni erinomaisesti fenomenolo-
gian luonnetta.

Fenomenologiaan kuuluu myös välittävä ja ymmärtävä asenne elämän ihmettä kohtaan (van Ma-
nen 1990, 12). Tämä puoli tuntui myös tukevan tutkielmani aihetta. Mikä herättäisi suurempaa 
ihmettelyä ja lämpöä universaalisesti meissä ihmisissä kuin pieni lapsi? eettiset ja metafyysiset kysy-
mykset ovatkin fenomenologiaan luontaisesti yhdistyviä. Fenomenologisessa tutkimuskuvauksessa on 
van Manenin mukaan ”moraalista voimaa” ja se tähtää ”ihmisluonnon pyrkimykseen kasvaa ja tulla 
enemmän omaksi itseksemme”. (van Manen 1990, 12.) 

Fenomenologian monet piirteet tuntuivat resonoivan läheisesti oman ajatteluni kanssa. Merleau-Pon-
tya mukaillen; metodi lauloi samaa kieltä kuin tutkimuskohteensa.

4.LAPSEN IHME 

”Eläin puhuu, metsä laulaa, kukka iloitsee ja suree; kaikella luonnossa on elämänsä, äänensä, tunteensa 
ja tarkoituksensa; kaikki ymmärtävät lasta ja lapsi ymmärtää kaikkia.” 

(Tähtinen ja Skinnari 2007, 281)

yllä oleva Sakari Topeliuksen kaunis kuvaus lapsesta ja lapsen maailmasta tavoittaa mielestäni 
jotakin olennaista. Topeliuksen mukaan lapselle kaikki elämässä ja maailmassa on yhtä totta, 

ja maailma näyttäytyy lapselle kokonaisena ja yhtenä. Lapsi elää vielä sadun ja ihmeen maailmassa. 
(Tähtinen ym. 2007, 281. )

Tämän tutkielmani teon aikana minua mietitytti, kuka on se lapsi, joka on tutkielmani keskiössä? 
Minua mietitytti myös miten aikuinen, vaikka onkin ollut myös itse aikanaan lapsi, voisi koskaan 
saada lapsen kokemusmaailmasta kiinni. Maria Montessorin mukaan lapsen ”sielullinen persoonal-
lisuus” on syvästi erilainen kuin aikuisen, ja siksi he eivät ymmärrä toisiaan. hänen mukaansa lapsi 
näkee maailman eri tavalla ja herkemmin, he paneutuvat yksityiskohtiin, jotka aikuiset usein ohitta-
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vat. (Montessori 1984, 50.) Lapsen olemuksen pohdinta oli mielestäni tärkeää opinnäytteen aiheen 
ja olemuksen kannalta, ja tuli mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa.Tätä pohdintaa olin myös jollain 
tasolla tehnyt jo ensimmäisen lapseni syntymästä lähtien monta vuotta aiemmin. Lapsen syntymä 
herätti minussa syvää ihmetystä itse elämää ja lasta kohtaan.  

Filosofi eero Ojanen kirjoittaakin kirjassaan ”Lapsen filosofia”, että  lapsi on mysteeri ja ihme (Oja-
nen 1990, 17). Lapsen olemuksessa on jotakin, jota parhaiten kuvailee mielestäni sana pyhä. johanna 
vilja-Mantereen mukaan pyhyys tai spirituaalinen kokemus voidaan määritellä ihmisyyteen kuulu-
vaksi luonnolliseksi ominaisuudeksi. hän kuvailee maisemakokemustaan sanalla pyhä – pohdin, että 
ehkäpä luonnossa ja lapsessa on samoja aineksia, puhtautta ja sellaista ainutlaatuisuutta, joka ylittää 
käsityskykymme. (vilja-Mantere 2016, 146.)

Ojasen mukaan lapsessa on vielä läsnä se humaanius ja luottamus, joka ihmisyyteen olennaisesti kuu-
luu, tietynlainen ihmisen ideaali. (Ojanen 2014, 143-144.)  Myös hyvyys liittyy hyvin olennaisella 
tavalla lapsen olemukseen – lapsi on syntyessään puhdas ja viaton. Pienen lapsen ilmeet ovat täysin 
peittelemättömiä ja tosia, kaikki tunteet kuvastuvat kasvoilta kuin avoimesta kirjasta. Tämä kävi ilmi 
lukuisat kerrat lukuhetkien aikana. Lapsen eläytymistä pystyi seuraamaan tiettyyn pisteeseen saakka 
ilmeistä ja olemuksesta, mutta samalla piti pitää mielessä, että liian pitkälle vietyjä päätelmiä ei niiden 
avulla kuitenkaan voi tehdä.  

uusin neurologinen ja psykologinen tutkimus väittää, että ihminen olisi tietyllä tapaa viisaimmillaan 
pienenä lapsena. Amerikkalaisen professori Allison Gopnikin mukaan (Gopnik 2013, 14-15) pienet 
lapset ovat mm. paljon aikuisia aistivoimaisempia, empaattisempia, elämäniloisempia, innostuvam-
pia, ja he omaavat rikkaamman ja luovemman mielikuvituksen. Lapset myös oppivat aikuisia parem-
min. Kaikki se edellyttää kuitenkin turvaa ja vapautta. Tämä on mullistavaa tutkimusta. Siinä vuosi-
satojen ajan vallalla ollut ajatusmalli lapsista jollain tapaa vajavaisina tai kehittymättöminä aikuisina 
on käännetty ylösalaisin. Aikuisuus voikin olla aika, jolloin olemme jo menettäneet paljon lapsuuden 
taidoistamme ja kyvyistämme. 

Myös Sakari Topeliuksen mukaan lapsuus on merkityksellisintä aikaa ihmisen elämässä. hän varoit-
ti häiritsemästä liian aikaisin lapsuuden rauhaa kirjassaan ”Lukemisia lapsille” esipuheessa. Topelius 
kunnioitti lasta ja lapsuutta aikana, jolloin se ei ollut yleistä. hän puhui myös kohoamisesta lapsen 
tasolle. jantusen ja Skinnarin mukaan ”nöyrä ja valoisa lapsenmielisyys voi johtaa todellisiin syvyyk-
siin ja  korkeuksiin, joita laskelmoiva järkemme ei tavoita. Topeliuksen unelma uudesta ihmisestä ei 
ole vanhentunut, lapsi jokaisessa meissä odottaa löytäjäänsä” (Tähtinen ja Skinnari 2007, 295).

5. MIKÄ LORUKUVAKIRJA? 

Opinnäytteeni esioletuksena on, että lasten lorukuvakirjan lukuhetkessä ilmenee kasvatuksellis-
ta rakkautta. Tämä esioletus on syntynyt niiden useiden vuosien aikana, jolloin olen kahden 

vanhimman poikani kanssa viettänyt runsain mitoin aikaa lorukuvakirjoja lukien. havaintojeni 
mukaan pieni lapsi ei jaksa vielä kuunnella tai keskittyä pitkiin satukirjoihin. Lorut ja runot ovat sen 
sijaan lyhyen ja napakan muotonsa vuoksi helpommin lapsen hamotettavissa ja kuunneltavissa. hän 
jaksaa keskittyä niihin, koska lorukuvakirjan lukuhetki ei vaadi välttämättä pitkää aikaa, vaan niiden 
pariin saattaa sukeltaa vaikka vain hetkeksi. 

Myös loruihin tyypillisesti kätkeytyvä huumori edesauttaa kokemukseni mukaan positiivisen vuoro-
vaikutuksen ja kasvatuksellisen rakkuden ilmapiirin syntyä vanhemman ja lapsen välillä. yhdessä has-
suttelu ja nauraminen yhdistävät. Pienet lukuhetket toimivatkin parhaimmillaan  eräänlaisina hen-
gähdystaukoina kaiken muun elämisen lomassa. Silloin voi ladata läheisyysakkuja olemalla fyysisesti 
lähellä tärkeää ihmistä ja rauhoittumalla.

Kasvatuksellista rakkautta ilmenee yhtälailla kaikissa positiivisesti virittyneissä lukuhetkissä, oli kirjan 
muoto mikä tahansa. huumori ja lyhyt muoto ovat kuitenkin mielestäni oleellisia erityisesti pienten 
lasten kohdalla, kun lukemiseen vasta tutustutaan. Ajattelenkin lorukuvakirjoja eräänlaisena porttina, 
jonka kautta lapset on helppo tutustuttaa kirjojen, kielen, kuvien ja lukemisen maailmaan. 

Miten määritellä lorukuvakirja? 

yhdysvaltalainen lasten kirjallisuuden tutkija Barbara Bader kiteyttää lasten kuvakirjan seuraavasti, ja 
sitä voidaan käyttää mielestäni myös lorukuvakirjojen kohdalla muistaen, että vaikka tekstin muoto 
on toinen, on kuvien ja tekstin yhteismerkitys samankaltainen:

“A picture book is text, illustrations, total design; an item of manufacture and a commercial product; a 
social, cultural, historical document: and foremost an experience for a child.
As an art form it hinges on the interdependence of pictures and words, on the simultaneous display of two 
facing pages, and on the drama of the turning page.” (Baden 1976.) 
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Barbara Badenin (1976) mukaan kuvakirja on monipuolinen taidemuoto, mutta ennenkaikkea se 
on lapselle kokemus, experience (Salisbury and Styles 2012, 75). Tutkielmani aikana saatu kokemus 
tukee tätä  kuvausta. Lisäisin siihen vielä, että (loru)kuvakirja on moniaistinen kokemus.  Kuvittaja 
Markus Majaluoman mukaan kuvakirja on täydellinen väline  yhteiseen, herkistyneeseen ja vahvatun-
nelmaiseen hetkeen (Majaluoma 2001, 22). 

Pientä lasta kiehtovat alusta saakka ympäristön värit ja muodot. Lorukuvakirjassa nämä asiat sekoit-
tuvat visuaaliseksi ja moniaistiseksi kokonaisuudeksi, joka vetoaa lapsen mielikuvitukseen kutitellen 
hänen kaikkia aistejaan. Lorukuvakirja on helppo tapa välittää lapselle taiteellisia elämyksiä ja koke-
muksia. Kuvien ja lorujen välittämä yhteinen tunnelma voi jättää syvän jäljen pienen lapsen mieleen.  
Tämä kaikki vaatii mukaansa aikuisen, joka jaksaa olla lukuhetkessä läsnä. Lukemisen aikana ei voi 
silmäillä älypuhelinta, joten lukuhetki pakottaa kärsimättömän nykyaikuisenkin keskittymään.

Lorukuvakirja on yhtälailla ja tasa-arvoisesti sekä verbaalinen että visuaalinen teos - kumpikaan puoli 
ei yleensä nouse toisen ylitse. Samalla se on kuitenkin myös enemmän kuin osiensa summa – se  herää 
eloon vasta lukuhetkessä ja lukijansa ja kuuntelijansa mielikuvituksessa. 

Kuvakirja muodostuu visuaalisten aistiärsykkeiden sekä tekstin rytmikkyydestä lisäksi ”sivun kään-
tämisen draamasta” (Baden 1976; Rhedin 1992, 164-168). Siihen liittyy jännityksen, odotuksen, 
yllätyksen ja täyttymyksen momentit. Tove janssonin ”Kuinkas sitten kävikään?”-kirjassa sivun kään-
tämisen draama toimii esimerkillisesti. Lorukuvakirjoissa taas sivunkääntämisen draama ei ole yhtä 
merkittävässä roolissa, koska lorut itsessään eivät jatku sivulta toiselle. Siltikin draama on olemassa. 
Myös kuvituksen avulla saa tehtyä pidempää tarinankerrontaa myös lorukuvakirjojen sivuille. Kirjan 
kuvat voivat täydentää tekstiä lisäten siihen kokonaan uuden ulottuvuuden ja kerronnan tason, vieden 
tekstin kerrontaa eteenpäin omalla tavallaan. Kuvat voivat siis elää ”omaa elämäänsä” lorujen rinnalla. 

Tämä  toteutuu oman kokemukseni mukaan erityisesti yökyöpelit-kirjassa etusivun ja Nakertajat-
lorun välillä. erika Kallasmaan (os. Kovanen) oivaltavassa kuvituksessa rakennetaan tarinaa ja jän-
nitystä jo ennen varsinaisen kirjan alkua. jauhoiset jalanjäljet johdattavat lasta kääntämään sivua, ja 
löytämään niiden tekijän, Nakertajan. Tämä tuntui viehättävän eppua yhä uudestaan. Samoin Pöö 
Pöö Pöllössä hyödynnettiin samankaltaista kuvitustapaa. 

(Loru)kuvakirjan lukeminen vaatii monia valmiuksia, vaikka pidämme sitä helposti itsestäänselvyyte-
nä. yhdysvaltalaisen tutkijan john Spinkin mukaan näitä valmiuksia ovat mm. suhteuttaminen (kuva 
on kohdettaan pienempi), kolmiulotteisuus kuvattuna kaksiulotteisena, mielenliikkeiden ja tunteiden 
tyylittelyn lukeminen, liikettä ilmaiseva pysähtynyt kuva ja osan suhde kokonaisuuteen (Oittinen 

2001, 153). 

Lorukuvakirja on kokonaistaideteos, joka heijastaa aina aikaansa. Tsekkiläinen kuvittaja Kveta Pa-
covska on nimittänyt kuvakirjaa lapsen ensimmäiseksi taidegalleriaksi, ja mikä olisikaan sen parempi 
tapa ilmaista asia. Kirjan ilmiasu, sen paperin karheus tai sileys sormenpäissä, värit, taitto ja teksti 
muodostavat yhdessä kokonaisuuden, josta voidaan puhua taideteoksena. (heikkilä-halttunen 2015, 
63.)

Lapset ansaitsevat laadullisesti parhaita mahdollisia taidekokemuksia. Kauneudentajua ja aisteja tulee 
ruokkia monipuolisesti, jotta ne voivat kehittyä. Koska lorukuvakirjat tarjoavat osaltaan  erinomaisen 
mahdollisuuden harjoitella kauneuden näkemisen taitoja, visuaalisia ärsykkeitä ja esteettistä nautin-
toa jo aivan pienestä pitäen,  on ensiarvoisen tärkeää, että lapsille tehdään laadukasta kirjallisuutta. 
värit, sommittelu, viivat, kuvien erilaiset muodot ja rytmi tarjoavat loputtomasti visuaalisia elämyk-
siä pienelle mielelle. elisse heinimaan mukaan kuvakirjoja lukemalla ja katselemalla lapsi omaksuu 
kuin huomaamattaan esteettisiä periaatteita ja arvoja. hänen mukaansa kuvakirja vetoaa lapsen kaik-
kiin aisteihin, havaintokykyyn ja eläytymiskykyyn. (heinimaa 2001, 155.) Kirjat ovatkin mielestäni 
varteenotettava ja helppo tapa saada arkipäivän keskelle virkistävä taide-elämys, melkeinpä missä ja 
milloin vain. 

Myös lapsen visuaalinen havaitseminen kehittyy nopeasti kun hän pääsee näkemään erilaisia kirjoja 
ja kuvitustyylejä, kehittäen lapsen visuaalista lukutaitoa. Samoin lapsen persoonalliset kuvakirjamiel-
tymykset voivat ilmetä jo varhain. (heikkilä-halttunen 2015, 65, 63.) Tämä oli selvästi havaittavissa 
myös omassa tutkielmassani ja epun erittäin voimakkaassa mieltymyksessä heis-hois-kirjoihin.

Taiteellisella kokemuksella on aina suora yhteys tunteisiin. Ne puhuttelevat meitä ”ikiaikaisella ta-
valla”, eri tavoin kuin pelkkä tieto. (Pajanen, Green, Soulanto 2016, 36-35). Tunnekokemus jättää 
meihin jäljen, koska se ikäänkuin havahduttaa meidät hereille, ja piirtyy siksi muistiimme. itselleni 
tärkeä, mieleen pysyvän jäljen jättänyt kuvakirja on ollut Maurice Sendakin ”hassut hurjat hirviöt”. 
Tämä 60-luvun klassikko-kuvakirja operoi suurikokoisilla, mestarillisilla ja hyvin yksityiskohtaisilla 
kuvilla koko aukeaman täyttävistä hirviöistä. Tekstiä on minimaalisesti. Törmäsin kirjaan museo-
kaupassa Lontoossa n. 25 vuotta sen jälkeen, kun minulle oli viimeksi kirjaa lapsuudessani luettu. 
Tapahtuma oli mieleenpainuva, koska kauan sitten unohtamani kirja lävisti muistini hetkessä, ja sen 
tuttuakin tutummat kuvat nousivat taas rytinällä tietoisuuteeni. Kuulin myöhemmin äidiltäni, että 
juuri tuo kirja oli ollut jatkuvassa lainassa kirjastosta ollessani pieni, ja että sitä oli luettu uudelleen ja 
uudelleen, aina äitini väsymykseen saakka.
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(Loru)kuvakirjan avulla voi myös käsitellä myös tilanteita ja tunteita, jotka ovat läsnä arjessa, esim. 
iloa, äidin suuttumusta tai surua. Lukuhetki tuo silloin mukanaan lohtua, hoivaa ja ymmärrystä. 
(heikkilä-halttunen 2015, 51-52.) Myös huumorinkukkaa voi viljellä, ja se onkin  kokemukseni 
valossa juuri lorukuvakirjoille luonteenomaista. Lorut kannustavat kielellä leikittelyyn, hassutteluun, 
kokeiluihin ja uusien sanojen keksimiseen.

5.1. Omia kokemuksiani lorukuvakirjan tekijänä

Kirjani Pöö Pöö Pöllö (2015) toimi voimakkaana sysäyksenä tämän opinnäytteen aiheen syn-
nyssä. Avaan siksi seuraavassa lyhyesti myös omaa kirjantekijän suhdettani lorukuvakirjoihin ja 

lukuhetkeen.

Pöö Pöö Pöllö on kolmas lorukirjani. Motivaationi nousi kiinnostuksestani lapsia, lasten kokemus-
maailmaa ja lastenkulttuuria kohtaan. Lukuhetki oli minusta arvokas ja tärkeä hetki, voi sanoa, että 
se inspiroi minua. 

Pöö Pöö Pöllössä ajatuksenani oli luoda selkeä, värikäs ja leikkisä teos, jossa lorut ja kuvat olisivat 
tasavahvoina. halusin tehdä kirjan, jota pieni lapsi, n. 1-3-vuotias, pystyisi itse pitämään käsissään. 
Koska kirja ei saisi olla liian suuri tai painava, päädyin pahvikantiseen, pienehköön 20cm x 20cm ko-
koiseen kirjaan. Kirjan ensimmäinen painos ilmestyi omakustanteena (Aarre design) vuonna 2016. 
Seuraavana vuonna kirjasta otettiin 2. Painos, ja yhteensä sitä on myyty yli 600 kpl.

värit ovat aina olleet minulle erityisen tärkeitä, niin tässäkin projektissa. Siksi panostin kirjan teossa 
erityisesti niihin, koska halusin luoda tunnelmaltaan vaihtelevia aukeamia. Toisaalta iloisia ja keveitä 
(kuva alla lorusta ”Laiska rontti”) ja toisaalta tunnelmaltaan pelottavampia (kuva alla lorusta ”uolevi 
yökkönen”). Pyrin kirjan aukeamien värillisillä vaihteluilla luomaan kirjaan rytmiä ja sitä kautta luo-
maan draamaa ja tehoa. 

Kädenjälkeni on aina ollut pelkistettyä ja selkeää, ja se näkyi myös tavassani suunnitella kirjan kuvia. 
voimakkaat rajaukset, suuret kuviokoot sekä pelkistetty muotokieli myös sopivat hyvin mielestäni 
lapselle suunnatun kirjan visuaaliseen ilmeeseen. Pyrin luomaan kuvia, jotka olisivat helposti hah-
motettavia pienen lapsen silmin ja joita olisi lukuhetkessä helppo seurata. Kuvat ovat siksi suuria, ja 
jälkeenpäin ajatellen osa ehkä jopa liiankin suuria. Suuri koko voi toimia myös hahmottamista vaike-

uttavana asiana, totesin myöhemmin käytännössä.

hain loruihin rytmillisyyttä ja poljentoa, mutta samaan aikaan näin erityistä vaivaa, jotta aiheet pu-
huttelisivat lasta myös huumorin tasolla. Oman kokemukseni mukaan lapset omaavat hienon huu-
morintajun, ja jo hyvin pienestä saakka heillä on kyky ymmärtää erilaisia hassuja asioita ja tilanteita. 
Tätä huumorintajua halusin erityisesti loruissa tuoda esiin, samoin kuin kuvissakin. Siinä jossain 
määrin myös mielestäni onnistuinkin. 

Aiheissa seikkailivat erilaiset eläimet omituisine tapoineen tai ominaisuuksineen. Aiheet olivat hy-
vinkin yksinkertaisia ja lasta lähellä olevia, mutta osa lorujen tasoista aukeni vain aikuiselle lukijalle. 
Loruissa voi kulkea monta eri merkitystasoa ja tarinaa rinnakkain.

Kirjan kanteen taas halusin ehdottomasti ”kurkistusaukon”, josta lapsi voisi kurkkia ulos ja nähdä 
pieniä pyöreitä paloja maailmasta, kuin kaukoputken läpi katsottaessa. Toivoin tuon yksityiskohdan 
tuovan lukuhetkeen mukaan lisää spontaania leikkiä ja iloa, sekä mahdollisuuksia rakkaudelliseen 
kohtaamiseen lapsen ja vanhemman välille. itse toteutin epun kanssa Kukkuu-leikkiä kannen kanssa, 
ja hän innostuikin siitä todella paljon, vaikka itse kirjan lukeminen jäikin vähemmälle. 

Pöö Pöö Pöllö / Laiska rontti, Aarre Design 2015
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Pöö Pöö Pöllö / uolevi yökkönen, Aarre design 2015

6. KASVATUKSELLINEN RAKKAUS

Paneudun seuraavassa tarkemmin kasvatuksellisen  rakkauden käsitteeseen. Näen sen tärkeimpänä 
lukuhetken aineistossa ja tulkinnassa esiin nousseista merkityksistä. Kaksi muuta esiin nousevaa 

teemaa ovat mielikuvituksen kasvattaminen ja moniaistisuus, ja niistä kerron lähemmin luvuissa  7.1. 
ja 7.2.

Käytän opinnäytteessäni termiä kasvatuksellinen rakkaus, koska työni käsittelee ei-institutionaalista 
kasvatussuhdetta. Kasvatuksellinen rakkaus sulkee itseensä kaikki ne tilanteet elämässä, joilla voidaan 
ajatella olla kasvatuksellista merkitystä. Kasvatustieteessä puhutaan usein pedagogisesta rakkaudesta, 
jossa kasvatuksellisen rakkauden periaatteita käsitellään erilaisissa tietoisen opettamisen tilanteissa eri 
kasvattajien toimesta.

Kasvatuksellinen rakkaus ilmentyy hyvän kasvattajan/opettajan sydämessä - se on eettisesti valveu-
tunutta rakkautta. Siihen liittyy olennaisesti ihmisarvon kunnioitus ja empaattinen vuorovaikutus. 
Toisen ihmisen kohtaaminen on taito, jota voi myös harjoitella ja jonka voi oppia. (Piippo, 2011.) 

Lapsen ja aikuisen yhteisesti jakamassa lukuhetken kokemuksessa ilmenee ideaalisti kasvatuksellista 
rakkautta, lämpöä ja turvallisuutta. Se muodostaa lukuhetkien ytimen ja perustan. Tällaisessa hyväk-
synnän ja jakamisen ilmapiirissä sekä lapsi että aikuinen voivat ja uskaltavat olla omia itsejään. Kas-
vatusfilosofian dosentin Simo Skinnarin mukaan rakkaudessa oppilaita / lapsia kohtaan on kyse siitä 
miten ihminen kohtaa maailman ilmiöt, toiset ihmiset, itsensä ja elämän kokonaisuudessaan. Kasva-
tustyön ydin ja perimmäinen päämäärä on hänen mukaansa ihmisyyteen kasvattaminen ja kasvuun 
saattaminen. hän käyttää myös termiä ”sydämen sivistys”. Matkalla kohti kasvatuksellista rakkautta 
tarvitaan myös totuudellista ajattelua ja empaattisia tunteita. (Skinnari 2007, 26, 31-33.) 

empatia onkin yksi alue, jota kasvatuksellinen rakkaus voi vahvistaa – toisen asemaan eläytyminen 
lukuhetkissä voi Päivi heikkilä-halttusen mukaan vahvistaa taitoamme tunnistaa oikea ja väärä. Niin 
kuvakirjoissa kuin lorukuvakirjoissakin teemoina voi olla esim. ystävyys, ahneus, rehellisyys. Samalla 
lapsi oppii moraalisääntöjä ja mikä on sallittua - tärkeitä taitoja elämässä selviämiseen. (heikkilä-
halttunen 2015, 61.) 

On tärkeää, että lapsi kokee voivansa luottaa aikuiseen. Kaikki yhdessätekeminen ja yhdessä maail-
man kokeminen vahvistaa tätä tunnetta. Kehityksen tutkijat pitävät turvallisuuden tunteen luomista 
yhtenä vanhemmuuden keskeisimmistä tehtävistä. Perusturvallisuuden tunteen syntyminen ja turval-
lisen suhteen muodostuminen omiin vanhempiin edellyttää lapsen ja aikuisen välistä hyvää vuorovai-
kutusta ja ns. sensitiivistä hoivaa. Tämä on todettu tutkijoiden Silvenin ja Kouvon mukaan lukuisissa 
tutkimuksissa mm. länsimaissa ja japanissa. (Silven ja Kouvo 2008, 106.) 

Tutkielmani aineiston perusteella lukuhetkissä ilmentyvä kasvatuksellinen rakkaus vahvisti ja ruokki 
turvallisuuden tunteen ja luottamuksen syntymistä epulla. Filosofi eero Ojasen mukaan maailman 
kauneuden ja hyvyyden näyttäminen tukee lapsen perimmäisistä tarpeista tärkeintä, eli turvallisuuden 
kehittymistä (Ojanen 2003, 127, 141-142). Lukuhetkessä aikuisen koko huomio oli lapsen käytet-
tävissä,  ja tuttu ääni ja lempeä tunnelma toivat tietoisuutta siitä, että lapsen oli turvallista lähestyä 
maailmaa yhdessä aikuisen kanssa. Lapsi rakastaa aikuisen puheen kuuntelemista, joka on tullut hä-
nelle tutuksi jo kohdussa (heikkilä-halttunen 2015, 13). Koska lukuhetket toistuvat useimmissa 
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kodeissa päivittäin, ei niiden arvoa voi väheksyä.  Myös Pro Lastenkirjallisuuden puheenjohtaja Maija 
Karjalaisen mukaan tärkeintä lapselle lukemisessa on juuri yhdessäolo, turva ja läheisyyden kokemus 
(Maria Leidenius 2015). Kyse on arvokkaasta yhdessäolemisen muodosta, jossa lapsi on keskipisteenä.
Seuraava esimerkki kuvaa yhtä aineistoni kokemusta kasvatuksellisen rakkauden ilmenemisestä luku-
hetkessä.

Anekdootti 1.7.2016, Eppu 2v 7 kk

”Luetaanko kirjaa?”, kysyn taas. ”Jooo!” Vastaus tulee heti. Epun silmät loistaen ja hän kipittää hakemaan 
vanhasta tottumuksesta kirjan sohvan vieressä olevasta kirjakorista. Hän kiipeää takaisin sohvalle, se vie 
hetken,  ja asettaa pienen lämpöisen ruumiinsa niin lähelle minua, kuin se vaan on mahdollista. Hän pai-
nautuu kylkeeni aivan kiinni. Tunnen lapsen pehmeyden, pienen vartalon lämmön omaa kylkeäni vasten. 
Samalla henkinen yhteytemme tulee käsinkosketeltavaksi. 
Yhtäkkiä koen voimakkaasti kokoeromme – minun täytyy vaikuttaa valtavan suurelta Epun silmissä, kos-
ka tässä hetkessä hän vaikuttaa todella pieneltä.  Epun  päälaki on kainaloni korkeudella. Pieni ihminen 
ja suuri ihminen lähekkäin. Aistin hetkessä voimakkaasti pienen ihmisen rajattoman luottamuksen isoon 
ihmiseen, ja se liikuttaa minua. Tunnen suurta rakkautta tuota pientä ihmistä kohtaan, joka istuu nyt 
tarkkaavaisena niin kiinni kyljessäni, että tunnen hänen hengityksensä rytmin. Hän on valmiina yhteiseen 
lukuhetkeen ja tarinaan ja odottaa sitä keskittyneenä vieressäni silmät kirkkaina. Hetkessä ilmenee minul-
le pienen lapsen varaukseton rakkaus ja luottamus aikuiseen niin konkreettisella ja arkisella tavalla, että 
se pysäyttää. Siinä hetkessä on valmiina kaikki vastaukset elämän tarkoitukseen ja olemukseen. Jos olisin 
ollut kiireinen ja väsynyt, en olisi kiinnittänyt pienen vartalon lämpöön ja Epun luottavaiseen olemukseen 
samalla tavalla sillä kertaa huomiota, mutta nyt, kun olen virkeä, eikä minulla ole kiire minnekään, aistin 
sen voimakkaasti, ja ymmärrän sen arvon. Tunnen kiitollisuutta”. 

Rakkaus ja hyväksyntä on kaikille ihmisille elinehto, mutta erityisesti se on sitä pienelle lapselle. 
Filosofi eero Ojasen mukaan rakkaus on ihmisen perussuhde maailmaan, elämän perustekijä ja ole-
massaoleva voima. Rakkauden tunnistaminen voimavarana on hänestä sen tunnistamista, mikä meitä 
pohjimmiltaan koskettaa ja liikuttaa. (Ojanen 2008, 44, 55, 67.)  Samalla on tärkeä muistaa, että 
rakkauden käsite on sekä moniulotteinen että monivivahteinen, ja sillä ei ole olemassa vain yhtä mer-
kitystä (Ojanen 2008, 22-23). Se on myös ikiaikainen käsite.
Lähimmäisenrakkaudesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä teologisessa käsitteistössä Agape-rakkaut-

ta. Siihen sisältyvät hyveet kuten jalomielisyys, lempeys, anteeksianto, myötätunto ja armeliaisuus. 
Agape on siis epäitsekästä rakkautta. (Ojanen 2008, 30, 75; Skinnari 2007, 24-25)  Agape-rakkaus 
eroaa rakkauden seksuaalisesta tai eroottisesta määritelmästä, eroksesta, joka liitetään usein nautin-
non tavoitteluun. eros oli kreikassa rakkauden jumalan nimi. Molemmat rakkauden muodot kui-
tenkin kuuluvat oleellisina ihmiseen ja ovat siinä mielessä Ojasen mukaan saman asian eri muotoja. 
(Ojanen 2008, 23, 31.)

Suomalaisen kasvatusajattelijan juho hollon mukaan pedagogisen kasvatustapahtuman varsinainen 
olemus on rakkaus, eli ”elämän kasvattava perusvoima” (hollo 1939, 124), oli kyse sitten älyllisen, 
eettisen tai esteettisen elämän kasvattamisesta. hollo kirjoittaa kuitenkin, että näitä syviä perusvoimia 
ei ole tarpeen tuoda päivänvaloon kasvatuksen käytännössä, tulemaan ikäänkuin liian tietoiseksi tästä 
kasvatustapahtuman perimmäisestä olemuksesta, jonka varassa se lepää. hän kirjoittaa runollisesti: 
”On parempi, jos ne saavat jäädä pyhään kätköönsä, silmin havaittavan ja käsin koskettavan kamaran 
alle. Siellä ne säilyvät terveimpinä, jos niitä ruokkii taivaan sade, ja sieltä ne salaa tuovat ehtymätöntä 
voimaansa jokaiseen päivän kirkkaudessa riemuitsevaan hetkeen, joka on niiden kanssa elimellisessä yh-
teydessä.” 
(hollo 1939 124,125.)

Omasta mielestäni ei ole syytä piilotella tai peitellä rakkauden merkitystä kohtaamisissa. ehkä rakkau-
teen liittyvä tietynlainen ”nolous” vähenisi, jos asiasta uskallettaisiin puhua sen oikealla nimellä, tun-
nustaen se elämään olennaisena asiana kuuluvana tosiasiana. juho hollo on saanut vaikutteita omiin 
teksteihinsä mm. filosofi Soren Kierkekaardilta. Kasvatuksen teoria-kirjassaan (1939, 121-123) hän 
kirjoittaa Kierkekaardin ajatuksista. hollo toimi ahkerana suomentajana ja hän suomensi myös mm. 
Rudolf Steinerin ja Maria Montessorin tekstejä.  Myös niissä korostetaan lapsen ainutlaatuisuutta ja 
rakkaudellista lähestymistapaa kasvatuksessa.

Suomessa institutionaaliseen kasvatusympäristöön sijoittuvasta pedagogisen ideasta ovat kirjoittaneet 
aikojen saatossa monet suuret kasvattajat ja filosofit, juho hollon lisäksi mm. urpo  harva, Martti 
haavio, j.e.Salomaa, erik Ahlman, Sven Krohn, Reijo Wilenius, veli-Matti värri, Simo Skinnari, 
Lauri Rauhala, jarno Paalasmaa ja Timo jantunen. ville Piippolan (2011) ja Maija junnon (2013) 
viimeaikaiset pro gradu-työt käsittelevät pedagogista rakkautta. Lukiessani kansainvälistä kasvatushis-
toriaa, huomasin yllätyksekseni monen suuren kasvatusajattelijan korostavan rakkauden periaatteita 
kasvatuksessa. Mm. j. h. Pestalozzin, j.A.Comeniuksen, Rudolf Steinerin, Maria Montessorin, Loris 
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Malaguzzin, Martin Buberin ja Friedrich Fröbelin kirjoituksissa on paljon rakkauden merkitystä ko-
rostavia piirteitä. 

Suomessa 1950-luvulla kasvatuksellisesta rakkaudesta puhuttiin ja kirjoitettiin melko paljon. vaikka 
tämä työni käsittelee ei-formaalia ja ei-institutionaalista kasvatustapahtumaa, tarkoittaa pedagoginen 
rakkaus terminä lähes samaa asiaa. Ne ilmenevät eri ympäristöissä ja tilanteissa, eri kasvattajien, kuten 
vanhempien ja opettajien toimesta, mutta niiden ydin muodostuu saman asian, rakkauden ympärille. 
Ojanen kirjoittaa rakkauden olevan ihmisen perussuhde maailmaan (Ojanen 2002, 44).

eri aikakausina samat asiat löytyvät uudelleen. voitaneen ajatella, että niissä on silloin jotakin sel-
laista voimaa tai  kestävyyttä, joka pulpahtelee pintaan aikakaudesta riippumatta. Kasvatuksellisen 
rakkauden näkeminen yhtenä olennaisena  hyvään kasvatukseen kuuluvana piirteenä on mielestäni 
taas voimistumassa.

Kasvatuksellisen rakkauden mahdollisuus ja merkitys on läsnä kaikissa kohtaamisissamme. voimme 
aina valita, tuemmeko lasta ja hyväksymmekö hänet, vai emme. yksi sana, katse tai lausahdus voi 
vaikuttaa lapsen koko elämään ja kasvatuksellisen rakkauden kokemus voi kantaa lasta jopa vuosi-
kymmenien päähän. Tässä on mielestäni opettajan ehkä suurin vastuu ja haaste työssään.

6.1. dialogisuus

Seuraavassa käsittelen hieman tarkemmin dialogisuuden käsitettä, koska se liittyy vahvasti kas-
vatuksellisen rakkauteen. Kasvatuksellisella rakkaudella ja dialogisuudella on parhaimmillaan 

mahdollisuus toteutua lukuhetkessä. Koko maailmasuhteemme on olemukseltaan dialogista ja vuo-
rovaikutteista (ek 2017). dialogisuudessa on kyse avoimesta vuorovaikutuksesta ja pyrkimys aitoon 
kohtaamiseen ihmisten välillä. 

juha Suoranta kirjoittaa kirjassaan ”Kasvatuksellisesti näkyväksi” Martin Buberin dialogisen rakkau-
den käsitteestä. 
”Erotuksena romanttisesta, seksuaalisesta tai sentimentaalisesta rakkaudesta, dialoginen rakkaus – avoin 
ja pyyteetön suhde toiseuksiin, toisen puoleen kääntyminen – on kasvatuksellisten suhteiden keskeinen osa. 
Buberin mukaan aito kasvatustilanne on nimenomaan Minä-Sinä-suhteen kaltainen (Suoranta, 2002, 

154; Buber 1993, 25-28). Buberin mielestä kasvattajan on tärkeää oivaltaa lapsen tämänhetkinen 
olemassaolo, mutta myös hänen olemuksensa mahdollisuudet (Suoranta 2002, 154). 
Martin Buberin mukaan on kyse siis Minä-Sinä-suhteesta, yhteydestä vanhemman ja pienen lapsen 
välillä (Buber 1993, 25-28). vanhemmat pyrkivät asettumaan lapsen asemaan ja tulkitsemaan lapsen 
näkökulmaa hänen eleistään, itkustaan ja ilmeistään, ja näkemään asiat lapsen kannalta. yrityksistäm-
me huolimatta emme kuitenkaan voi tuntea tai ymmärtää häntä, ja tämän myöntäminen säilyttää 
tulkintahorisonttimme vastaanottavaisena ja avoimena kaikille lapsen ilmauksille. (värri 2004, 109, 
110.) 

veli-Matti värrin mukaan dialoginen kasvatus voi toteutua ainoastaan silloin, kun kasvattaja kun-
nioittaa kasvatettavaansa ainutlaatuisena persoonana ja ottaa hänen puolensa huomioon Tämä on 
erityisen tärkeää siksi, koska vanhemmalla on kaikki valta pieneen lapseen nähden. (värri 2004, 95, 
97.) Tämä onnistuu, jos aikuinen malttaa asettua hetkeen lasta kunnioittaen ja arvostaen, yrittäen 
ymmärtää häntä ja hänen eleitään. Lukuhetkessä sekä aikuinen etttä lapsi ovat saman asian äärellä, 
lukemassa yhdessä kirjaa. Tilanteessa korostuu tasaveroisuus, ihmisyys. ihminen kohtaa ihmisen.
Buberilaisen ajattelun mukaan aikuisen ja lapsen välinen rakkaussuhde pohjautuu perimmäisesti ns. 
ontiseen rakkausyhteyteen, joka on pelkkiä tunteita perustavampi yhteys. Tunteet saattavat sitä, mut-
ta eivät muodosta sitä. (värri 2004, 104.) 

Alla esimerkki, miten dialogisuus ilmeni eräässä lukuhetkessä aineistoni perusteella:

Anekdootti ”Keskustelu ilman sanoja”, 4.12.2015, Eppu 1v 11kk

”Aamulla kuuntelen, miten Eppu 1v 11kk ja  ja Mamu 72v lukevat yhdessä. Epulla on pieni känkkä 
päällä, ja Mamu yrittää saada hänen huomionsa muualle ehdottamalla lukemista. Kaksi ensimmäistä lo-
rukirjaa saavat nopean tuomion: EI! Kun Mamu ehdottaa Allakka Pullakkaa, Eppu huutaa välittömästi: 
Joo! niin innostuneena, kuin vain Eppu osaa. Epulla ei ole vielä sanoja kuin 3 kappaletta. ”Joo” eri pai-
notuksin on hyvin ilmaisuvoimainen. Olen laskenut ainakin seitsemän eri tapaa sanoa ”Joo”. Muut sanat 
ovat ”Nam nam” syömisestä, ja ”Ei”.

Kuuntelen  viereisessä huoneessa, miten Mamu kertoo kirjan kuvista Eppu vieressään sohvalla. He käyvät 
koko kirjan läpi keskustellen, vaikka toisella on käytössään vain ne 3 sanaa, ja toisella kaikki maailman 
sanat. Siitä  huolimatta he puhuvat ja tuntuvat ymmärtävän toisiaan erinomaisesti. Eppu osallistuu kes-
kusteluun eri sanojen painotuksillaan, vastaten Mamun kysymyksiin. He keskustelevat hyvässä yhteisym-
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märryksessä.Vaikka en näe tapahtumaa ja Epun ilmeitä ja elekieltä, kuulen heidän keskustelustaan, että 
kaikki keinot ovat sulavassa käytössä.
Silloin ymmärrän, että lukuhetki mahdollistaa Epulle puhumisen, vaikka hänellä ei ole vielä sanoja. Hän 
voi kokea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi, eikä turhaudu siihen, ettei osaa. Päinvastoin Eppu saa 
tunteen, että hän osaa. Ymmärtäähän Mamu kaiken hänen sanomansa, puhuvathan he yhdessä lorukuva-
kirjan avulla. Lorukuvakirja on keskustelun kolmas osapuoli, välikappale ja mahdollistaja, jonka sanojen 
ja kuvien avulla keskustelu soljuu ja kurkottuu pidemmälle kuin mihin se ehkä muuten pääsisi.”

edellä oleva esimerkki kertoo mielestäni dialogisuudesta ja rakkaudellisesta vuorovaikutuksesta kah-
den ihmisen välillä – silloin edes sanoilla ei ole merkittävää roolia siinä yhteydessä, joka voi syntyä 
kahden ihmisen välille. Tärkeimmiksi nousee läsnäolo ja halu kohdata toinen. edellä kuvailtu anek-
dootti oli itselleni yksi merkittävimmistä aineiston esimerkeistä. Siinä minulle avautui ymmärrys mi-
ten ”toisen puoleen kääntyminen” voi käytännössä tarkoittaa, ja miten yhteys kahden ihmisen välillä 
on mahdollista syntyä, vaikka kommunikointikykymme olisikin rajallinen. Skinnarin mukaan rak-
kaudellisessa lähestymisessä oleelliseksi nousee kunnioitus toista ihmistä ja hänen ainutlaatuisuuttaan 
kohtaan, sekä rakastava läsnäolo ja toiminta. (Skinnari 2007, 25-26.)

7. LUKUHETKI

Käsittelen tässä luvussa ensin yleisesti lukuhetken olemusta ja siihen vaikuttaneita käytännön 
tekijöitä, kuten läsnäoloa. 

Sen jälkeen tarkennan aineiston tarkastelussa ja tulkinnassa kasvatuksellisen rakkauden lisäksi nous-
seisiin muihin teemoihin, eli mielikuvituksen kasvattamiseen ja moniaistisuuteen. Ne mahdollistivat 
myös osaltaan kasvatuksellisen rakkauden kokemusta lukuhetkessä. 
 
Lopuksi avaan lukuhetken moniaistisuutta hieman tarkemmin kolmessa alaluvussa:

-Näkö eli kuvien voima
-Kuulo eli lorujen rytmi 
-Tunto eli kosketus

Anekdootti ”Läsnäolon puute”. 28.10.2015, Eppu 1v 10kk

”Olen väsynyt ja omissa ajatuksissani. Oli taas huono yö, väsyttää ja ajatukset takeltelevat sumeina. Pääs-
sä jyskyttää. Luen Heis-Hois-kirjaa ulkomuistista, samalla ajatukset harhailevat kaikissa tekemättömissä 
töissä. Eppu istuu kainalossani ja toivon ettei hän huomaa poissaoloani ja väsymystäni. Kirjan loputtua 
Eppu laittaa päänsä syliini ja hymyilee minulle autuaasti, kuin vain lapsi voi hymyillä, kasvot loistaen 
kirkkaina. Tekeekö hän noin aistittuaan minun huonon oloni, ja yrittää lohduttaa, vai onko hän vain 
onnellisen tietämätön asiasta ja osoittaa nyt tyytyväisyyttään ja iloaan? Huono omatunto pistää, mutta 
lapsen silmissä on autuas onni. Havahdun lopultakin tähän hetkeen, ja tulvahdan täyteen kiitollisuutta 
tuota pientä ihmistä kohtaan, joka sai minut hereille. Samalla  ajattelen, että vanhemman pitää olla myös 
armollinen itselleen. Aina voimia ei ole tarpeeksi, mutta se ei kaada maailmaa.”

Tämän opinnäytetutkielmani aikana olen elänyt lukuhetkiä yhdessä epun kanssa kymmeniä ja taas 
kymmeniä tunteja. Olen yrittänyt tietoisesti havainnoida mitä tilanteessa on tapahtunut. Se ei ole 
aina ollut helppoa, koska lukuhetket ovat vaihdelleet monista eri tekijöistä riippuen ja  jokainen yk-
sittäinen lukuhetki on ollut aina hieman erilainen. 

Seuraavaksi erittelen niitä käytännön tekijöistä, jotka vaikuttivat lukuhetkien laatuun. 

”Jos maisema vaikuttaa ajatuksiin, niin yhtä lailla ajatukset vaikuttavat maisemaan. Paikat näkee mieli-
alojensa taka kuin katseli eriväristen lasien lävitse. Me itse kuulumme yhtälön muuttujiin, soinnun säve-
liin, ja luomme riitasointua tai harmoniaa lähestulkoon mielemme mukaan.”  (Mustavuori 2014, 46, 47.) 

eniten lukuhetken olemukseen vaikutti käytännön tekijöistä sekä aikuisen että lapsen kulloinenkin 
mieliala, useammin kuitenkin aikuisen kuin lapsen.  Aikuisen virittäytyminen lukuhetkeen määritteli 
pitkälle oliko hetki onnistunut. jos aikuisen ajatukset harhailivat lukuhetken aikana, ei lukuhetkessä 
ollut kahden ihmisen aitoa kohtaamista. Silloin lukuhetki oli kaavamainen ja toistui vanhasta muis-
tista ilman, että aikuinen olisi keskittynyt tilanteeseen tai lapseen. Myös aikuisen oma kokemus tilan-
teesta oli silloin mitäänsanomaton. Lapsi pystyy hyvinkin tarkasti aistimaan aikuisen käytöksestä ja 
äänen painosta onko hän mukana tilanteessa oikeasti, vaiko vain leikisti. 

Oman mielen hallitsemisen harjoitteleminen voisi olla paikallaan ja tärkeää. ihminen pystyy itse sää-
telemään omaa kokemustaan stressaavista tilanteista itsekasvatuksen avulla. joillakin tämä voi tarkoit-
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taa meditaatiota, jollekin toiselle jotakin muuta. Aina tätä tietoa ei kuitenkaan ole helppoa siirtää käy-
täntöön. Siksi on myös mielestäni tärkeää olla itselleen kasvattajana armollinen. On tärkeää ajatella, 
että jos yrittää parhaansa, se riittää.

jos  eppu oli huonolla tuulella, hän saattoi kieltäytyä kirjan lukemisesta. useimmiten hän kuitenkin 
kiukustaan huolimatta liittyi lukuhetkeen mukaan joko heti, tai hetken kuluttua.  Lukuhetki tuntui 
auttavan hänät viilentämään tunteitaan ja kääntämään ajatukset pois kulloisestakin harmittavasta asi-
asta. 

Anekdootti, ”Kauhukohtaus”. 1.8.2015, Eppu 1v 8 kk

”Heräsimme yöllä Epun huutoon, hän makasi pinnasängyssään ja näki ilmeisesti pahaa unta. Hän ei 
reagoinut kun yritin hyssyttää häntä, vaan alkoi huutamaan suoraa huutoa, ilman mitään estoja. Eppu 
nousi seisomaan sängyssään, silmät olivat auki ja tuijottivat mitään näkemättä suoraan lävitsemme, kyy-
neleet valuivat poskia pitkin.  Hän polki jalaa ja ravisteli pinnasängyn puolia, ja oli niin kiukkuinen, 
että se suorastaan tihkui hänestä. Laitoimme valot päälle ja yritimme puhua hänelle, laittaa unipupun 
soimaan, nostimme hänet syliimme ja kannoimme ympäri huonetta. Mikään ei auttanut, kyse oli kau-
hukohtauksesta. Meillä vanhemmilla oli jo hiki, emme tienneet miten saada Eppu rauhoittumaan. Hän 
oli täysin omassa unimaailmassaan, eikä päässyt sieltä pois. Tätä jatkui vajaa puoli tuntia, mikä on yöllä 
pitkä aika, ja olimme jo kokeilleet kaikki mahdolliset kikat mitä unisissa aivoissamme syntyi. Lopulta 
mieleeni tuli Yökyöpelit-kirjan Viikuna-loru, ja aloin hädissäni lausua sitä. En uskonut hetkeäkään, että 
se auttaisi, mutta ihme ja kumma, jokin tutussa rytmissä rikkoi Epun tajunnan ja hän alkoi rauhoittua. 
Haimme äkkiä olohuoneesta itse kirjan ja istuimme sängylle lukemaan sitä. Eppu rauhoittui ja saimme 
hänet nukkumaan. Olimme äimistyneitä mutta huojentuneita. Allakka Pullakka pelasti tilanteen. Tämä 
toistui kaksi kertaa, mutta kolmannella kerralla lorut eivät enää tehonneet.”

Myös fyysiset seikat, kuten väsymys, nälkä tai pissahätä vaikuttivat lukuhetkeen. Silloin lapsi ei luon-
nollisesti jaksanut keskittyä, ja oli kärsimätön ja lukuhetki jäi pinnallisemmalle tasolle. jos taas saim-
me rauhassa asettautua kahdestaan sohvalle, ilman kiirettä tai muita vaatimuksia, kohtaamiselle oli 
paljon paremmat mahdollisuudet toteutua. Näitä hyvän mielen kohtaamisia oli lukuhetkissämme 
ylivoimaisesti eniten.
Oma kokemukseni lukuhetkestä lapsen kanssa on ollut perusolemukseltaan rakkaudellinen ja syvästi 
iloa tuova. jos sekä aikuinen että lapsi olivat positiivisesti virittyneitä hetkeen, kaikki sujui kuin itses-

tään. yleensä lapsi suhtautui iloiten ja innolla mahdollisuuteen lukea yhdessä. 
itselleni lapsen fyysinen läheisyys oli jatkuva ilon lähde. Pieni, uskomattoman sileäihoinen, pullea ja 
lämmin käsi nyppimässä hiljaa kättäni. Lämmin lapsenvartalo istumassa niin tomerasti ja keskitty-
neesti vieressäni kuin vain mahdollista, vain hengitys hiljaa tuhisten. Saatoin haistaa pörröisten hius-
ten miedon tuoksun, lapseni ominaistuoksun. Näistä asioista nautin, ja suorastaan hengitin sisääni 
hetkien tunnelmaa. Kokemus ei muuttunut arkipäiväiseksi, vaan toi yleensä ilon värähdyksiä, vaikka 
toistuikin yleensä suhteellisen samankaltaisena. Kirjojen suuri määrä ja vaihtelu auttavat kokemukse-
ni mukaan aikuista pysymään läsnä. Fyysisen läheisyyden lisäksi epun oman sisäisen maailman välä-
yksittäinen pilkahdus oli upeaa, etenkin kun sanoja oli vielä vähän. Majaluoman mukaan lukuhetki 
on vahva ja väkevä, ja se on täynnä yhteenkuuluvaisuutta (Majaluoma 2001, 22).

7.1. Mielikuvituksen kasvattaminen

”Se (mielikuvitus) ilmaisee yleisen tiedollisen suuntautumisen, jonka päämäärä vastoin kaikkea passiivista 
vastaanottavaisuutta ja säilytyspyrkimyksiä on nimenomaan totunnaisuudesta irtautuminen, orgaaninen, 
omaehtoinen kasvaminen, vastoin loppumatonta erittelevää haeskelua alinomainen synteettinen ”keksimi-
nen”, ja joka näiden vastakkaisten ja rinnakkaisten toimintojen sekä emotionaaliselta puolelta virtaavain 
virikkeiden keralla sulautuu jakamattomaksi psyykilliseksi todellisuudeksi.” (hollo 1918, 147, i osa.)

Lapselle maailma näyttäytyy ihmeellisenä paikkana, jossa kaikki asiat ovat uusia ja ennenkoke-
mattomia. Tämä ihmettely ja mielikuvittelu ympäröivästä maailmasta on lapselle ominainen ja 

erityinen piirre, jota tulisi kaikin keinoin vaalia. Lorukuvakirjat tarjoavat yhden eloisan ja luontevan 
paikan, missä mielikuvitus voi elää ja kasvaa.

Anekdootti ”Kurkistus Epun pään sisään”. 1.6.2006, Eppu 2v 5kk

”Luimme taas kuukauden tauon jälkeen Yökyöpeleitä. Katsoimme samaa ensimmäistä aukeamaa. ”Ma 
tein ton!”, Eppu sanoo pontevasti ja osoittaa aukeaman valkoista jauhosäkkiä. Sitten hän osoittaa punaista 
ovea, johon pienet valkoiset jauhoiset jalanjäljet johtavat ja sanoo: ”ma olen tuolla piilossa”. ”Ai, onko 
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Eppu siellä oven takana piilossa?”, kysyn. ”Joo, olen”, Eppu vastaa, reipas ääni on hiljentynyt nyt lähes 
kuiskaukseksi. ”Okei, kuka sua etsii?”, kysyn. ”En ma tiedä”,  Eppu sanoo. Sitten hän alkaa selata kirjan 
sivuja ja näyttää viimeisen aukeaman nukkuvaa nakertajaa. ”Toi ettii mua!”, hän sanoo. Nyökkäilen. 
”Ahaa, okei, nakertaja siis etsii sua, nukkuva nakertaja”. ”Joo-o!”, Eppu nyökyttelee. Palataan taas en-
simmäiselle aukeamlle. Olen hiljaa, annan Epun puhua ja johtaa keskustelua. Katsomme kuvaa, Eppu 
juoksuttaa sormiaan teipin palojen päällä, joilla revennyt sivu on liimattu yhteen ylhäältä alas. ”Viuuh, 
viuhh, viuhhh”, hän sanoo, ja juoksuttaa sormeaan uudelleen ylös ja alas, monta kertaa, nopeammin ja 
nopeammin. Ihan kuin hän laskisi mäkeä, ylhäältä alas, viuuhh, ja uudestaan, ylhäältä alas, viuuu, 
viuhh. Käännetään sivua. Luen Nakertaja-lorun. Eppu keskeyttää ja kysyy: ”Missä on isi?” ”Ai meidän isi? 
Vaiko siis Nakertajien isi?”, kysyn. ”Joo”, hän vastaa.  ”En tiedä, sitä Nakertajan isiä ei taida näkyä tässä 
kuvassa”, vastaan. ”Vai näkyykö?”, kysyn. ”Mä olen tuolla piilossa”, Eppu sanooo, ja näyttää pöytäliinan 
alta kurkkivaa Nakertajaa. Kun luen lorun viimeisen lauseen...”sitä pitää seurata”, Eppu alkaa kuljettaa 
sormeaan taas kuvan päällä, ja seurata siinä risteileviä seittejä. ”Ma seuraan sitä”, hän kuiskaa dramaatti-
sesti, ja sanoo heti perään: ” Pii-paa, pii-paa, pii-paa”. Hän siis jatkaa tarinaa koko ajan omassa päässään, 
tulkitsen hänen seuraavan nyt mielessään nakertajaa ambulanssilla tai ehkä poliisi-autolla. Kirjan kuva 
jatkuu Epun mielessä yli aukeaman rajojen ja Eppu rakentaa omaa tarinaansa siitä. 

En ole ennen nähnyt Epun kertovan ääneen niin pitkään omaa tarinaa lorukuvakirjan loruihin ja kuviin 
liittyen. Hän kuvitteli pitkään ja rauhassa mielikuvituksessaan liikkuen. Olen ihastuksissani, vau!  Hän 
todella näkee mielessään kauas ohi konkreettisen kirjan lorun ja kuvan, paljon pidemmälle. Ja olen sen 
aina varmaan osannut aavistaa, mutta nyt puheen kehityttyä Eppu osaa ensimmäisen kerran kertoa omia 
ajatuksiaan ääneen, ja pääsen pieneksi hetkeksi kurkistamaan hänen päänsä sisään. Se on mieletöntä.”

Mielikuvitus on meille ihmisille ominainen, älyllinen kyky (jantunen ja Skinnari 2007, 291.) Mie-
likuvitus on kyky kehitellä päänsisäisesti uusia, ennennäkemättömiä yhteyksiä toisilleen näennäisesti 
vieraiden asioiden välille. Samalla on kyse myös ongelmanratkaisusta ja kekseliäisyydestä. Zacharias 
Topeliuksen mukaan juuri mielikuvitus tekee tiedon eläväksi, elähdyttää ja ravitsee sen (jantunen ym. 
2007, 291). Sanana mielikuvitus valitettavasti vaikuttaa kuitenkin useimmista jollain tapaa epämää-
räiseltä (Salminen 2005, 225). Tätä mieltä on oltu etenkin taidekasvatuksen kontekstissa, jossa sille on 
pyritty löytämään eri aikoina vakuuttavia perusteluja koulumaailman kannalta. 

ilman mielikuvitusta ympärillämme näkyvää maailmaa sellaisenaan kuin sen olemme oppineet tunte-
maan, ei olisi. eläimillä on kekseliäisyyttä ja ne kykenevät oppimaan uusia asioita, mutta vain ihmi-

nen pystyy kuvittelemaan toisia todellisuuksia ja mahdollisia maailmoita. ihminen on kautta historian 
unelmoinut, haaveillut ja tavoitellut  parempaa elämää. Sen ansiosta olemme keksineet työskentelyä 
helpottavia laitteita, säveltäneet musiikkia, käyneet kuussa ja kirjoittaneet kirjoja. Mielikuvitus on 
avaimemme luovuuteen ja kekseliäisyyteen. Filosofi eero Ojasen mukaan mielikuvitus on totta, koska 
sen avulla ihminen luo kulttuuria. ihminen on Ojasen mukaan kahden maailman kansalainen, toi-
saalta näkyvän reaalimaailman, ja toisaalta mielikuvituksen maailman. (Ojanen 2003, 121.) 
Filosofi Sven Krohn puolestaan ilmaisee saman asian seuraavasti: 

“Kaikki kulttuuri on ihmishengen tietoista luomusta....Kulttuuriluomukset, alkuaan ajatuksia, toteutu-
vat tämän ajan länsimaisessa kulttuurissa tieteessä tai yleisemmin tietämiseen liittyvällä alueeella sekä 
taiteessa, mm.kirjallisuudessa, musiikissa, kuvataiteissa, teatterissa, elokuvataiteissa. Myös yhteiskunnissa 
voimassa olevat yhteiskuntajärjestykset voidaan katsoa kulttuuriluomuksiksi.” (Krohn 1996,74.)

Ajatuksemme muuttuvat aineelliseksi todellisuudeksi –  professori Markku Wilenius on todennut, 
että luomme ja uudistamme ajatuksillamme ja mielikuvituksemme voimalla maailmaa koko ajan 
(Wilenius 2015). ei ole samantekevää mitä ajattelemme tai miten ajattelemme. Se mitä ajattelemme, 
suuntaa ja muuttaa toimintaamme ja vaikuttaa valintoihimme. 

Mielikuvituksen varassa lepää myös moraalimme, kykymme asettua toisen asemaan. Tunne-elämän 
rikkaassa kehittymisessä sadut, tarinat, lorut voivat olla tärkeässä asemassa. Niiden avulla lapsi oppii 
eläytymään toisen asemaan, kuvittelemaan tilanteita, joihin ei itse ole joutunut. Opettavaiset kansan-
sadut on kautta aikojen ollut tärkeä osa lastenkasvatusta. Tätä kulttuurin osa-aluetta pitäisi mielestäni 
nykyäänkin osata vaalia ja ymmärtää sen merkitys, koska sadut vaikuttavat tunteen kautta.  Topeliuk-
sen mukaan tunteen ja tahdon kasvattamisessa juuri mielikuvituksella on tärkeä rooli (jantunen ym. 
2007, 291). 

Taidekasvattaja elina heikkilä nostaa (heikkilä 2015, 102) uudelleen esille hollon ajatuksen mie-
likuvituksen arvosta. hän ehdottaa mielestäni perustellusti, että se otettaisiin (yhdeksi) kuvatai-
dekasvatuksen lähtökohdaksi. Kuvataidekasvatus on kautta aikojen perustellut olemassaoloaan ja 
merkitystään eri tavoin ja paradigmoin. heikkilän perustelut vakuuttavat – mielikuvituksen taidon 
vahvistaminen ja sitä kautta myös ajattelemisen vahvistuminen. Kriittinen taidekasvatus pyrkii mieli-
kuvituksen avulla maailman uudelleen kuvitteluun ja sen muuttamiseen. ilman mielikuvitusta kaikki 
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kehitys pysähtyisi paikoilleen.

Nykyään kuulee usein sanottavan, että nykyajan lapset eivät enää osaa leikkiä. Miten kodit, päivä-
kodit, koulut voivat osaltaan pitää huolta siitä, että mielikuvitusta ruokitaan ja sille annetaan tilaa ja  
aikaa vapaassa leikissä? Lapsi ei tarvitse valmiiksi pureskeltuja malleja, vaan hänen pitää saada nauttia 
keksimisen ilosta, samalla usko omiin kykyihin vahvistuu. 

Pienen lapsen aivoja ei ole vielä ”ohjelmoitu” mihinkään tiettyyn malliin. Kaikki on lapselle mahdol-
lista, ja rajoja tai ajatus-skeemoja ei ole vielä muodostunut. Lapsi nauttii kun saa kirjan avulla kuvi-
tella asioita. edellä kuvailemassani anekdootissa kirjan lorut ja tarinat alkoivat elää omaa elämäänsä 
hänen mielessään ja eppu kulki lorujen henkilöiden mukana, kuvitellen ja kysellen ja keksien itse 
tarinalle jatkoa. hän näki mielessään kirjan kuvat  aivan eri lailla kuin aikuinen, jolle niissä esiintyvät 
asiat olivat jo läpikotaisin tuttuja. eppu oli aktiivisesti mukana lukuhetkessä.  jopa kirjassa olevat tei-
pinpalat innoittivat häntä. voidaan perustellusti sanoa, että lukuhetki ruokki hänen mielikuvitustaan.
 
Lukuhetki luo lapselle luontevan mahdollisuuden eläytyä ja kokea eri asioita, tunnelmia ja  tunteita, 
myös sellaisia joita arki-elämä ei tavallisesti tarjoa. Lorukuvakirjan kautta lapsi voi kuvitella itsensä 
mukaan mitä ihmeellisimpiin seikkailuihin, hän voi kuvitella miltä tuntuisi osata lentää tai  hyppiä 
kuin sammakko, miltä tuntuisi olla rohkea tai kohdata jotakin pelottavaa, ja selvitä siitä. Lapsi eläytyy 
tekstiin ja kuvaan, ja samaistuu samalla sitä kautta toisen asemaan, kokien itsekin kirjassa esiintyviä 
tunteita. Näin lapsi voi harjoitella häntä jännittäviä tai pelottavia asioita turvallisesti. epun jaka-
mattoman huomion saivat aina yökyöpeleiden kummalliset Nakertajat, jotka yön pimeydessä olivat 
jyrsineet reiän jauhopussiin ja tassutelleet siitä ulos jättäen jälkeensä vain jauhoiset jalanjäljet. Samoin 
häntä kiehtoi loputtomasti salaperäinen Agenttinero Naru, joka ”vakoili ja hiipi, urkki ja levitoi”. 
epun keskittyneestä ilmeestä ja paikoillaan hievahtamatta istuvasta olemuksesta päättelin, että tämä 
jännityksen elementti oli yksi kiinnostusta ylläpitävä ja sitä selittävä tekijä. Loruihin eläytyvä lukuta-
pani osaltaan alleviivasi  tunnelmaa. 

Lapsen maailmassa kaikki on uutta ja outoa, ja sadun ja salaperäisyyden peite verhoaa vielä asioita. 
Lorukuvakirjan kuvat yhdistettynä polveilevaan rytmilliseen tekstiin, tuttuun ja turvalliseen ääneen, 
joka puhuu, aikuisen lämpö ja läheisyys, luovat vahvan stimulaaation lapsen mielikuvitukselle. Ai-
neistoni perusteella lukuhetkessä olevan aikuisen on yritettävä parhaansa mukaan eläytyä ja olla läsnä 
lapsen mielikuvituksentäyteisessä tavassa olla maailmassa, ja nähdä lapsi omana yksilöllisenä itsenään 

hyväksyen hänet ja hänen ajatuksensa täysin. Tämä mahdollistaa samalla kasvatuksellisen rakkauden 
ja dialogisuuden ilmenemistä hetkessä. 

7.2. Moniaistisuus

”Kauneutta on kaikkialla runsaasti tarjolla terveille ja herkille aisteille. Tylsille aisteille sitä ei ole missään.”  
(hollo 1939, 98.)

Lapsi on syntymästään saakka moniaistinen ja ainutlaatuinen persoona, joka pyrkii yhteyteen 
kohti maailmaa, valoa, lämpöä, hajuja ja ääniä eri tavoin kommunikoimalla (värri 2005, 98). 

Kommunikaatio-sanan alkuperä onkin latinankielisessä sanassa communio, joka tarkoittaa yhteyttä 
(Gothòni 2015, 122). 

Maailmasuhteemme on aistinen ja vuorovaikutteinen - Ove ekin mukaan koko maailma on ilmai-
sullisuutta ja laadullisuuksia, ja ilman aisteja todellisuudenkuvamme jäisi hyvin niukaksi.  Fenome-
nologit pyrkivät selvittämään aistien kautta kokemuksen luonnetta havaitun evidenssin varassa. he 
siis tarkastelevat ihmisen maailmasuhdetta kokemus,- ja merkityssuhteena (ek 2017). 
Lorukuvakirjan lukukokemus on täynnä erilaisia merkityksiä, jotka näkymättöminä risteilevät il-
massa, luoden yhteyksiä, kokemuksia ja tunteita aistisuuden kautta. Antero Salmisen mukaan kaikki 
havaitsemisemme on luonteeltaan moniaistimuksellista, jossa havaintokokonaisuus muodostuu eri 
aistien antamien tietojen yhdistämisestä. Moniaistisuus tuo kokemukseemme rikkautta. (Salminen 
2005, 137.) jos suljemme leikkimielisesti jonkin aisteistamme pois, jää kokemuksemme maailmasta 
laadullisesti paljon köyhemmäksi. Pärjäisimme kyllä, mutta emme saavuttaisi ympäröivästä todelli-
suudesta niin paljon tietoa.

Anekdootti  ”Miltä se maistuu?”. 1.7.2015, Eppu 1v 7kk. 

”Luemme Nakertajat-lorua Yökyöpeli-kirjasta. Kysyn mitä Nakertaja tekee. Eppu osoittaa kirjan kuvaa, 
missä Nakertaja syö lakanaa. Kysyn Epulta syökö Nakertaja lakanaa? Eppu vastaa heti: ”Nam-nam!”. Sen 
kolmannen sanansa, minkä hän osaa. Sitten hän kumartuu alas ja maistaa kuvan paperia. ”Nam-nam!”, 
kuuluu taas. Lisää maistelua, nyt Eppu nuolee sivua jo koko kielellään.Tätä jatkuu jonkin aikaa.”
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Lukukokemus koostuu monien eri aistien yhteistyöstä. Se on siis perustellusti moniaistinen ko-
kemus. Pieni lapsi kokee maailman luontaisesti koko kehollaan ja kaikilla aisteillaan. Aistit tuovat 
hänelle tietoa maailmasta ja hän käyttää niitä ennakkoluulottomasti – hän nuolee, tunnustelee, kat-
soo ja nuuskii ympäristöään. eppukin tutustui yllä olevan anekdootin mukaisesti lorun maailmaan 
myös maistamalla.

Aikuisilta on usein oma aistivoimaisuus ja niiden kokonaisvaltainen käyttö saattanut turtua. voim-
me ehkä muistaa joitain välähdyksenomaisia muistoja lapsuudestamme - tunnelman kuumasta hiek-
katiestä paljaan jalan alla, miltä liukas ja lipeävä savi tuntui sormien välissä, miten kirkas valoläikkä 
liikkui hitaasti seinällä. emme kuitenkaan enää pysty samaistumaan lapsen tapaan kokea maailma 
ensimmäistä kertaa.
Käsittelen seuraavassa niitä aisteja, jotka ilmenivät aineistoni perusteella voimakkaimmin lukuhet-
kessä. Nämä aistit ovat näkö, kuulo ja tuntoaisti. 

7.2.1. Näkö – Kuvien voima

”Silmien viisaus on katsojan mielessä. Jokainen kokee, tulkitsee ja näkee mailman omalla tavallaan.Vain 
havahtumalla, heräämällä katseemme voi valpastua ja vapautua, avautua näkemään sen, mitä jo on.” 
(Mustavuori 2014,  44.)

Filosofi Platonin mukaan näöllä on erityisasema aistiemme joukossa, koska se muodostaa suuril-
ta osin kokemustodellisuutemme (varto, 2003, 21). Se on siis hallitsevin aistimme (Salminen 

2005, 138). Näkemiskeskeisyytemme on kuitenkin myös kulttuurisidonnaista, ja sen suhteellinen 
tärkeys voi vaihdella sekä eri kulttuureissa, että myös yksilötasolla. esim. japanissa ja Kiinassa erityi-
sesti kosketusaisti on ollut hyvin arvostettua, Oseaniassa taas puolestaan tuoksut. (Salminen 2005, 
137-138.)

Lapselle lorukuvakirjan visuaalisuus, eli kuvat, värit ja muodot ovat ihmeellinen, jännittäväkin 
maailma. Muistan itse omasta lapsuudestani muutamia jännittäviä kirjoja, jotka pelottivat minua, ja 
tulivat jopa uniin. eppu taas hiljensi usein ääntään pieneksi kuiskaukseksi, jos jokin loru oli hänestä 
jännittävä, tai siinä oli jokin jännittävä kohta. Tämä liittyi yleensä Laura Ruohosen yökyöpelit-kir-
jan Nakertajat-loruun. Mikään loru ei kuitenkaan oman tulkintani mukaan suoranaisesti pelottanut 

häntä. Nakertajat-lorussa oli kuitenkin jotain, joka tuntui sekä kiehtovan että jännittävän häntä - 
toisinaan Nakertajat herätti epussa vain uteliaisuutta, ja  toisinaan siihen tuntui liittyvän enemmän 
jännitystä. Kokemus siis vaihteli päivän mukaan.

visuaalisuus ruokkii mielikuvitusta ja antaa lapselle mahdollisuuden jatkaa lorujen mielikuvia omas-
sa päässään. Aikuisen tehtävänä on olla mukana ihmettelemässä, kokemassa ja tarvittaessa selittä-
mässä asioita lapselle. Tottumus usein syö kokemustamme ympäröivästä todellisuudesta.  voimme 
yrittää karistaa tottumuksen harmauden silmistämme ja yrittää päästä lähelle sitä kokemusta, joka 
lapsella on kun hän tutkii ja katsoo maailmaa. Siinä kaikki aistit ovat oleellisena apuna.

värit ovat erittäin aistivoimainen kokemus, ja siksi ne vaikuttavat tunteisiimme, ja tunteiden kautta 
koko olemukseemme. Reagoimme väreihin kukin eri tavoin. jotkin värit luovat ympärilleen energiaa 
ja valoa, toiset ovat luonteeltaan salaperäisempiä. Tunnelma kirjan tummansinisellä aukeamalla on 
erilainen kuin kirkkaan keltaisella. Mustavuori kirjoittaa väreistä mielestäni osuvasti: 

”Värit vaikuttavat ihmisen ajatteluun, tuntemiseen ja tahtomiseen, ruumiiseen ja mieleen. Eri värit 
virittävät meidät eri tavoin. Ne voivat rentouttaaa, tasapainottaa tai piristää. Taidemaalari Vassily Kan-
dinskyn mielestä väri on ennen kaikkea keino vaikuttaa sieluun.  Joku on sanonut, että värit ovat sielulle 
sitä, mitä ruoka on ruumiille.” (Mustavuori 2014, 54.)

 Näköaisti kytkeytyi kasvatukselliseen rakkauteen yhdessä ihmettelynä ja tutkimisena. Lapsi ja van-
hempi katsoivat samaa kuvaa, lapsen johdattelemana ja hänen kiinnostuksensa mukaisesti. Aikui-
nen seurasi perässä, ihmetellen ja eläytyen lapsen kanssa. dialogisessa kohtaamisessa avaudumme 
parhaimmillaan näkemään asiat toisen silmin ja yrittäen avautua toisen kokemukselle.

7.2.2. Kuulo – Lorujen rytmi 

Anekdootti ”Rytmi veressä”. 25.4.2015, Eppu 1v 4kk.

”Istuin Epun kanssa sohvalla ja Eppu halusi katsoa Yökyöpeli-kirjaa. Hän osoitti sitä sohvapöydältä, ja 
kannesta Viikunan kuvaa. Eppu pitää Viikuna-lorusta. Aloin etsimään kirjasta kyseistä lorua, mutta kun 
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en heti löytänyt, aloin ulkomuistista lausua sitä ääneen: ”Viikuna, viikuna, väistä vähän, et voi jäädä is-
tumaan tähän, taivaalta syöksyy jättiläismuna, selkäsi takaa aavikkojuna, ohjissa paha Mösjöö La Huma!” 
Eppu alkoi välittömästi vatkata pientä jalkaansa, heiluttaa kättään ja hihkaisi lopuksi täynnä iloa olevan 
kiljahduksen. Olin ymmärtänyt häntä! Muistin miten hänen lempilorunsa meni!  Ilon säihke syttyi hänen 
silmiinsä, kun tuttu rytmikäs loru alkoi. Viikuna-lorussa rytmi on vielä erityisen voimakas. Tajusin myö-
hemmin kirjoittaessani tapahtumaa ylös, että tutun lorun rytmi toimi kuin musiikki Epun tapauksessa –se 
oli kuin pieni laulu, täynnä rytmiä ja tunnetta.”

Lapsi reagoi synnynnäisesti rytmiin ja melodiaan. Rytmillä onkin ihmisessä selvä fysiologinen 
perusta - kokemus rytmistä kuuluu ihmisen syvimpään olemukseen.  Se voi johtua vauvan äidin 

vatsassa kuulemasta sydämen sykkeestä, kävelyn tärähdyksistä, sekä lapsen yrityksistä ymmärtää pu-
heen melodista äänenkorkeutta. (ikonen 2000, 37.) Koskimiehen mukaan ihminen kokee joka hetki 
rytmillisiä tapahtumia mm. hengityksensä, sydämen lyöntiensä ja verenkiertonsa kautta. Nämä ovat 
Koskimiehen mukaan ”todellisia rytmillisiä alkuilmiöitä”. Rytmin tajulla on tärkeä merkitys esteet-
tisessä nautinnossa. (Koskimies 1962, 92.)  jo pienet vauvat nauttivat jalkojen liikuttelusta, sylissä 
tanssimisesta ja loruttelusta liikkeen tahtiin.  Sen saman ilon isommat lapset saavat liikkumalla. 
Näin ollen runouden rytmillinen teho ja viehätys perustuisi meissä itsessämme syvälle rakennettuun 
rytmiin ja rytmin tajuun. 

Myös ympäristössämme ja luonnossa asiat voidaan pilkkoa erilaisiksi rytmeiksi; vuodenaikojen 
rytmit seuraavat toisiaan, luoden struktuuria elämäämme. Ne synnyttävät osaltaan tietyn muodon ja 
järjestyksen. Koko elämä on muodonmuutosta ja rytmiä olomuodosta toiseen, muutosta ja aaltolii-
kettä, syntymistä ja kuolemista.

Kuulemamme lorujen rytmi on toistoa, ja toisto luo turvaa ja on siten rauhoittava elementti. Se 
on ennustettavaa ja rentouttavaa.  ennen kuin lapsi ymmärtää sanoja ja puhetta, hän kuulee vain 
sanojen ja liikkeiden rytmin. Lapsen kielelliselle kehitykselle luodaan pohja ensimmäisen ja toisen 
ikävuoden aikana (Lampi 1981, 51; Gerhardt 2007, 65). Lukuhetki on siten osaltaan vahvistamassa 
lapsen kielellistä kehitystä.  

”Kielen syntyä ei ole etsittävä elämän proosallisesta, vaan sen runollisesta puolesta, kielen lähde ei ole syn-
kässä vakavuudessa, vaan iloisessa leikissä ja nuorekkaassa hilpeydessä. Ja niiden sielullisten toimintojen 

joukossa, jotka voimakkaimmin olivat omansa herättämään musiikin ja laulun purkauksia, on aivan 
ensimmäisenä mainittava rakkaus. Rakkauden tunteesta eivät johdu ainoastaan, kuten Darwin on osoit-
tanut, lintujen ja kukkien loistavat värit, vaan sen aikaansaamina on myös pidettävä monia sellaisia 
asioita, jotka maisessa elämässämme tuottavat iloa: se antoi virikkeen useimmille varhaisimmille lauluille 
ja vaikutti siten myös ihmiskielen synnyssä. ” (Koskimies 1962, 123.)

Lorujen kieli eroaa tavallisesta arjen puheesta vaihtelevuudellaan ja monipuolisuudellaan, erilaisilla 
intonaatioillaan, painotuksillaan ja rytmillään. helsingin lastentarhaopettajaopiston entisen puhe-
kasvatuksen lehtorin inkeri Lammen mukaan runo houkuttelee lasta keskittymään ja eläytymään 
kielen rytmiin, kehittäen myös melodisten ainesten erottelukykyä ja ääntämisvalmiutta (Lampi 
1981, 33-34, 52). Siksi lorut, runot ja riimit kiinnostavat  lasta jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 
Samalla lapsen passiivinen sanavarasto kasvaa (Lampi 1981, 50). Lastenkirjailija hannele huovi ja 
lastenmusiikin tekijä Soili Perkiö kertovat havainneensa vauvamatineoissa, kuinka vauvat kuuntele-
vat runoja ”ihollaan” ja aistivat äänet aaltoina, kylpien äänissä ja niiden välisissä tiloissa kokonaisval-
taisella tavalla (heikkilä-halttunen 2015, 14). 

Loruille on ominaista kielen musiikillisuudella leikittely. Rafael Koskimiehen mukaan musiikki ja 
runous ovatkin samankaltaisia sen vaikutelman osalta mitä ne synnyttävät kuulijassaan esteettinen 
elämys voi hyvinkin saada  sydämemme sykkimään, poskemme hehkumaan, veremme kohisemaan, 
korvamme kuumottamaan. (Koskimies 1952, 185, 92.) Rytmi on kaiken lyriikan ydinainesta (hei-
nonen 2001, 124-125).

Pieni lapsi oppii lorujen avulla”kuuntelemaan kieltä”, ja häntä voidaan ”syöttää sanoilla”  (Lampi 
1981, 50, 51). Koska runojen kieli on vaihtelevampaa ja monipuolisempaa kuin arkikieli,  se myös 
tarttuu helposti lapsen mieleen, vaikkei hän kaikkia sanoja vielä ymmärtäisikään. Se, miten riimit 
tai lorut avautuvat 1-2-vuotialle, ei ole mielestäni lainkaan oleellista. inkeri Lampi kirjoittaa asiasta 
mielestäni osuvasti: ”Lapsi kuuntelee kiinnostuneena lorun sanoja, joiden merkitystä hän ei aina edes 
ymmärrä; hän iloitsee kielen rytmistä ja yhdessäolon  turvallisuudesta. Loru virittää lapsen kielen kuun-
teluun ja näin luodaan samalla maaperää kirjallisuuden vastaanottamiselle”. (Lampi 1981.)

Lapsi alkaa tapailla loruja pikkuhiljaa puheen kehittyessä myös itse.  hidas lukutapa antaa lapselle 
mahdollisuuden kuunnella ja tutkia kuvien yksityiskohtia, muotoja ja värejä. 
Tärkeää on myös aikuisen eläytyminen lorun lausumiseen ja äänen väri. Koskimiehen mukaan vasta 
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ääneen lukiessa runo pääsee oikeuksiinsa, koska silloin sen melodiikka ja rytmi pääsevät esiin eri 
tavalla. (Koskimies 1962, 185.) Tähän lorun eläytyvään lukemiseen pyrin itsekin. Lempeän äänen ja 
puheen kautta myös lukuhetken rakkaudellinen kokemus vahvistui. 

Loru on myös merkityksiä, jotka on tiivistetty lyhyeen muotoon. Loruja luetaan siksi usein rauhas-
sa, tunnustellen ja merkityksiä etsien. Lapsen on helppo oppia loru ulkoa; se houkuttelee Lammen 
mukaan toistamaan ja keksimään puheen kehityttyä myös omia säkeitä ja riimejä. Suussa mukavilta 
tuntuvat sanat ja riimit tuottavat lapselle keksimisen ja oivaltamisen iloa. (Lampi 1981, 33-34.) Tä-
män saman asian havaitsin epun käyttäytymisessä kaksivuotiaasta eteenpäin, jolloin hänen puheensa 
alkoi kehittyä. hän käytti esimerkiksi sanontaa ”äiti äitinen”, ja varioi sitä kaikkiin tuntemiinsa 
ihmisiin. veljiään ja mummojaan hän kutsui samalla tapaa ja tämä kielellä leikittely tuotti hänelle 
aina suurta iloa. Lukuhetki  kasvattaa lapsen omia sisäisiä mielikuvia ja mielleyhtymiä, voimista-
en eläytymiskykyä ja rohkaisten siihen. voidaankin mielestäni olettaa, että lukuhetki tuo ravintoa 
lapsen sisäiselle maailmalle. 

7.2.3. Tunto eli kosketus

Lukuhetkessä lapsi ja aikuinen ovat läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään niin fyysisesti kuin 
henkisestikin.  Ajattelen, että henkisen yhteyden ja läheisyyden saavuttamiseen lapsen kans-

sa liittyy olennaisesti myös fyysinen kosketus. Fyysinen kosketus ja ihon aistiminen luo itsessään 
läheisyyttä, ja tämä oli oman kokemukseni kautta todeksi myös lorukuvakirjojen lukuhetkien 
aikana. Tulkintani mukaan myös eppu nautti suuresti läheisyydestä, koska hän pyrki aina istumaan 
aivan lähelläni,  suorastaan kaivautuen viereeni. hän ei koskaan jäänyt istumaan kauas minusta. 
Tutkimusten mukaan fyysinen kosketus tiivistää kiintymyssuhteita syventämällä hengitystä, pois-
taen jännitystä ja nostamalla mielihyvää tuottavien ruumiin omien opioidien määrää (Gerhardt, 
2004, 54-55). Läheisyydenkaipuu on kuitenkin yksilöllistä ja voi vaihdella suuresti eri lapsilla. Tämä 
ilmeni myös omien lasteni kohdalla. Kaikki lapseni eivät kokeneet yhtä suurta tarvetta fyysiseen 
läheisyyteen kuin eppu.

Kosketus on erityisesti pienillä vauvoilla ja lapsilla elintärkeä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin 
muoto. Lempeä ja rakastava kosketus toimii sekä tärkeänä kiintymyssuhteen herättäjänä, että sen 
ylläpitäjänä. Lempeällä kosketuksella on rauhoittava vaikutus. Tunnejärjestelmämme reagoi heti 

kun koemme rakastavaa kosketusta. (heikkinen, 18.4.2016.) Lempeä taputus selälle, selkää sivele-
vä käsi tai käden rauhoittava silitys luovat turvallisuuden tunnetta. Kosketuksen merkitystä ei voi 
yliarvioida ja sitä ei voi antaa lapselle liikaa. Tuntoaistin merkityksestä kertoo jotain jo sekin, että se 
kehittyy aisteistamme ensimmäisenä lapsen ollessa vielä kohdussa (Kinnunen 2013, 14; heikkinen, 
18.4.2016). ilman fyysistä kosketusta toisen ihmisen kanssa lapsi ei kehity normaalisti.  

Myös varhaisen vuorovaikutuksen tutkijan, psykoterapeutti Sue Gerhardtin mukaan tärkeää on 
hoitajan läsnäolon määrä ja sen tunneperäinen laatu. vuorovaikutuksessa saatu mielihyvä, rakkaus 
ja tyytyväisyys rakentavat yhteyksiä aivoihin ja muovaavat niitä. Kun vauva saa runsaasti myöntei-
siä kokemuksia, se tuottaa runsaasti hermosolujen välisiä yhteyksiä aivoihin, jolloin tuloksena ovat 
rikkaasti verkostoituneet aivot. Tämä aivojen osa kehittyy erityisesti vauvan ollessa 6-12kk ikäinen. 
(Gerhardt 2007, 32, 34, 54-56.) Fyysinen läheisyys ja läheinen vuorovaikutus lapsen kanssa palkit-
see oman kokemukseni mukaan syvästi myös hoitajaa ja näin syntyy hyvän kierre, jossa hyvä ruokkii 
hyvää.

Oman kokemuksellisen aistikokemukseni valossa lukuhetki näyttäytyy pienenä hyvänolon hetkenä 
arjen keskellä – se oli keidas, jossa sekä lapsi että aikuinen pystyivät pysähtymään hetkeksi tankkaa-
maan läheisyysakkuja ja yhdessäoloa. Lukuhetkessä kosketus on luontevaa ja helppoa, sillä kirjaa ei 
yksinkertaisesti voi lukea yhdessä olematta lähekkäin.

Suomalaiseen kulttuuriin on kuulunut vuosikymmenien ajan normina koskemattomuuden, puhu-
mattomuuden ja hellimättömyyden eetos. Monessa muussa kulttuurissa runsas fyysinen läheisyys 
lapsen kanssa on enemmän normi kuin meillä (Kinnunen 2013, 41.) Nykyään ymmärretään jo 
paremmin, miten elintärkeää hyvänä pitäminen lapselle on, ja miten sillä ei voi pilata lasta. Päin-
vastoin, sen avulla voimme kasvattaa itseään rakastavia aikuisia, jotka osaavat rakastaa myöhemmin 
myös muita.

Tuntoaisti vahvisti kokemukseni mukaan vahvasti kasvatuksellisen rakkauden kokemusta lukuhet-
kessä, vaikka on selvää että kaikilla aisteilla oli siinä oma merkityksensä. Tapa miten teemme asiat, 
miten puhumme, miten koskemme, miten katsomme toista, vaikuttaa oleellisesti niiden synnyttä-
miin merkityksiin.
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8. LOPPUPÄÄTELMÄ

Tutkimuskysymykseni oli, mitä merkityksiä lapsen ja aikuisen väliseen lorukuvakirjan lukuhet-
keen liittyy. ennakkokäsitykseni mukaan hetkessä ilmenisi ainakin kasvatuksellista rakkautta.

Kasvatuksellinen rakkaus kuului aineistoni ja tulkintani perusteella kiistattomasti lukuhetken pe-
rusolemukseen, ja nostan sen tärkeimmäksi lukuhetkessä ilmeneväksi merkitykseksi. Toteutuakseen 
se edellytti kuitenkin vanhemmalta laadullista läsnäoloa ja kiinnostusta, ja toisaalta lapsella tuli olla 
kaikki perustarpeet tyydytettynä. jos nämä seikat olivat kunnossa ja lukuhetki oli häiriötön, aukeni 
mahdollisuus rakkaudelliseen lämpöön, yhteiseen iloon ja dialogiseen vuorovaikutukseen. 

Kasvatuksellisen rakkauden lisäksi nostan aineistostani kahdeksi muuksi lukuhetkessä ilmeneväksi 
teemaksi ja  merkitykseksi mielikuvituksen kasvattamisen ja moniaistisuuden. Nämä kolme teemaa 
nousivat aineistosta voimakkaimmin esiin. Ne myös osittain linkittyvät toisiinsa – esim. lukuhetken 
moniaistisuus luo kasvatuksellisen rakkaudelle mahdollisuuksia ilmentyä, ja toisinpäin.

Sekä mielikuvituksen kasvattaminen että moniaistisuus yllättivät minut merkityksellisyydellään. en 
ollut osannut lainkaan ajatella niiden kuuluvan lukukokemukseen ennen kuin syvennyin kaikkeen 
lukuhetkessä ilmenneeseen aineistojeni valossa, mm. videoita havainnoimalla, muistiinpanojani ja 
kokemuksiani läpikäymällä. 

Lapsen mielikuvituksen voima häkellytti minua lukuhetkien aikana yhä uudelleen. Se tuli esiin 
aineistossa epun  eläytymisenä lorukuvakirjojen kuviin ja loruihin – se oli tulkintani mukaan elä-
vää, rikasta ja ainutlaatuista. hän todella tuntui elävän tapahtumia omassa päässään ja kokevan ne 
voimakkaasti ja todentuntuisesti. Kirja tuntui myös kiihdyttävän lasta kuvittelemaan tarinoihin lisää 
omia käänteitä. hyvin usein eppu kuvitteli itsensä Nakertajaksi kirjan sivuille seikkailemaan, mikä 
olimielestäni mielenkiintoista ja yllättävää. hän ikäänkuin muuttui yhdeksi hahmoista. Mielikuvitus 
ja sen kasvattaminen liittyi tulkintani mukaan olemuksellisesti lorukuvakirjan lukuhetkeen. Aikui-
sen on pyrittävä ymmärtämään lapsen mielikuvitusrikasta tapaa olla maailmassa ja lukuhetkessä, 
hyväksyä hänet ja hänen ajatuksensa sellaisina kuin ne ovat. Se osaltaan mahdollistaa myös kasva-
tuksellisen rakkauden ilmenemistä.

Lukuhetki on aineistoni perusteella myös moniaistinen kokemus. Aisteista näkö, kuulo ja tunto 
nousivat voimakkaimpina esiin. eppu tutki kirjaa ainakin koskettelemalla, silittämällä, repimällä, 
katselemalla, nuolemalla, puremalla ja kuuntelemalla. 

Lukuhetken aikana aikuinen ja lapsi ovat läheisessä kontaktissa fyysisesti, he tuntevat toistensa läm-
mön, haistavat ja kuulevat toistensa hengityksen. he tuntevat käsissään myös kirjan kovat kannet 
ja toisaalta pehmeänkarheat sivut.  he kuuntelevat lorujen rytmiä, katselevat kirjan kuvia, niiden 
muotoja ja värejä yhdessä. Tuntoaisti vahvistaa kiintymyssuhdetta ja rakastavaa vuorovaikutusta lap-
sen ja aikuisen välillä. Meillä on aistit, jotta käyttäisimme niitä ja saisimme niiden avulla monisyistä 
tietoa maailmasta, ja jotta pystyisimme nauttimaan maailman huikean runsaista, erilaisista laadulli-
suuksista. Meidän tulisi kaikin tavoin vaalia ja tukea lapsissa synnynnäisenä olevaa aistisuutta, jotta 
se ei kuihtuisi.

Opinnäytteen tekemisen aikana mieleeni nousi kysymys, onko nykyajan ihmisten tietynlainen luon-
nosta vieraantuminen ja toisaalta digitalisaation räjähdysmäinen lisääntyminen arkielämässämme 
heikentämässä aistisuuttamme, kykyämme kokea eri laadullisuuksia?  ja onko aistisuuden vähenemi-
sellä ja mielikuvituksen köyhtymisellä yhteyttä? Tätä olisi kiinnostavaa tutkia lisää.

Lopulta lukuhetki on aina myös monitasoinen taidekokemus. Tiivistetysti sanottuna lorukuvakirjan 
lukuhetki voi parhaimmillaan olla lapselle monimerkityksellinen, maailmaa mielikuvituksen kautta 
avaava ja rakkaudellisen vuorovaikutuksen lataama moniaistinen taidekokemus – täynnä rakkaudel-
lista läheisyyttä ja vuorovaikutusta, mielikuvituksen lentoa, musiikillista rytmiä, värikästä kuvaa ja 
turvallista kosketusta.

Lauri Rauhala määrittää taiteen olemuksen ja kaikki sen eri vaiheet, eli luomisen, esittämisen ja 
nauttimisen merkityksinä ihmiselle (Rauhala 2014, 198). Taide-elämys on arvokas inhimillinen ko-
kemislaji. Lukuhetkessä merkitys syntyy moniaistisesta tunne,- ja taidekokemuksesta, jokin liikuttaa 
lasta sisäisellä tasolla, oli se sitten jännitystä, visuaalista ihmettelyä tai muuta kuvasta, lorusta tai 
kokonaisuuden tunnelmasta kumpuavaa tunnetta. 

Taide on Rauhalan mukaan tärkeänä tekijänä myös ihmisen koko maailmankuvan muodostumisessa 
ja olemassaolossa. Näin ollen ei ole lainkaan merkityksetöntä tutustetaanko lasta taiteen maailmaan 
esim. lorukuvakirjojen, kuvakirjojen, maalaamisen, musiikin, tanssin tai minkä tahansa muun 
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taiteen lajin kautta. Taide itsessään  on merkityksellistä, koska se laajentaa lapsen elämismaailmaa ja 
maailmankuvaa, näyttäen erilaisia  olemisen tapoja ja mahdollisuuksia. Taiteessa kaikki on mahdol-
lista. 

Tutkimusprosessin arviointia

Tutkimusprosessi oli itselleni hyvin opettavainen kokemus. ymmärrykseni tutkimuksen yleisis-
tä toiminta,- ja ajattelutavoista lisääntyi opinnäytteen teon aikana aivan eri tavoin, kuin vain 

teoriaa opiskelemalla olisin voinut oppia. itse tekemällä oppii aina syvällisemmin.

Kirjoittaminen oli mielestäni perusteltu valinta metodiksi, mutta sen vaikeutena oli tuntemukse-
ni siitä, että sanat eivät riitä tavoittamaan niitä kokemuksia joita yritin kuvailla. videomateriaali 
toi oman, tärkeän lisänsä aineiston havainnoimisessa. Aineistoa kertyi runsaasti ja se muodostui 
osaltaan myös työn haasteeksi. Olennaisen löytäminen vei aikaa,  ja se vaati aineiston läpikäymistä 
moneen kertaan. Alussa minusta myös tuntui, että olin liian lähellä aineistoani, jotta näkisin sen 
kirkkaasti. Koska minulla oli mahdollisuus paneutua opinnäytteen tekemiseen vain ajoittain ja 
pienissä pätkissä, työskentely oli sirpalemaista. Tauon jälkeen jouduin aloittamaan aina ajattelutyön 
alusta. Toisaalta pitkät tauot työskentelyssä auttoivat minua näkemään työn etäältä ja se auttoi hah-
mottamaan aineistoa kokonaisvaltaisemmin. ehdin myös lukea suuren määrän taustakirjallisuutta, 
joka oli äärimmäisen kiinnostavaa ja antoisaa. 

vaikka aineistoa kertyi paljon sekä itse kokemuksina, että kokemusten aukikirjoittamisen ja vide-
ointien kautta, alkoivat lukuhetkien olennaiset seikat nousta pikkuhiljaa esiin. jokin yksittäinen 
lukuhetki saattoi olla voimakas ”Ahaa”-elämys, joka aukaisi omaa ajattelua. yksi näistä oli ymmärrys 
dialogisuuden ja syvän vuorovaikutuksen mahdollisuudesta, vaikka sanoja ei olisi. Toisaalta satojen 
kertojen toistot lukuhetkissä nostivat volyyminsa kautta hyvin vahvasti ja selvinä esille usein toistu-
via asioita, joista tärkeimpänä oli kasvatuksellinen rakkaus. 

Fenomenologinen tutkimusote vaikutti minuun siten, että tiedostin aiempaa paljon tarkemmin 
ympäristöäni, ja tiedostamisen kautta myös havainnoin sitä tarkemmin. Koen sen edelleen opin-
näytteen teon jälkeenkin oikeaksi lähestymistavaksi tähän aiheeseen.

Käytin paljon aikaa opinnäytteen rakenteen hiomiseen ja työstin sitä moneen otteeseen. Aineiston 
työstäminen valmiiksi opinnäytteeksi edellytti suurta määrää karsintaa ja tiivistämistä.

Opin tämän opinnäyteprosessin aikana kunnioittamaan entistäkin vahvemmin lapsen ainutlaatui-
suutta ja hyvän vuorovaikutuksen merkitystä kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Kas-
vatuksellisen rakkauden ja kohtaamisen merkitys on korvaamatonta erityisesti aikuisen ja pienen 
lapsen välillä, eikä sitä voi mielestäni korostaa liikaa. Samoin aistisuus ja mielikuvitus kuuluvat 
perustavanlaatuisesti ihmisen olemukseen.

Opin tämän työni myötä myös pitkäjänteisyyttä sekä hahmottamaan paremmin suuria kokonai-
suuksia. Olen myös iloinen, että uskalsin luottaa omaan vaistooni ja intuitiooni työn edetessä.

Teknistyvässä maailmassamme perinteinen kirja on saanut monta kilpailijaa. Lapsi tarvitsee aikuisen 
apua virittämään kiinnostusta kirjallisuuteen. Mikä kiinnostaa aikuista, väistämättä herättää myös 
lapsen kiinnostusta.  haastavaa on, jos aikuiselle  ei ole syntynyt suhdetta lukemiseen tai kirjoihin, 
silloin sen siirtäminen eteenpäin lapsille voi tuntua turhalta. ilman aikuisia lapsi ei välttämättä opi 
tarttumaan itsenäisesti kirjaan. jos aikuinen lukee lapselle, oppii lapsi esimerkin kautta näkemään, 
että kirjat kuuluvat elämään, että ne voivat tuoda iloa ja nautintoa lukijoilleen ja kokijoilleen. Tar-
vitaan siis  ymmärrystä siitä, että lapselle lukeminen ja yhteiset lukuhetket ovat yhtä tärkeitä kuin 
ennenkin. 

ehkä jopa tärkeämpiä kuin koskaan.
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