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Tutkielman taustalla oli huomio eri-ikäisiä yhdistävän taidetoiminnan vähäisyydestä kuvataide-
kasvatuksen kentällä. Taustakartoitus osoitti, että taideharrastukset on usein suunnattu tietylle 
ikä- tai asiakasryhmälle. Koko perheelle suunnattu toiminta on marginaalista. 

Tutkielman tehtävänä oli tehdä näkyväksi perhetaidekasvatuksen potentiaali käytännön kokei-
lun avulla. Tavoitteena oli kehittää ikäryhmiä integroivan taideopetuksen toimintamallia, jossa ih-
misten erilaisuus nähdään voimavarana ja opetuksen suunnittelun lähtökohtana. 

Kehittämäni toimintamalli haastoi formaalin taideopetuksen konventioita ja pyrki tekemään 
yhdessä taiteilusta saavutettavaa sekä perheiden vuorovaikutusta rikastuttavaa. Tutkimuksel-
liseksi lähestymistavaksi valikoitui kriittinen toimintatutkimus. Tutkielman aineisto on prosessi-
kuvaus, joka koostuu Poppoo-nimisen perhetaidekerhon suunnittelusta, toteutuksesta ja doku-
mentoinnista Käpylän kirjastossa.  

 Projekti rakentui yhteistyössä kirjaston henkilökunnan ja muiden alueen toimintakulttuuria 
tuntevien tahojen kanssa. Kasvatus- ja sosiaalitieteitä sekä psykologiaa yhdistävä perhetutkimus 
lisäsi ymmärrystä lapsiperheiden arjesta ja erityisesti ajankäyttöön liittyvistä haasteista. 

Perhetaidekokeilu muodostui kuudesta itsenäisestä taidetyöpajasta. Yksinkertaiset, matalan 
kynnyksen tehtävät, osallistava opettaminen ja leikkisyys sopivat monen ikäisille osallistujille. Oh-
jaaminen vaati joustavuutta ja kykyä huomioida erilaisia osallistujia. Taiteellinen työskentely ja 
rento ilmapiiri avasivat monille osallistujille mahdollisuuden toimia totutusta poikkeavalla tavalla 
ja ottaa vaivatta kontaktia myös ennestään tuntemattomiin ihmisiin. Palautteiden perusteella osal-
listujat kokivat toiminnan virkistäväksi, monipuoliseksi ja perheelle merkitykselliseksi. Myös kir-
jaston henkilökunta toivoi toiminnalle jatkoa. 

Työskentelyn erityisyys piilee siinä, että perheen jäsenet voivat palata taiteellisen työskentelyn 
kautta syntyneisiin kokemuksiin myöhemmin. Yhteisen kokemuksen muisteleminen ja siitä kes-
kusteleminen vanhemman kanssa syventävät lapsen kokemusta taiteellisesta työskentelystä sekä 
tässä kokeilussa kirjastosta.  

Uudenlaisen toimintamallin vakiintuminen vie aikaa, mutta kokeilun tulokset olivat erittäin 
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Abstract 
The thesis was based on the observation that recreational art education is often targeted at par-

ticular age group or customer group. The background survey preceding the thesis showed that sup-
ply of activities that combine participants from different ages is limited and family-oriented art ed-
ucation is marginal. 

The aim of the thesis was to demonstrate the potential of family-oriented art education through 
teaching experiment, where the diversity of participants was seen as resource and a basis of the 
planning. The goal was to enrich the interaction between family members through art activities. 

The approach to the study was critical action research that challenged conventions of formal art 
education in a practical manner.  Thesis material consists of the design, implementation and docu-
mentation of the Family Art Club Poppoo organized in Käpylä Library.  

 The project was structured in collaboration with the library staff and other stakeholders that 
know the local people and culture. The family studies, which combines education and social sci-
ences and psychology, increased the understanding of family welfare and challenges. 

A family art experiment consisted of six independent art workshops. Teaching required flexibil-
ity and the ability to consider the diversity of the group. Simple low-threshold tasks such as col-
lages were suitable for many ages. Participatory teaching, playfulness and relaxed atmosphere sup-
ported the positive interaction in the group. Based on the feedback given by the participants mak-
ing art together was refreshing, diverse and meaningful for the families. The library staff was also 
pleased with the cooperation. 

The experience of making art together is special because family members can return to experi-
ences that have arisen through artistic work. Remembering experience with a parent affirms 
child’s relation to art. 

It takes time to stabilize the new operating model, but the results of the experiment are very 
supportive. The age range and the earning model require further reflection. Thesis encourages art 
educators to participate in developing the family-oriented art education.  
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1. Miksei yhdessä?
Perhe	on	yhteiskunnan	pienin	yksikkö,	 jolla	on	valtava	vaikutus	
ihmisen	elämään,	niin	hyvinvointiin	kuin	pahoinvointiinkin.	Per-
heen	käsite	voi	olla	lavea	ja	monimutkainen.		Omaan	perheeseeni	
kuuluu	 puolisoni	 ja	 hänen	 perheensä	 lisäksi	 ystäviä,	 siskojeni	
perheet	sekä	tietysti	omat	vanhemmat	ja	isovanhemmat.	 

Perhesuhteiden	 hoitaminen	 ja	 vahvistaminen	 on	 korostunut	
yhdeksän	 vuoden	 aikana	 omassa	 arjessani	 sekä	 opinnoissa.	
Vuonna	 2014	 aloimme	 nuoremman	 serkkuni	 kanssa	 järjestää	
perheen	juhlien	yhteydessä	ohjelmaa	ja	toimintaa,	joka	on	luonut	
aivan	 erityisiä	 kokemuksia	 ja	 yhdistänyt	 ja	 vahvistanut	
perhettämme.	Olen	huomaamattani	ajautunut	monenlaiseen	per-
heiden	 parissa	 tapahtuvaan	 toimintaan	 myös	 taidekasvattajan	
työssä.	 

Vuonna	 2013	 sain	 tilaisuuden	 järjestää	 yksityistä	 taidekerhoa	
perheporukalle,	 jossa	 oli	 osallistujia	 kolmesta	 sukupolvesta.	
Samana	vuonna	perustimme	ystäväni	Maria	Sannemannin	kanssa	
taidekasvatustyöryhmän	 nimeltä	Ma-Pe.	 Halusimme	molemmat	
työskennellä	 taidekasvatuksen	 formaalin	 kentän	 ulkopuolella.	
Muotoilimme	työskentelylle	seuraavat	tunnuslauseet:	“uskomme	
vakavasti	 siihen,	 että	 ihmisten	pitäisi	 tehdä	 enemmän	hauskoja	
asioita”	sekä	“Ma-Pe:	luovan	arjen	puolesta” 

Saimme	vuonna	2014	ensimmäisen	apurahan	projektille	nimeltä	
Perhesiteitä	eheyttävien	ja	arjen	jaksamista	edistävien	työpajojen	
toteuttaminen	 pääkaupunkiseudun	 Turvakoti	 Ry:n	 asiakkaille.	
Toteutimme	“Taidetiistaita”	turvakodin	asiakkaille	kahden	kesän	
ajan.	Jaoimme	työpajojen	työskentelyideoita	blogissamme,	minkä	
seurauksena	 minua	 pyydettiin	 Helsingin	 työväenopistoon	 väri-
kylpyohjaajaksi.	 

Työskennellessäni	 perheiden	 kanssa	 kiinnostukseni	 eri	 ikäisiä	
ihmisiä	integroivaa	taidetoimintaa	kohtaan	kasvoi,	mutta	samalla	
huomasin,	että	taide-	ja	kulttuuriharrastukset	on	usein	suunnattu	
tietylle	ikä-	tai	asiakasryhmälle.			

Esimerkiksi	taiteen	perusopetuksesta	vastaavat	kuvataidekoulut	
ovat	keskittyneet	järjestämään	opetusta	lapsille	ja	nuorille.	Työ-
väenopistojen	laaja	kurssitarjonta	on	suunnattu	yli	16-vuotiaille.		

Kartoittaessani	 perheille	 suunnattua	 taidetoimintaa	 Suomessa	
huomasin,	 että	 kohderyhmä	 on	 huomioitu	 esimerkiksi	monissa	
taidemuseoissa,	joissa	järjestetään	”koko	perheelle	sopivia	työpa-
joja”.	 Käytännössä	 tällainen	 toiminta	 on	 kuitenkin	 usein	 suun-
nattu	 lapsille.	 Vanhemmat	 ovat	 mukana,	 mutta	 enemmänkin	
sivuroolissa	tai	toiminnan	mahdollistajina.		

Järjestäytynyt,	 pitkäjänteinen	 ja	 kurssimuotoinen	 taidetoiminta	
on	marginaalisempaa.	Poikkeuksena	tarjonnassa	on	Porin	lasten-
kulttuurikeskuksen	kautta	koko	Suomeen	 ja	kansainvälisestikin	
levinnyt	Vauvojen	värikylpyÔ-toiminta,	joissa	lapsen	ja	vanhem-
man	 vuorovaikutusta	 rikastutetaan	 taiteellisten	 työskentelyn	
avulla.	Värikylpyjen	kohderyhmä	on	kuitenkin	rajattu	lapsen	iän	
mukaan	 esim.	 vauvoille,	 taaperoille	 tai	 naperoille	 ja	 toiminta	
keskittyy	pitkälti	pienen	osallistujan	olemiseen	ja	tekemiseen.	

Huomionarvoista	 on,	 että	 perhetyön	 puolella	 toiminnallisia	 ja	
taidelähtöisiä	 menetelmiä	 hyödynnetään	 vuorovaikutussuhtei-
den	 tukena.	 Ennaltaehkäisevässä	 ja	 kuntouttavassa	
sosiaalityössä,	 jossa	 lapset	 ja	 aikuiset	 voivat	 toiminnan	varjolla	
käsitellä	 ja	 harjoitella	 asioita,	 joita	muuten	 on	 vaikea	 lähestyä.	
(Järvinen	ym.	2007,	144-147,	Vilen	ym.	2002,	217-286.)		
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1.1. Tutkimuskysymys: miksi 
perhetaidekasvatusta tulisi järjestää? 
Väitän,	 että	 kuntouttavan	 sosiaalityön	 ja	 nykyisen	 virkistävän	
vapaa-ajan	tarjonnan	välissä	on	aukko.	Opinnäytteessäni	haluan	
osoittaa,	että	perheelle	suunnatussa	taidekerhossa	olisi	potenti-
aalia,	jota	ei	ole	taidekasvatuksen	kentällä	vielä	huomioitu.	

Tutkielmassani	vastaan	kysymykseen:	miksi	perhetaidekasva-
tusta	tulisi	järjestää.	Väitän,	että	eri	ikäisiä	ihmisiä	integroivan	
taidetoiminnan	avulla	perheenjäsenet	voivat	harjoittaa,	rikastaa	
ja	syventää	vuorovaikutussuhteitaan.		

1.2. Tutkimustehtävä: Osoittaa 
perhetaidekasvatuksen potentiaali käytännön 
kokeilun avulla 
Tutkimustehtävänä	 oli	 tehdä	 näkyväksi	 perhetaidekasvatuksen	
potentiaali	 käytännön	 kokeilun	 avulla.	 Tavoitteena	 oli	 kehittää	
ikäryhmiä	 integroivan	 taideopetuksen	 toimintamallia,	 jossa	
ihmisten	erilaisuus	nähdään	voimavarana	ja	opetuksen	suunnit-
telun	 lähtökohtana.	 Tutkielman	 aineisto	 on	 prosessikuvaus	
Poppoo-nimisen	 perhetaidekerhokokeilun	 suunnittelusta	 ja	
toteutuksesta	Käpylän	kirjastossa.			

Projekti	 käynnistyi	 joulukuussa	2017,	 jolloin	 sovin	 yhteistyöstä	
oman	kaupunginosani,	Käpylän,	kirjaston	kanssa.	Tammikuussa	
keskityin	perhetaidekerhon	pilottijakson	käytännön,	mainonnan	

ja	viestinnän	rakentamiseen	yhdessä	yhteyshenkilöiden	kanssa.	
Ohessa	kirjoitin	prosessista,	otin	yhteyttä	erilaisiin	perheverkos-
toihin	ja	pyrin	lisäämään	monipuolisesti	Poppoon	tunnettuutta.		

Poppoon	käytännön	kokeilu	sisälsi	kuusi	työpajaa,	jotka	toteutin	
Käpylän	kirjastossa	maaliskuun	ja	toukokuun	aikana.		

1.3. Tutkielman rakenne 
Kuvaan	 tutkimusraportissa	perhetaidekerho	Poppoon	 toiminta-
mallin	 kehitysprosessia	 suunnittelusta	pilotointiin	 ja	 loppuarvi-
ointiin.		

Toisessa	luvussa	esittelen	kriittisen	toimintatutkimuksen	periaat-
teita	ja	kerron,	miten	sovelsin	niitä	omassa	tutkielmassani.		

Kolmannessa	luvussa	kerron	toimintamallin	käytäntöjen	suunnit-
telusta	perhetutkimukseen	nojautuen,	verkostoitumisesta	kirjas-
ton	ja	muiden	yhteistyötahojen	kanssa.	Lopuksi	esittelen	perhe-
taidekerho	Poppoon	viestinnän	rakentumista.		

Neljäs	 luku	 keskittyy	 käytäntöön.	 Kuvaan	 jokaisen	 työpajan	
tapahtumat	 ja	 avaan	 ajatuksiani	 ennen	 ja	 jälkeen	 toiminnan.	
Luvussa	 viisi	 syvennyn	 reflektoimaan	 toimintaa	 edelleen	doku-
menttien	ja	palautteiden	kautta	–	nostan	esiin	hyväksi	havaittuja	
käytäntöjä	sekä	kehitystä	vaativia	asioita.		

Kuudennen	 luvun	 loppupohdinnoissa	 palaan	 tutkielman	 tavoit-
teisiin,	arvioin	prosessia	avoimesti	suuntaan	katseeni	tulevaan.		
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2. Opinnäytteen tutkimuksellinen
lähestymistapa
Toimintatutkimus	 tuntui	 luontevalta	 tutkimusotteelta	 käytän-
nönläheisyyden	takia.	 	Kriittisen	toimintatutkimuksen	suuntaus	
ja	 sosiokulttuurisen	 innostamisen	 teoria	auttoivat	 jäsentämään	
prosessia,	 jossa	 pyrin	 kehittämään	 uudenlaista	 perhetaideker-
hon	toimintamallia	kaikille	avoimeen	kirjastotilaan.	

Suunnittelin	ja	toteutin	kevään	2018	aikana	koko	perheen	taide-
kurssin,	jossa	yhdessä	taiteilu	on	vuorovaikutuksen	väline.	Teh-
täväni	ohjaajana	oli	pyrkiä	luomaan	rento,	leikkisä	ja	luova	ilma-
piiri,	 jossa	 yhdessä	 jaetut	 kokemukset	 nousevat	 tärkeämmiksi	
kuin	lopputuote	tai	tekniset	suoritukset.	

Käytäntö	ja	konkreettinen	tekeminen	johtivat	prosessia;	kirjoit-
taminen,	 teoria	 ja	 analysointi	 seurasivat	 ja	 syvensivät	 ymmär-
rystä	moninaisesta	kohderyhmästä-	ja	ympäristöstä.	

2.1. Toimintatutkimuksen periaatteet 
Heikkinen	 nimeää	 viisi	 toimintatutkimuksen	 ominaispiirrettä:	
toimintatutkimus	 on	 interventioon	perustuvaa,	käytännönlä-
heistä,	 osallistavaa,	 reflektiivistä	 ja	 prosessimaista.	
(Heikkinen	 2006,	 27.)	 Avaan	 käsitteitä	 kertomalla	 Poppoo-
toimintamallin	suunnittelun	ja	toteutuksen	prosessista.	

Toimintatutkija	osallistuu	 tutkimaansa	toimintaan	–	aktiivisena	
vaikuttajana	 –	 tehden	 tutkimuskohteeseensa	 tarkoitukselliseen	
muutokseen	 tähtäävän	 väliintulon	 eli	 intervention	 (Heikkinen	
2006,	 19).	Analysoituani	 omia	kokemuksiani	perheiden	kanssa	
sekä	perheille	suunnattua	taidetoimintaa	yleensä,	aloin	suunni-
tella	interventiotani.	Aluksi	vain	keskustelin	läheisten	ja	ohjaa-
jani	 kanssa.	 Kun	 keksin	 kirjaston	 toimintaympäristönä,	 tuntui,	
että	 palaset	 loksahtivat	 lopullisesti	 paikalleen.	 Suunnittelin	 to-

teuttavani	perhetaidekokeilun	tammi-toukokuun	välisenä	aikana	
omassa	lähikirjastossani	Helsingin	Käpylässä.		

Olen	 idean	äiti,	mutta	en	olisi	pystynyt	toteuttamaan	Poppoota	
yksin.	Pyrin	osallistamaan	projektiin	mahdollisimman	paljon	ih-
misiä.	 Tutustuin	 kirjaston	 henkilökunnan	 kautta	 kirjaston	 toi-
minnalliseen	ja	sosiaaliseen	verkostoon.	Keskustelut	henkilökun-
nan	kanssa	syvensivät	ymmärrystä	käpyläläisistä	sekä	hyviksi	ja	
huonoiksi	havaituista	toimintatavoista.	

Kirjaston	lisäksi	tärkeä	osallistamisen	taho	oli	oma	lähipiirini	–	
perhe	ja	ystäväni.	Tukeuduin	läheisiini,	kuuntelin	ja	seurasin	per-
heellisiä	 aktiivisesti	 ja	 kutsuin	 heitä	 mukaan	 työpajoihin.	 Sain	
tutuilta	osallistujilta	arvokasta	näkemystä	ja	tukea	tekemiseen.		

Tuttujen	 osallistuja-agenttien	 lisäksi	 pistin	 oman	 persoonani	
alttiiksi	monella	tasolla.	Perinteisesti	tutkijan	hyveinä	on	pidetty	
ulkopuolisuutta	ja	objektiivisuutta;	toimintatutkija	käyttää	omia	
havaintojaan	tutkimusmateriaalina	eikä	edes	pyri	olemaan	neut-
raali	(Heikkinen	2006,	19).			

Toimintatutkimusta	on	verrattu	mielentilaksi	 (Heikkinen	2007,	
197–198). Huomasin	Poppoo-prosessin	aikana	toiminnan	ja	teo-
rian	analysoinnin	sulautuvan	osaksi	arkeani.	Aloitin	perhetaide-
kerhon	tiimoilta	mm.	yhteiskunnallisia	keskusteluja,	ystävystyin	
naapureihini	 ja	 vahvistin	 paikallisuuden	 tunnettani	 sekä	 käsi-
tystä	omasta	ammattitaidostani.		

Usein	 toimintatutkimuksessa	 ajatellaan,	 että	 arkisessa	 toimin-
nassa	 tieto	 on	 piilevää	 ja	 tutkimuksen	 tehtävä	 on	 kaivaa	 tuo	
hiljainen	 tieto	 keskustelun	 ja	 tutkimuksen	 tasolle	 (Heikkinen	
2007,	 198).	 Prosessin	 edetessä	 käytäntö	 ohjasi	 tekemistä	 ja	
tutkimuksellinen	reflektio	asettui	 toiminnan	väliin:	arvioimaan	
mennyttä	 kehittämään	 ja	 pohtimaan	 tulevaa.	 Käytännön	 koke-
muksia	 analysoimalla	 opin	 uutta	 perheiden	 kanssa	 työskente-
lystä.	
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Toimintatutkimuksen	käytännönläheisyys	 ja	prosessimaisuus	
sopivat	 helposti	 innostuvalle	 ja	 toimeenpanevalle	 luonteelleni.	
Poppoon	 järjestäminen	 edellytti	 uusiin	 ihmisiin	 tutustumista.	
Joskus	harkitut	yhteydenottoni,	kuten	kutsut	perheverkostoille,	
jäivät	yksipuolisiksi;	välillä	sattumanvaraiset	keskustelut	veivät	
prosessia	yllättävällä	tavalla	eteenpäin.			
Prosessimaisuudesta	kertonee	myös	se,	että	tutkimussuunnitel-
mani	 muuttui	 merkittävästi	 projektin	 edetessä.	 Alkuperäinen	
tarkoitus	oli	keskittyä	tutkielmassa	pelkästään	Poppoon	toimin-
tamallin	 suunnitteluun	 palvelumuotoilun	 teoriaa	 soveltaen,	
rajata	työpajojen	käytännön	toteutus	tutkimusraportin	ulkopuo-
lelle	 ja	 palauttaa	 opinnäyte	 toukokuussa.	 Poppoo	 kuitenkin	
käynnistyi	ja	toiminnan	järjestäminen	vei	resurssejani	yli	odotus-
ten.	 Lopulta	päätin	ottaa	 aikalisän	kevään	kokemusten	 sulatte-
luun	ja	sisällyttää	käytännön	osuuden	tutkielmaani.		
	  

Tutkielmaprosessin aikajana 
Joulu-tammikuu:	
Opinnäytteen	ja	perhetaidekerhon	alustava	
suunnittelu,	yhteistyöstä	sopiminen	Käpylän	kirjaston	
kanssa,	perheille	suunnatun	taidetarjonnan	kartoitus	

Helmi-maaliskuu:	
Käytännön	suunnittelua	kirjaston	kanssa,	
tutustuminen	kirjaston	yhteistyöverkostoon,	
työpajojen	sisällöt,		
visuaalinen	viestintä,	some-viestintä	

Maaliskuu-toukokuu:	
Kuusi	työapajaa,	joista	yksi	peruuntui	

Huhti-toukokuu:	
Tutkimusaineiston	keruu	sekä	tutkimusraportin	
runko:	prosessista	ja	työpajoista	kirjoittaminen.		

Kesäkuu	
Käytännöstä	irrottautuminen,	etäisyyden	ottaminen		
ja	kokemuksen	asettuminen	

Heinä-syyskuu	
Prosessin	ja	pilotin	arviointi		
ja	jatkosuunnitelmat,	tutkimusraportin	viimeistely	
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2.2. Kriittinen lähestyminen ja innostaminen 
Heikkisen	mukaan	Toimintatutkimuksen	teoria	nojaa	kriittiseen	
perinteeseen,	 joka	 tutkii	 itsestään	 selvänä	 pidettyjen	 järjestel-
mien	 vallankäyttöä.	 Tutkimus	 tähtää	muutokseen,	 eikä	 pelkäs-
tään	 vallitsevan	 tilan	 kuvaamiseen.	 Tämä	 näkökulma	 korostuu	
erityisesti	 kriittisessä	 toimintatutkimuksessa,	 jonka	 juuret	 ovat	
kriittisessä	 pedagogiikassa.	 Tutkimuksessa	 pyritään	 tekemään	
näkyväksi	kasvatuksen	valtarakenteita	ja	muuttamaan	opetusta	
demokraattisemmaksi.	(Heikkinen	ym.	2006,	40-43).	
Kun	 tavoitteena	 on	 oppia	 jokin	 tietty	 tekninen	 tai	 teoreetti-
nen	taito,	 on	 ymmärrettävää,	 että	 opetus	 tapahtuu	 ryhmässä,	
jossa	osallistujat	 ovat	 suurin	piirtein	saman	tasoisia	 tai	 ikäisiä.	
Interventioni	poikkesi	perinteisestä	ikäjaottelusta.	Asetin	perhe-
taidekerhossa	 osallistujien	 erilaisuuden	 ja	 vuorovaikutuksen	
rikastuttamisen	suunnittelun	lähtökohdiksi.	
Kirjasto	 toimintaympäristönä	 kiinnosti	 minua	 taidemuseota	
enemmän,	 koska	 siellä	 ei	 ole	 vakiintuneita	 toimintatapoja	 tai	
standardeja	 taidetoiminnalle.	 Koin,	 että	 kirjaston	 verkostojen	
kautta	oli	mahdollisuus	houkutella	mukaan	ihmisiä,	 joilla	ei	ole	
kokemuksia,	odotuksia	tai	ennakkoluuloja	taideharrastusta	koh-
taan.	

Kriittisen	pedagogiikan	ja	osallistamisen	käsitteen	kautta	löysin	
Leena	 Kurjen	 klassikkoteoksen	Sosiokulttuurinen	 innostaminen	
(2000),	joka	 pyrkii	 avaamaan	 laajasti	 otsikkona	 olevan	 aiheen	
historiaa,	vaikuttimia,	teoriaa	ja	käytänteitä.	

Alun	perin	sosiokulttuurinen	innostaminen	syntyi	käsitteenä	 ja	
toimintana	 toisen	 maailmansodan	 masennuksesta	 toipuvassa	
Ranskassa,	 jossa	 éducation	 populaire	-liike	 pyrki	 elvyttämään	
demokraattisia	 arvoja	 innostamalla	 työväestöä	 vapaa-ajan	
toiminnalla	 ja	 kouluttamisella.	 Sittemmin	 toiminta	 on	 levinnyt	
maailmalle	 ja	 omia	 perinteitä	 on	 syntynyt	 erityisesti	 Keski-
Euroopassa	 sekä	 Latinalaisessa	 Amerikassa,	 joista	 jälkimmäi-

sessä	 innostaminen	on	kehittynyt	radikaalimmaksi	 ja	vallanku-
mouksellisemmaksi	suuntaukseksi.	(Kurki	2000,	11-14.)	

Innostaminen	 (ransk.	animation;	esp.	animación)	 juontaa	 juu-
rensa	 latinan	 sanoista	anima	eli	 elämä	 tai	 elähdyttäminen	
sekä	animus,	 joka	viittaa	motivaatioon	ja	liikkeeseen.	Sosiokult-
tuurinen	innostaminen	on	toimintaa,	joka	tähtää	ihmisen	osalli-
suuden	 ja	sosiaalisen	 tietoisuuden	aktivoimiseen,	kulttuuriseen	
demokratisaatioon	ja	kulttuuriseen	demokratiaan.	(Kurki	2000,	
19.)	

Olen	kiinnittänyt	huomioni	siihen,	että	kertoessani	opiskelevani	
kuvataideopettajaksi,	 hyvin	 yleinen	 kommentti	 on	 häpeilevä	
”en	osaa	piirtää”.	Keskustelu	 jatkuu	usein	muistelolla	siitä,	että	
kuvataiteen	tunneilla	oli	mukava	olla	ja	erilaista	muihin	oppitun-
teihin	 verrattuna.	 Ajattelen,	 että	 ikävien	 kokemusten	 taustalla	
peruskoulun	 kuvataideopetuksessa	 korostuvat	 yksilötyösken-
tely,	suorituskeskeisyys	ja	arviointi.	

Tutkielmassani	innostaminen	oli	lähestymistavoiltaan	maltillista.	
Tavoitteena	oli	lisätä	vuorovaikutusta	perheenjäsenten	ja	perhei-
den	kesken.	Keskittymällä	taiteen	arkiseen,	leikilliseen	ja	vuoro-
vaikutukselliseen	 puoleen	 halusin	 muuttaa	 ihmisten	 suhtautu-
mista	”kuvista”	kohtaan	ja	lisätä	luovaa	ajattelua.	
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3. Projektin rakentumisen vaihe
Tässä	luvussa	keskityn	perhetaidekerho	Poppoon	suunnitteluun.	
Aloitan	kertomalla	toimintaympäristöstä	ja	yhteistyön	virittämi-
sestä.	Kartoitan	perhetutkimuksen	tarjoaman	tiedon	avulla	asi-
oita,	 joita	 pyrin	 ottamaan	 suunnittelussa	 huomioon.	 Esittelen	
kevään	työpajojen	suunnitelman	ja	kerron	viestinnän	rakentumi-
sesta.		

3.1. Käpylän kirjasto ja sitä ympäröivä yhteisö 
Käpylä	 on	 reilun	 8100	 asukkaan	 kaupunginosa	 Pohjois-
Helsingissä.	Hallinnollisesti	Käpylä	kuuluu	Vanhankaupungin	pe-
ruspiiriin	yhdessä	Toukolan,	Arabianrannan,	Kumpulan,	Koske-
lan	ja	Vanhankaupungin	alueiden	kanssa.	

Käpylä	 on	 aktiivinen	 ja	 kylämäinen	 kaupunginosa,	 jonka	 asuk-
kaat	välittävät	lähiympäristöstään.	Tästä	hyvänä	esimerkkinä	on	
kyläläisten	aktivismi	lähikirjaston	säilyttämisen	puolesta	vuonna	
2002.	Helsingin	kaupunki	oli	ilmoittanut	sulkevansa	viisi	lähikir-
jastoa,	mutta	toiminnan	ja	tapahtumien	kautta	käpyläläiset	osoit-
tivat,	kuinka	tärkeä	kirjasto	on	yhteisölleen	ja	kirjasto	sai	jatkaa	
toimintaansa.	 Samana	 vuonna	 Käpylä	 sai	 Suomen	 kotiseutulii-
tolta	Vuoden	kaupunginosa	-palkinnon.			

Käpylän	kirjasto	on	lähikirjasto,	Itä-Pasilassa	sijaitsevaa	pääkir-
jastoa	pienempi	 ja	paikallisempi.	 Se	 sijaitsee	kahden	keskeisen	
väylän	risteyksen	 läheisyydessä,	 rauhallisen	Puu-Käpylän	pien-
kerrostaloalueen	laidalla,	ja	koulukeskittymän	yhteydessä.		

Helsingin	 kaupungin	 organisaatiouudistus	 yhdisti	 kulttuuri-,	
kirjasto-	 ja	 liikunta-alan	 toimijat	 yhdeksi	 kokonaisuudeksi	
vuonna	2017	henkilöstön.	Henkilökunnalla	on	ihailtava	asenne	ja	
halu	 kehittää	monipuolisia	 palveluita	muutoksen	 ja	 resurssien	
vähenemisen	keskellä.	 	Käpylän	kirjastossa	 järjestetään	aktiivi-
sesti	mm.	kirjailijavierailuita,	runo-	ja	musiikki-iltoja.		

Kirjasto	 tuki	 toimintaani	 läpi	 kevään:	 kaikessa	 oltiin	 sallivia	 ja	
haluttiin	 auttaa.	Henkilökunta	 loi	 tervetulleen	 ja	 kotoisan	olon.	
Vaikka	 välillä	 lauantain	 järjesteleminen,	 tohina	 ja	 siivoaminen	
veivät	voimat	koko	illalta,	ilahduin	ja	sain	aina	lempeää	voimaa	
kuullessani	kysymyksen:	Ottaisitko	sä	kahvia? 

Käpylän	 Poppoon	 tärkein	 yhteyshenkilö	 oli	 kirjaston	 lasten	 ja	
nuorten	 osastosta	 vastaava	 erityiskirjastovirkailija	 Jertta	
Pomeranz,	jonka	kautta	tutustuin	kirjaston	toimintaan.	Opin,	että	
kirjasto	tekee	tiivistä	yhteistyötä	alueen	koulujen,	päiväkotien	ja	
muiden	alueen	toimijoiden	kanssa	lasten	ja	nuorten	hyväksi.		

Poppoon	 kannalta	 toinen	 tärkeä	 yhteyshenkilö	 oli	 Käpylän	
Yhdyskuntaklubi	 ry:n	 toimitusjohtaja	 Heikki	 Takkinen,	 joka	
Jertan	mukaan	 ”tuntee	 kaikki	 käpyläläiset”.	 Klubi	 on	 vuodesta	
1995	järjestänyt	alueen	nuorisotoimintaa	mm.	tapahtumien,	ilta-
päiväkerojen	 ja	 leirikoulujen	 muodossa.	 Alun	 perin	 aktiivisen	
asukastoiminnan	 kautta	 perustetun	 yhdistyksen	 tarkoituksena	
on	ollut	kehittää	sukupolvien	välistä	yhteistoimintaa.	

Takkinen	 ymmärsi	 välittömästi,	 mistä	 perhetaidekerhossa	 oli	
kyse	ja	hänellä	oli	heti	mielessä	perheitä,	jotka	voisivat	osallistua.	
Kirjasto	 ja	 klubi	 sitoutuivat	 auttamaan	 ja	 levittämään	 sanaa	
perhetaidekerhosta.	

3.2. Perheiden arki 
Etsin	 tutkimuskirjallisuudesta	 perheiden	 arkeen	 liittyviä	 ilmi-
öitä,	joita	pitäisi	ottaa	huomioon	Poppoon	suunnittelussa.	Perhe-
tutkimus	on	poikkitieteellinen	 tutkimusala,	 jossa	 yhdistyy	mm.	
kasvatus-	ja	sosiaalitiede	sekä	psykologia.	Tutkimuksen	kohteena	
ovat	 erilaiset	 perheeseen	 liittyvät	 ilmiöt,	 kuten	 lapsiperheiden	
hyvinvointi	 ja	 moninaiset	 perhesuhteet.	 Suomessa	 tutkimusta	
tehdään	 esimerkiksi	 Jyväskylän	 yliopiston	 Perhetutkimuskes-
kuksessa.		
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Tutkimuksessa	on	alettu	viimeisen	vuosikymmenen	aikana	kehit-
tää	menetelmiä,	 joiden	avulla	päästään	mahdollisimman	lähelle	
lapsiperheiden	jokapäiväistä	elämää.	Tutustuin	mm.	päiväkirja-
menetelmällä	 ja	 videoanalyysillä	 toteutettuihin	 tutkimuksiin.	
Erilaisia	 näkökulmia	 antoi	 myös	 Terveyden	 ja	 hyvinvoinnin	
laitoksen	 Lapsiperheiden	 hyvinvointi	 2014	 -julkaisu	 (Lammi-
Taskula	ym.	(toim.)	2014).		

Elämme	 globalisoituneessa	 24/7-yhteiskunnassa,	 jossa	 työn	 ja	
perhe-elämän	yhteensovittaminen	on	vaikeutunut	mm.	 epätyy-
pillisten	 työaikojen	yleistyessä.	Lapsen	hoidon	 järjestäminen	 ja	
paineet	 yhdessä	 vietetyn	 ajan	 vähäisyydestä	 kuormittavat	
epäsäännöllistä	työtä	tekeviä	vanhempia.	Myös	tietotyön	lisään-
tyminen	 on	 muuttanut	 arkea.	 Kun	 työskentely	 on	 mahdollista	
miltei	missä	vaan,	raja	työn	ja	vapaa-ajan	sekä	perheen	kanssa	on	
muuttunut	häilyvämmäksi	ja	irtautuminen	työstä	on	hankalam-
paa.	(Kekkonen	ym.	2014,	65;	Kinnunen	ym.	2009,	126.)	

Perheiden	elämää	rytmittävät	vanhempien	työajat,	lasten	hoito-
ajat,	nukkuma-ajat	ja	ruokailurytmit.	Perheenjäsenten	erilaisten	
aikataulujen,	 tarpeiden	 ja	 toiveiden	 yhteensovittaminen	 vaatii	
neuvotteluja,	eikä	riidoilta	voida	välttyä.		Haastavimpia	ovat	siir-
tymät	paikasta	toiseen.	(Rönkä	ym.	2009,	s.	12-13.)		

Kinnunen	 ym.	 huomauttavat,	 että	 työelämän	 tavoin,	 perhe-
elämään	kohdistetut	vaatimukset	ja	odotukset	ovat	koventuneet.	
Perhesuhteilta	vaaditaan	aiempaa	enemmän	laatua,	miellyttävää	
tunneilmapiiriä	ja	tyydyttävyyttä.	(2009,	127.)	Kiireen	ja	stressin	
keskellä	 tällaiset	 odotukset	 voivat	 mielestäni	 tehdä	 vapaa-
ajastakin	suorittamista.		

Vastalääkkeenä	kiireelle	ja	stressille	halusin	keskittyä	Poppoossa	
taiteen	 leikilliseen	 puoleen	 ja	 tehdä	 tilaa	 yhdessä	 olemiselle,	
tutkimiselle	 ja	 ihmettelylle.	 Asetin	 työskentelyn	 tärkeimmiksi	
tavoitteiksi	rentouden	ja	luovuutta	ruokkivan	ilmapiirin.		

Yhdessä	 taiteillessa	 perheenjäsenten	 on	 myös	 mahdollista	 –	
ikään	kuin	 leikin	 varjolla	 –	harjoittaa	 yhdessä	 elämisen	 taitoja.	
Esimerkiksi	animaation	tekeminen	tarjoaa	lukuisia	tapoja	kehit-
tää	 ryhmätyöskentelyä	 ja	 vuorovaikutustaitoja,	 joita	 tarvit-
semme	arjen	jännitteitä	kohdatessa.	

Kaiken	 suunnittelun	 lähtökohtana	 oli	 yhdessä	 tekemisen	mah-
dollistaminen.	 Haasteena	 oli	 löytää	 Poppoolle	mahdollisimman	
monelle	 sopiva	 ajankohta	 ja	 suunnitella	 toiminta	mielekkääksi	
eri-ikäisille	osallistujille.		

Keskusteltuani	asiasta	yhteistyötahojen	kanssa,	valitsin	ajankoh-
daksi	lauantain	klo	11–13.	Halusin	madaltaa	osallistumisen	kyn-
nystä	myös	sillä,	että	osallistujien	oli	mahdollista	osallistua	joko	
yhteen	tai	useaan	työpajaan.	Ajattelin,	että	perheet	voisivat	sitou-
tua	toimintaan	niin	paljon	kuin	heille	itse	oli	sopivaa.	Yksittäiset	
työpajat	mahdollistivat	myös	sen,	että	toiminnan	oli	mahdollista	
kasvaa	kevään	mittaan.		

3.3. Arki, leikki ja luovuus Poppoon 
rakennusaineina 
Taidekasvatuksellisen	 ajatteluni	 kolme	 tärkeintä	 kulmakiveä	
ovat	arki,	leikki	ja	luovuus.	Arki	on	kaikkialla	ja	yhdistää	ihmisiä.	
Rutiinit	 ovat	 erityisen	 tärkeitä	 lapsiperheissä.	 Päivä-,	 viikko-,	
sekä	vuositasolla	 toistuvat	 toiminnot	rakentavat	pysyvyyden	 ja	
turvallisuuden	 tunnetta.	 Arki	 ei	 ole	 tylsää	 ja	 harmaata.	 Leikin	
avulla	jokapäiväiseen	elämään	voi	löytää	uusia	luovia	ja	elähdyt-
täviä	näkökulmia.		

Pyrin	ottamaan	suunnittelussa	huomioon	kevään	juhlat,	ja	käytin	
niitä	 ideoinnissa	 hyväksi.	 Teimme	 mm.	 naamareita	 vapun	 tie-
noilla	 ja	 äitien	 päivän	 lähestyessä	 harjoittelimme	 hellyyttä	 ja	
hemmottelua.		
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Ammensin	arjesta	mm.	materiaalivalinnoissa.	Suosin	joka	kodista	
löytyviä	materiaaleja	kuten	kierrätyskartonkia	ja	elintarvikkeita.	
Toivoin	tuttujen	materiaalien	madaltavan	työskentelyn	kynnystä	
ja	innostavan	luovaan	ajatteluun.		

Halusin	 myös	 hyödyntää	 kirjaston	 palveluita	 ja	 materiaaleja.	
Jertta	keräsi	avuliaasti	ensimmäiselle	kerralle	valikoimasta	pois-
tettuja	 kirjoja	 ja	 lehtiä,	 joita	 käytettiin	paljon	muissakin	 työpa-
joissa.	 Jertta	 vinkkasi	 myös,	 että	 kirjastolla	 on	 mahdollisuus	
saada	 käyttöön	 taulutietokoneita,	 joita	 päädyimme	 hyödyntä-
mään	animaatiotyöpajassa.		

Kirjasto	 itsessään	 on	 arkinen.	 Tuttu	 ympäristö	 innoitti	 minua	
suunnittelemaan	taideinterventioita	kirjastotilaan.	Valitettavasti	
kyseinen	työpaja	peruuntui	sairastumisten	takia.		

Luotin	 yksinkertaisiin	 tehtäviin	 ja	 siihen,	 että	 niistää	 löytyy	
mielekästä	tekemistä	eri-ikäisille.	Pyrin	ohjaamaan	ihmisiä	työs-
kentelemään	ennemmin	yhdessä	kuin	yksin.		

Päädyin	järjestämään	työpajat	kirjastotilassa,	vaikka	alakerrasta	
löytyi	myös	erillinen	työskentelytila.	Toivoin,	että	tilaan	levittyvä	
toiminta	 olisi	 kuin	 ”tarjoiluehdotus”	 kirjaston	 kävijöille,	 siitä	
miten	yhteistä	tilaa	ja	aikaa	voi	käyttää.		

KEVÄÄN	2018	TYÖPAJAT:	

7.4.	Kollaasikosmos	
Yhdistellään	yhdessä	erilaisia	materiaaleja	kuvakollaaseiksi	
ja	kolmiulotteisiksi	installaatioiksi.	

14.4.	Piirustuslaboratorio	
Oletko	koskaan	piirtänyt	silmät	kiinni	tai	väärällä	kädellä?	
Piirustuslaboratiossa	kokeillaan	erilaisia	vaihtoehtoisia	
piirustustekniikoita	kieli	poskella.	

21.4.	Elokuvaksi	120	minuutissa	
Elokuvan	tekeminen	kahdessa	tunnissa	on	haastavaa,	mutta	
katsotaan	mitä	saamme	aikaan.	Työskennellään	kirjaston	
padeilla	ja/tai	omilla	älylaitteilla	ilmaisohjelmia	
hyödyntäen.	Tervetuloa	mukaan	kaikki	kuvaamisesta,	
leikkaamisesta,	animoinnista	tai	vaikka	näyttelemisestä	
kiinnostuneet	isot	ja	pienet.	

28.4.	Naamarimaakarointia	
Keneksi	sinä	haluaisit	naamioitua?	Naamarityöpajan	
materiaaleina	hyödynnämme	kirjoja,	lehtiä	ja	muuta	
mahtavaa.	

5.5.	Rivien	ja	hyllyjen	välissä	
Tehdään	taideinterventioita	kirjastoon.	Katsellaan	
kirjastotilaa	luovien	linssien	läpi	ja	tuodaan	tuttuun	
toimintaympäristöön	jotain	uutta,	joka	saa	ihmiset	
ihmettelemään.			

12.5.	Käpylän	helmet	-	Day	Spa	
Hermohemmotteluhattaraa	kaikille	aisteille.	Ketä	sinä	
haluaisit	helliä?	
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3.4. Perheen määritelmän pohdintaa 
Tilastokeskuksen	mukaan	perheen	muodostavat	yhdessä	asuvat	
avio-	tai	avoliitossa	olevat	tai	parisuhteensa	rekisteröineet	hen-
kilöt	 ja	 heidän	 lapsensa,	 jompikumpi	 vanhemmista	 lapsineen	
sekä	 avio-	 ja	 avopuolisot	 sekä	 parisuhteensa	 rekisteröineet	
henkilöt,	joilla	ei	ole	lapsia.	Lapsiperheillä	tarkoitetaan	perheitä,	
joissa	 asuu	 kotona	 vähintään	 yksi	 alle	 18-vuotias		
lapsi.	Tilastoissa	perheeseen	voi	kuulua	korkeintaan	kaksi	perät-
täistä	 sukupolvea	 eli	 isovanhemmat	 eivät	 kuulu	 perheeseen,	
vaikka	 he	 asuisivat	 samassa	 taloudessa.	
(http://www.stat.fi/meta/kas/perhe.html	luettu	8.8.).	

Hirsjärvi	ym.	toteavat,	että	pitkään	vallalla	ollut	ajatus	ydinper-
heestä	ensimmäisen	avioliiton	vanhempineen	ja	yhteisine	lapsi-
neen	 ei	 enää	 kuvaa	 riittävän	 hyvin	 nykyihmisen	perhesuhteita	
(1999,	 20–22).	Taustalla	 on	1970-luvulta	alkanut	avioerojen	 ja	
avoliittojen	yleistyminen	(SVT	2017).		

Perhe-sanaan	liittyi	mielestäni	edelleen	projektini	kannalta	pois-
sulkevia	ja	biologiseen	sukulaisuuteen	viittaavia	konnotaatioita.	
Jokaisen	 ihmisen	kokemus	perheestä	on	oikea	 ja	omanlaisensa.	
Perhe,	jota	kutsuin	mukaan	taidekerhooni	oli	virallisia	määritel-
miä	monimuotoisempi	(kts.	kuva	muistiinpanoistani	oikealla)	
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3.5. Viestintä  
Haasteena	oli	luoda	mainonta,	joka	toivottaisi	terve-
tulleeksi	 eri-ikäisiä	 ja	 erilaisia	 ihmisiä.	 Perhetaide-
kerhon	 sisältöjä	 ja	 visuaalista	 ilmettä	 suunnitelles-
sani	 mieleeni	 putkahti	 sana	 poppoo.	 Leikkisä	 ja	
perhettä	 avoimempi	 sana	 tuntui	 mukavalta	 suussa.	
Lopullisissa	mainoksissa	käytin	myös	sanaa	läheinen.	

Tehtävänäni	 oli	 kiteyttää	 toiminnan	 arvot	 visuaali-
sesti	niin,	että	mahdolliset	osallistujat	kiinnostuisivat	
ja	 ilmoittautuisivat	 kevään	 kokeiluun.	 Leikittelin	
kuvilla	ja	sanoilla.	Eläydyin	prosessiin	piirtäen	ja	kir-
joittaen	asioita,	 joita	perhetaidekerhossa	tavoittelin.	
Tärkeimmiksi	asioiksi	nousivat	leikillisyys,	rentous	
ja	kiireettömyys.		

Tekstisisältö	haastoi	pohtimaan,	mikä	on	tarpeellisin	
tieto	ja	miten	paljon	kuvaan	työpajoja,	joiden	sisällöt	
saattavat	 elää	projektin	 edetessä.	 Julisteeseen	valit-
sin	 tekstin,	 joka	 kuvaa	 tavoitteitani	 avoimesti.	 Tein	
julisteen	 sekä	 flyereita	 jaettavaksi	 kirjastoon	 ja	
muualle	Käpylään.	
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Loin	 Poppoolle	 Facebookiin	 ja	 Instagramiin	 sivut,	 joita	
yhteistyötahot	mainostivat	 ja	 jakoivat	 ahkerasti.	 Käpylän	
kaupunginosan	ja	kirjaston	omilla	Facebook-sivuilla	julkai-
semani	tapahtumat	toivat	tykkäyksiä	ja	osallistujia.	Kevään	
edetessä	 kokeilin	 myös	 maksullista	 markkinointia	 Face-
bookissa.	Sijoitin	mainontaan	n.	20	euroa,	jolla	Poppoon	sai	
lisänäkyvyyttä.	
Kuvien	 ja	 tapahtumien	 lisäksi	 jaoin	 Facebookissa	 leikilli-
seen	 taidetyöskentelyyn	 kannustavia	 vinkkejä	 sekä	 link-
kejä	perheiden	hyödynnettäväksi.	Käpylän	Poppoon	sivui-
hin	voi	tutustua	osoitteessa:		
https://www.facebook.com/kapylanpoppoo/.	

Yllä	muutama	esimerkki	tapahtumien	mainoskuvituksista,	joita	piirsin	sekä	käsin	että	digitaalisesti.		

	



	 	 17	

4. Perhetaidekokeilu käytännössä 
Tässä	 luvussa	 kerron	 kevään	 työpajoista	 käytännössä.	
Avaan	jokaisessa	alaluvussa	ensin	ajatuksiani	ennen	työ-
pajaa,	sitten	selitän	mitä	teimme	ja	lopuksi	kerron	ajatuk-
sistani	työpajan	jälkeen.	

Kirjoittamisen	 ja	 työpajojen	 edetessä	 myös	 toiminnan	
raportointi	 syveni	 ja	 kehittyi.	 Kolmannella	 kerralla	 otin	
käytännön	syistä	käyttööni	tehokkaan	muistiinpanometo-
din,	jossa	sanelin	työpajan	kulun	katsomalla	läpi	ulkopuo-
lisen	avustajani	ottamat	kuvat,	joita	jokaisesta	työpajasta	
kertyi	20-120.		

Valitsin	tekstin	lomaan	muutamia	kuvia	työpajoista.	Lisää	
kuvia,	videoita	sekä	osallistujien	kommentteja	työskente-
lystä	löytyy	Käpylän	Poppoon	Facebook-sivuilta.		

	
	 	

Käpylän	Poppoo	-sivun	kansikuva	Facebookissa.	
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4.1. Kollaasikosmos
Aamulla	 huomasin	 jännityksen	 nousevan	
ja	 asetin	 henkilökohtaiseksi	 tavoitteeksi	
rentouden	 vaalimisen.	 Menin	 kirjastolle	
neljä	varttia	ennen	työpajan	alkua	ja	ehdin	
järjestää	 lasten	 osaston	 avaraksi	 ja	 prin-
tata	 palautelomakkeet	 henkilökunnan	
avustuksella.	 Asettelin	 paperimateriaalit	
houkuttelevasti	 esille	 lastenosaston	 oles-
kelutilan	 keskelle.	 Työvälineet	 järjestin	
reunoille,	 niin	 että	 jokainen	 voi	 valita	
omaan	pieneen	koriinsa	saksia,	teippiä,	lii-
maa,	ilmapalloja	yms.	 

Pajaan	oli	 ilmoittautunut	neljä	 aikuista	 ja	
kaksi	lasta:	kaksivuotias	poika	ja	hänen	äi-
tinsä,	 kaksi	 opettajaystävääni	 sekä	 äiti	 ja	
kahdeksanvuotias	tyttö,	 jotka	ilokseni	oli-
vat	ilmoittautuneet	ennalta	kaikille	työpa-
joille.	 Kaikki	 ilmoittautuneet	 olivat	
paikalla	hyvissä	ajoin.	Lisäksi	ennen	pajan	
alkua	 yksi	 isä	 tuli	 kysymään,	 mahtuisi-
vatko	he	alakouluikäisen	tyttärensä	kanssa	
mukaan.	Se	sopi	minulle	mainiosti.		 

Aloitin	 esittelemällä	 itseni	 ja	 perhetaide-
kerhon	 idean	 lyhyesti.	 Kerroin	 osallistu-
jille,	että	työskentelyaikaa	on	varattu	kaksi	
tuntia,	 mutta	 aiemminkin	 saa	 lähteä,	 jos	
alkaa	 väsyttää,	 inspiraatio	 tyrehtyy	 tms.	
Pyysin	kaikkia	täyttämään	lyhyen	palaute-
kaavakkeen	ennen	lähtöään. 

Seuraavaksi	 esittelin	 kollaasitekniikoita	
etukäteen	 kokoamani	 Pinterest-seinän	

avulla.	 Ennen	 työskentelyn	 aloittamista	
teimme	 lyhyen	 nimikierroksen.	 Esittelin	
materiaalit	ja	ohjasin	osallistujat	nopeasti	
töihin,	koska	en	halunnut	haastaa	pienten	
keskittymistä	 höpöttämällä.	 Kokosimme	
aluksi	yhteiseen	kollaasiin	vihreitä	asioita	
kevään	kunniaksi.	

Jertta	oli	kerännyt	käyttöömme	poistokir-
joja	ja	-lehtiä.	Osallistujat	selailivat	materi-
aalia	ja	lukivat	mielestään	mielenkiintoisia	
ja	 hauskoja	 juttuja	 koko	 ryhmälle.	
Tunnelma	oli	 rento	 ja	pikkuhiljaa	osallis-
tujat	ohjautuivat	tekemään	omia	töitään.	

Kollaasityöskentelystä	löytyi	sopivaa	puu-
haa	eri-ikäisille.	Kaksivuotias	poika	opet-
teli	 saksilla	 leikkaamista.	 Hän	 jaksoi	
keskittyä	 Aku	 Ankan	 kannen	 silppuami-
seen	 jopa	 tunnin.	 Pojan	 äiti	 teki	 silpusta	
ison	kollaasin	sekä	kortin	samana	päivänä	
pidettäviin	syntymäpäiväjuhliin.		

Kaksi	 opettajaystävääni	 osallistuivat	 työ-
pajaan	 ilman	 lapsia.	Toinen	heistä	 tuntui	
olevan	 jonkinlaisessa	muutosprosessissa.	
Hän	rakensi	kolmiulotteisen	Oman	elämän	
talo	 -kollaasin.	 Toinen	 ystävistäni	 työsti	
omista	 valokuvista	 ja	 muusta	 materiaa-
lista	 vauvaperheen	 arkea	 käsittelevän	
kollaasin,	 jonka	 suunnitteli	 laittavansa	
kodin	seinälle.	 

Äiti	 ja	 kahdeksan	 vuotias	 tyttö	 tekivät	
yhteisen	 kevätkollaasin.	 Isänsä	 kanssa	
pajaan	 osallistunut	 alakouluikäinen	 tyttö	
tekivät	 syntymäpäiväkortin	 lisäksi	 erilai-

sista	koirakuvista	koostuvan	lahjan	pikku-
veljelle.	 Kirjastolta	 saatu	 askartelumassa	
oli	 tyttöjen	mieleen,	 ja	 toi	 hauskan	 lisän	
kollaasityöskentelyyn.	 

Työpajan	loppupuolella	yksi	kolmevuotias	
ja	 hänen	 vanhempansa	 kysyivät,	 saisi-
vatko	myös	he	askarrella	lapsensa	kanssa	
syntymäpäiväkortin.	Annoin	heidän	liittyä	
seuraamme	ja	panin	merkille,	kuinka	auto-
maattisesti	 vanhemmat	 laittoivat	 lapsen	
askartelemaan	 ja	 jäivät	 itse	 seuraamaan	
toimintaa	 vierestä.	 Istuin	 heidän	 kanssa	
hetken	ja	kerroin	Poppoon	ideasta,	annoin	
heille	 esitteen	 ja	 toivotin	heidät	 tervetul-
leiksi	seuraaville	kerroille.	

Pajan	 lopuksi	 pyysin	osa llistujia	 värittä-
mään	 työpajan	 tunnelmaa	 parhaiten	
kuvaavan	 kasvon.	 Palautetuokion	 aikana	
kuvasin	 ryhmän	 tuotoksia	 ja	 ripustin	
yhteisen	 kollaasimme	 kirjaston	 seinälle	
yhdessä	Poppoon	julisteen	kanssa.	

Olin	 tyytyväinen	 ensimmäisen	 työpajan	
jälkeen.	 	 Aamun	 jännitys	 oli	 väistynyt	 ja	
tuntui,	että	Poppoo	oli	alkanut	tavoitteeni	
mukaisesti	 rennosti.	 Sain	 hymyileviä	
palautteita	kaikilta	osallistujilta,	kahdessa	
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lomakkeessa	oli	lisäksi	kirjallista	
palautetta.	

Yhdessä	 palautteessa	 toivottiin,	
että	opettamista	olisi	voinut	olla	
enemmän.	 Haluan	 kuitenkin	
jatkossa	pitää	kiinni	linjastani	ja	
pyrkiä	eriyttämisen	sijasta	tutki-
maan	 Poppoossa	 eri	 ikäisten	
lapsien	 ja	 aikuisten	 yhdessä	
olemista	ja	tekemistä. 

Pyrin	 jatkossa	esittelemään	tee-
man	 ja	 toiminnan	 ja	materiaalit	
strukturoidummin.	Mietin	pitäi-
sikö	 jatkossa	 kysyä	 etukäteen,	
mitä	 osallistujat	 haluaisivat	
tehdä	 ja	 onko	 heillä	 mielessä	
esimerkiksi	 tekniikoita,	mitä	 he	
haluaisivat	 oppia.	 Pohdin	 myös	
yhteistoiminnan	lisäämistä.	Voi-
siko	 nimikierrokseen	 yhdistää	
lisätietoa	itsestä	tai	toimintaa.	 

Seuraavalle	kerralle	pyrin	sanal-
listamaan	 Poppoon	 idean	
paremmin	 ja	 täydentämään	
palautelomaketta	 täsmentävillä	
kysymyksillä	työpajan	kulusta.	

Kollaasityöskentely	 ja	 monipuoliset	 materiaalit	 tarjosivat	 sopivaa	 puuhaa	 eri-ikäisille	
osallistujille.	
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4.2. Piirustuslaboratorio 
Tein	piirustuslaboratoriota	varten	muuta-
mia	 ennakkovalmisteluja	 kotona.	 Valmis-
tin	 edellisenä	 iltana	 sateenkaarivahapa-
loja.	 Pilkoin	 siis	 erivärisiä	 vahaliituja	
silikoniseen	 jääpalamuottiin,	 sulatin	 ne	
uunissa	ja	annoin	jähmettyä	viileässä	uu-
delleen.	Olin	myös	laimentanut	ja	pullotta-
nut	 mustaa	 akryyliä	 saippuapumppupul-
loon,	 jonka	 olin	 päällystänyt	 hopeisella	
kimallepaperilla.	 	Miellän	 tällaiset	 pienet	
yksityiskohdat	 osaksi	 omaa	 taiteellista	
työskentelyäni.	

Olin	suunnittelut	materiaalit	ja	työskente-
lyn	erilaisia	välineitä	ja	hassuja	tekniikoita	
kokeilevaksi,	koska	pienimmillä	on	tunne-
tusti	melko	lyhyt	keskittymiskyky.	Laadin	
pitkän	listan	erilaisista	“piirustuslaborato-
riokokeista”,	mutta	pyrin	pitämään	mate-
riaalivalikoiman	 suppeana.	 Päätin	 kuun-
nella	 virittyneisyyttä,	 tunnelmaa	 ja	 omaa	
intuitiotani	työpajan	edetessä	ja	kokeiluja	
ohjatessani.		 

Ryhmään	oli	ilmoittautunut	täydet	12	hen-
kilöä.	 Kaksi	 poppoota	 joutui	 kuitenkin	
peruuttamaan	 tulonsa,	 joten	 ryhmä	 pie-
neni	puolella.		Lopulta	piirustuslaboratori-
oon	 osallistui	 toisille	 ennestään	 tutut	 3-
vuotias	 tyttö,	 4-vuotias	 poika,	 heidän	
äitinsä	 sekä	 ensimmäisellekin	 kerralle	
osallistuneet	 8-vuotias	 tyttö	 ja	 hänen	
äitinsä.	 

Aloitin	esittelemällä	itseni	ja	Poppoon	ly-
hyesti	 ja	 tervehdin	 jokaisen	 osallistujan	
vuorollaan.	 Edellisestä	 kerrasta	 viisastu-
neena	kirjoitin	samalla	jokaiselle	nimitei-
pin.	 Kysyin	 myös,	 minne	 teippi	 kiinnite-
tään	 ja	 pienet	 osallistujat	 osoittivat	
luottamusta	 antamalla	 minun	 kiinnittää	
lapun	heidän	vatsansa	päälle.	Jos	havaitsin	
ujostelua,	ehdotin	että	teippi	laitetaan	lat-
tiaan	tai	vaikka	käsivarteen. 

	

	

Nimikierroksen	 jälkeen	 kysyin	 osallistu-
jilta,	 olivatko	 he	 ehtineet	 tutustua	
Pinterest-seinään,	 jonka	 olin	 jakanut	 il-
moittautuneille	 vahvistusviestin	 yhtey-
dessä.	 	 Yksi	 äiti	 oli	 kiinnostunut	 har-
joitteesta,	 jossa	 kahden	 piirtäjän	 kädet	
sidotaan	yhteen.	Saman	tehtävän	olin	va-
linnut	 listaan,	 jonka	 laadin	 siltä	 varalta,	
että	 kukaan	 ei	 olisi	 selannut	 Pinnauksia	
etukäteen.	 

Aloitimme	työskentelyn	piirtämällä	vaha-
liitupaloilla	 yhteiselle	 rullapape-
rille.	 	Kuuntelimme	 kännykkäni	 kaikki	
soittoäänet	läpi	ja	otimme	musiikista	vai-
kutteita.	Ohjasin	omalla	esimerkillä	äänien	
rytmiä	 ja	 tunnelmaa	korostaen.	Pikkuhil-
jaa	 työskentely	 rentoutui	 ja	 piirtäjien	
yhteinen	leikki	valtasi	paperin.	 

Seuraavaksi	 päätimme	 kokeilla	 aiemmin	
mainittua	 käsien	 teippausta.	 Innostin	
neljä-	 ja	 kolmevuotiaat	 lapset	 koekanii-
neiksi,	mutta	lyhyt	kokeilu	turhautti	heitä.	
Pienet	 jatkoivat	 yksin	 piirtämistä,	 mutta	
heidän	 äitinsä	 tuntuivat	 nauttivan	 pari-
työskentelystä	 samoin	 kuin	 kahdeksan-
vuotias	ja	hänen	äitinsä.	Tekniikan	yllättä-
vyys	 ja	 hankaluus	 synnytti	 ystävyksissä	
kehon	ja	tilan	valtaavaa	kikatusta.	
	 	

Kuvassa	 edellisenä	 iltana	 ”leipomiani”	
sateenkaari	vahaliitupaloja.	



21	

Seuraavaksi	 ehdotin	 muotokuvien	 teke-
mistä	 pareittain.	 Tehtävänä	 oli	 ensin	
teipata	pahvilautanen	parin	selkään,	jonka	
jälkeen	 piirtäjä	 vuoroin	 kurkki	 ja	 piirsi	
mallia.		

Kuten	 oikealla	 olevasta	 kuvasta	 näkyy,	
muotokuvien	 piirtäminen	 innosti	 osallis-
tujia	monella	tavalla:	jo	pelkkä	kertakäyt-
tölautasen	teippaaminen	äidin	selkään	oli	
nuoremmista	 lapsista	 hauskaa.	 Oli	 myös	
mukava	 huomata,	 kuinka	 muuten	 niin	
vilkas	kahdeksanvuotias	työskenteli	pitkä-
jänteisesti	 ja	 innoissaan	 äitinsä	 selän	
takana.	

Osallistujien	 virittyneisyyttä	 kuunnellen	
siirryimme	 muotokuvien	 valmistuttua	
leikkimään	 tussikynillä.	 Ensin	
teippailimme	 paksuja	 tusseja	 useampaan	
sormeen.	 Teippasimme	 myös	 tusseja	
kimpuiksi.	 Kahdeksanvuotias	 innostui	
laatimaan	 oma-aloitteisesti	 erilaisia	
Käpylän	 Poppoon	 Piirustuslaboratorio	
-kylttejä.

Puhuin	työskentelyn	aikana	Pinterest-sei-
nän	muista	ideoista	ja	innostin	osallistujia	
jatkamaan	 laboratoriokokeita	 kotona.	
Näitä	 ideoita	 olivat	 mm.	 tussiheiluri	 ja	
muut	 piirtämiskoneet	 sekä	 tussien	 teip-
paaminen	jättipitkiksi	piirtimiksi.	Pienten	
lasten	 keskittymisen	 liuetessa	 muualle	
päätin	 ohjeistaa	 osallistujat	 teippaaman	
oman	paperin	lattiaan. 

Kun	uudet	paksut	paperit	olivat	valmiina,	
kävin	 kaatamassa	 jokaisen	 paperille	 pie-
nen	 lätäkön	 mustaherukkamehua	 ja	
annoin	 taiteilijoille	 pesusienen	 käyt-
töönsä.	Pienet	nautiskelivat	todella	paljon	
mehun	 levittämistä.	 Näytin	 kahdeksan-

vuotiaalle,	 kuinka	aiempia	 tussipiirroksia	
voi	elävöittää	sekoittamalla	niihin	vettä.	 

Kävin	 antamassa	 osallistujille	 lisämateri-
aaleja	 kuten	 höyheniä	 ja	 mulkosilmiä	
sopivin	välein.	Ohjaajana	osallistuin	jonkin	
verran	 tekemiseen,	 mutta	 lähinnä	 keski-
tyin	kuulostelemaan	lapsia,	 ryhmän	virit-
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tyneisyyttä	 ja	 jutustelemaan	 kaikkien	
kanssa.	 Varsinkin	 pienten	 lasten	 äidit	
tuntuivat	 inspiroituvan	 tekemisestä	 ja	
annoin	 heille	 vinkkejä	 kotona	 tehtävistä	
kivoista	piirustus-	ja	maalausjutuista.		 

Päätehtäväksi	 olin	 suunnittelut	 omien	
maalausvälineiden	 rakentaminen	 oksista,	
kimallepaperista,	 höyhenistä	 ja	 pesusie-
nistä.	Rakenteleminen	 ja	erilaiset	materi-
aalit	virkistivät	osallistujien	keskittymistä	
loppua	kohden,	kun	aikaa	oli	 jäljellä	noin	
kolme	varttia. 

Itse	 tehdyistä	 maalausvälineistä	 muistui	
mieleen	virpomisvitsat,	joita	monet	olivat	
askarrelleet	 pari	 viikkoa	 aiemmin.	 Omia	
piirtimiä	 testailtiin	 mustalla	 akryylillä.	
Jaoin	ja	kaadoin	hankalammat	maaliaineet	
välillä	suoraan	lasten	papereille	kysymällä	
ensin,	 minne	 väri	 heidän	 mielestään	
sopisi.	

Lopuksi	kokeilimme	vielä	Zen-piirtämistä.	
Jaoin	 osallistujille	 värikkäät	 muovilauta-
set,	jonka	pohjalle	kaadoin	pienen	kerrok-
sen	 ruokasuolaa.	 Osallistujat	 raapustivat	
suolan	 pintaan	 ensin	 pelkällä	 oksalla.	
Päätimme	lopuksi	lorauttaa	suolan	sekaan	
vielä	 mustaherukkamehua,	 joka	 oli	 ollut	
pienempien	 suosikki	 aiemmin.	 Kahdek-
sanvuotiaan	 kanssa	 lisäsimme	 seokseen	
vielä	 liimaa,	 jonka	 koostumus	 muuttui	
oudoksi,	ilmeisesti	suolan	vettä	haihdutta-
van	ominaisuuden	vuoksi. 

Kellon	 lähestyessä	 yhtä	 ehdotin,	 että	 jä-
tämme	 työt	 hetkeksi	 kuivumaan	 ja	
menemme	pesemään	kädet.	Pyysin	osallis-
tujia	 täyttämään	 palautelaput.	 Tälle	
kerralle	 olin	 liittänyt	 lappuun	muutaman	
monivalintakysymyksen	 ja	 tilaa	 vapaille	
kommenteille.	 Edelliseltä	 kerralta	 tuttu	
värityspalaute	 työllisti	pienet	osallistujat,	
kun	vanhemmat	vastasivat	kysymyksiin.		

Osallistujien	 lähdettyä	 jäin	 laskemaan	
kierroksiani	 maalamalla	 esille	 jääneillä	
materiaaleilla	 ja	 siivoamalla	 tilaa	 hiljal-
leen.	Kuvasin	 jälleen	muutamia	 tuotoksia	
ja	kiinnitin	niitä	seinälle.	Suunnitelmanani	
oli	näin	tehdä	Poppoota	näkyväksi	ja	tun-
netuksi	kirjaston	kävijöille.		

Myöhemmin	 illalla	 luin	 osallistujien	 pa-
lautteita	 ja	 katselin	 kirjaston	 työntekijän	
ottamia	 kuvia	 työpajasta.	 Osallistujien	
mielestä	virikettä	oli	ollut	sopivasti	ja	teh-
tävät	 vaihtuivat	 sopivalla	 tempolla,	 mikä	
oli	erityisen	tärkeää	pienten	lasten	lyhyen	
keskittymiskyvyn	 takia.	 Yhdessä	 palaut-
teessa	kiitettiin	virkistävästä	ja	hauskasta	
työpajasta	ja	uusista	taiteiluideoista.		

Nimilaput	helpottivat	ohjaustani	huomat-
tavasti,	kun	osallistujien	nimien	muistami-
seen	 ei	 tarvinnut	 käyttää	 aikaa.	 Ohjasin	
tietoisesti	osallistujien	huomiota	toisiinsa	
kehumalla	hassuja	ja	oivaltavia	ratkaisuja	
ja	 vanhemmat	 ohjeistivat	 lapsiaan	 kysy-
mään	 “Petralta”	 apua.	 Etunimellä	 puhut-
telu	levisi	myös	osallistujien	kesken.	Ker-

taluontoisissa	 työpajoissa	 oman	 nimen	
kuuleminen	 on	 ja	 käyttäminen	 helppo	 ja	
vaikuttava	 tapa	 rakentaa	 luottamusta	 ja	
miellyttävää	tunnelmaa. 

Pääsin	 piirustuslaboratoriossa	 hyödyntä-
mään	 värikylpyohjaajan	 kokemustani,	
koska	työpajan	lapsista	kaksi	kolmesta	oli	
alle	 neljävuotiaita.	 Alle	 kouluikäisten	
kanssa	 virittyneisyyden	 ja	 väsymisen	
merkkien	kuulostelu	sekä	toiminnan	vaih-
televuus	ovat	tärkeä	osa	opettamista.	Pii-
rustuslaboratoriossa	 oli	 “okei”	 välillä	
käydä	 ihmettelemässä	kirjoja	 tai	 pyöräh-
tämässä	 nojatuolissa.	 Huomioiminen	 ja	
kontaktin	ottaminen	lasten	kanssa	ja	työs-
kentelyssä	tuntui	erityisen	tärkeältä.		

Osallistujat	olivat	jälleen	hymyileviä,	ja	ar-
vioivat	 virikkeitä	 ja	 opettajan	 huomiota	
olevan	 sopivasti.	 Oma	arvioni	 laboratori-
osta	 oli	 linjassa	 osallistujien	 kanssa.	
Tuntui	 aidosti	 siltä,	 että	 kaikki	 nauttivat	
kokeiluista	ja	virkistyivät.		

Piirustuslaboratorion	 jälkeisellä	 viikolla	
keskityin	 tekemään	 Poppoon	 toimintaa	
näkyväksi	 sosiaalisessa	 mediassa.	 	 jaoin	
Facebookissa	kuvia	ja	videoita,	joista	työ-
pajassa	koettu	ilo	ja	nauru	välittyvät.	Liitin	
julkaisuun	 myös	 mainoksen	 seuraavasta	
työpajasta.	
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4.3. Elokuvaksi 120 minuutissa 
Työpajan	virallinen	otsikko	oli	alun	perin	
Elokuvaksi	120	minuutissa,	mutta	kuluvan	
viikon	aikana	päätin,	että	keskitymme	ani-
maation	 tekemiseen	 ja	 jos	aikaa	 jää,	voin	
tarvittaessa	käydä	läpi	elävän	kuvan	peri-
aatteita	ryhmän	kanssa.	 

Rakensin	 ennen	 työpajan	 alkua	 pienen	
värikkään	 animaatiostudion	 keskelle	 las-
tenosastoa.	 Henkilökunta	 viritti	 tabletin	
televisioon	animaatioiden	katsomista	var-
ten. 

Annoin	jokaiselle	muovailuvahaa	sitä	mu-
kaa,	kun	osallistujia	alkoi	saapua	paikalle.	
Konkreettinen	 tekeminen	 juurrutti	 hyvin	
pienimmätkin	osallistujat	penkkiin	ja	hel-
potti	 keskittymistä.	  Nimikierroksen	
aikana	toivotin	kaikki	osallistujat	tervetul-
leiksi	 yksi	 kerrallaan,	 kirjoittaen	 samalla	
jokaiselle	nimilapun	 leveälle	maalarintei-
pille. 

Tähän	työpajaan	osallistui	täydet	12	hen-
kilöä.	 Heistä	 neljä	 oli	 omia	 läheisiäni:	
siskoni	4-vuotiaan	tyttärensä	kanssa,	sekä	
ystäväni	 Maria	 Sannemann	 hänen	 10-
vuotiaan	 poikansa	 kanssa.	 Tämän	 lisäksi	
oli	 kolme	 muuta	 poppoota:	 jokaiselle	
kerralle	 ilmoittautuneet	 äiti	 ja	 8-vuotias	
tytär,	heille	tutut	äiti,	7-vuotias	tytär	ja	10-
vuotias	poika	sekä	yksi	äiti	 ja	hänen	5-	ja	
8-vuotiaat	poikansa.	

Kun	 nimikierroksen	 jälkeen	 kyselin	 osal-
listujilta,	 olivatko	he	 tehneet	 animaatiota	
aikaisemmin,	vain	kaksi	kättä	nousi.		

Näytin	esimerkkeinä	sekä	omia	että	mui-
den	tekemiä	lyhyitä	animaatioita.	Videoita	
katsoessa	 puheeksi	 tuli	 stop	 motion-	 ja	
time	lapse	-animaatioiden	ero,	jota	en	itse	
osannut	 selittää.	 Pyysin	 apua	 Marialta,	
joka	selvensi	 tekniikoiden	erot	koko	ryh-
mälle.	Kiitin	häntä	ja	huomautin	ryhmälle,	
että	 juuri	 näin	 voimme	auttaa	 toisiamme	
myös	tekemisen	lomassa.	Neuvoja	kannat-
taa	pyytää	muiltakin	kuin	ohjaajalta.		

Koska	mukana	oli	myös	nuorempia	lapsia,	
ajattelin	että	on	hyvä	siirtyä	pian	animaa-
tion	 tekoon.	Teimme	koko	ryhmän	yhtei-
sen	 ensimmäisen	 harjoituksen.	 Ohjeistin	
kaikkia	tuomaan	muovailuvahahahmonsa	
kameran	 eteen	 ja	 ohjasin	 lähinnä	 olevia	
lapsia	 selkeisiin	 konkreettisiin	 toimintoi-
hin:	 yksi	 pätki	 teippiä,	 toinen	 liimasi	
paperin	 kiinni	 pöytään,	 kolmas	 etsi	
sormella	kuva-alan	rajoja	 ja	loppu	ryhmä	
auttoi	 paikantamaan	 kuva-alan	 reunat	
etsimestä.	

Työpajaan	oli	varattu	kymmenen	tablettia.	
Käytimme	 Stop	 Motion	 Studio-nimistä	
ilmaisohjelmaa.	 Selitin	 alkuun	 ohjelman	
peruselementit	 ja	 työskentelyn	 tahdin:	
liikutetaan	hahmoa,	otetaan	kuva,	liikute-
taan,	 otetaan	 kuva,	 liike,	 kuva	 jne.	
Muutaman	 toiston	 jälkeen	homma	 tuntui	
imaisevan	 porukan	 mukaansa	 ja	 hetken	

vain	seurasin,	miten	isot	ja	pienet	hääräsi-
vät	 yhdessä	 vuoroin	 kameran	 edessä	 ja	
vuoroin	sen	 takana.	Harvoin	olen	opetta-
essa	 ollut	 näin	 toimettomana.	 Istuin	 alas	
toistaiseksi	 vielä	 ujostelevan	 siskon	 tyt-
töni	seuraan	ja	leikimme	muovailuvahalla	
tovin	kuvausten	edetessä.	

Kun	ryhmä	oli	ottanut	tarpeeksi	kuvia,	kat-
soimme	 luomuksen	yhdessä	TV-ruudulta.	
Vahaukkojen	hassu	hyörinä	sai	koko	pop-
poon	 nauramaan.	 Nuoren,	 animaatioita	
ennenkin	 tehneen	 pojan	 ohjeilla	 nauhoi-
timme	vielä	kokeellisen	ääniraidan	pikku-
filmillemme.	 Niin	 nauhoittaminen	 kuin	
videon	 katsominenkin	 aiheuttivat	 ani-
maattoreissa	uuden	nauruaallon.		

Tunnelman	tasaannuttua	aloitimme	työs-
kentelyn	pienemmissä	 ryhmissä	 rakenta-
malla	 kuvaustelineet.	 Esittelin	 alkuun	
muutamia	 pahvilaatikon	 hyödyntämis-
ideoita	 ja	 osallistujien	 kokeillessa	 syntyi	
liuta	lisää.		Muutamat	osallistujat	latasivat	
ohjelman	omaan	kännykkäänsä	ja	rakensi-
vat	 kuvaustelineen	 Lego-palikoista.	 Ryh-
mien	 käytössä	 oli	 myös	 muovailuvahaa	
sekä	piirustus-	ja	askarteluvälineitä. 

Annoin	väljäksi	tehtäväksi	otsikon	Kirjas-
tossa	kuhisee.	Mielessäni	oli	Kenneth	Gra-
hamin	 kirjoittama	 satuklassikko	 Kaisli-
kossa	 suhisee.	 Ryhmät	 levittäytyivät	 eri	
puolille	kirjastoa	ja	niin	aikuiset	kuin	lap-
setkin	heittäytyivät	hommiin. 
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Kiertelin	katselemassa	ryhmien	toimintaa	
ja	 lapset	 tulivat	 innoissaan	 näyttämään	
rakentamiaan	 telineitä	 ja	 hahmoja.	 Oli	
hauska	nähdä,	kuinka	aikuisetkin	heittäy-
tyivät	 tekemään	 töitä	 lattialla.	 Into	 ja	
hyväntuulinen	tekeminen	tarttuivat.		

Koska	 kaikilla	 tuntui	 homma	 sujuvan,	
viritin	 oman	 kameran	 kuvaamaan	
toiminnasta	time	 lapse	 -animaatiota.	Kun	
muutamat	 osallistujat	 olivat	 saaneet	
animaationsa	valmiiksi,	aloin	tehdä	heidän	
kanssaan	piirustusanimaatiota.	

Kun	puolitoista	tuntia	oli	kulunut,	kehotin	
ryhmiä	 siirtymään	 ääniraidan	 tekoon,	
mikäli	animaatio	oli	 valmis.	Varttia	 vaille	
yksi	 keräännyimme	 yhdessä	 katsomaan	
kaikkien	tuotokset.	Kaikki	animaatiot	oli-
vat	 erilaisia	 ja	 oli	 helppo	 nostaa	 kivoja	
huomioita	 jokaisesta	 työstä.	 Lopuksi	 an-
noimme	toisillemme	raikuvat	aplodit.	

Kirjaston	väki	 kertoi	 jälkeenpäin,	 että	 oli	
mukava	kuunnella	lastenosastolta	tasaisin	
väliajoin	kantautuvaa	naurua.	Lauantaisin	
hiljainen	 kirjasto	 kaipaakin	 elämää.	
Minusta	nauru	on	eräällä	tapaa	parasta	ja	
vilpittömintä	palautetta	toiminnasta.		

Elokuvaksi	 120	minuutissa	 oli	 yksi	 kaik-
kien	 aikojen	 parhaista	 kokemuksistani	
opettajana.	Tämä	työpaja	oli	kuin	suoraan	
flow-käsitteen	oppikirjasta 

Animaation	tekeminen	todella	innosti	ja	liikutti	ihmisiä.		Jälkeenpäin	keskustelimme	
ohjaajani	kanssa	siitä,	kuinka	osuvasti	sosiokulttuurisen	innostamisen	alkuperäinen	sana	

”animar,”	sopi	työpajaan.	
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4.4. Naamarimaakarointia 
Keksin	 vasta	 työpajapäivän	 aamuna,	 että	
olisi	kiva	oikeasti	juhliakin	naamarien	val-
mistumisen	jälkeen.	Kävin	kaupassa	osta-
massa	 herkkuja	 ja	 hedelmiä	 työpajaan.	
Ostoksia	 maksaessani	 mietin,	 että	 men-
köön	 oppirahoina	 omasta	 pussista.	
Tulevaisuudessa	kerron	osallistujille	nyyt-
täreistä	etukäteen.		

Tähän	 työpajaan	 ilmoittautui	 8	 henkilöä	
eli	 neljä	pikkupoppoota,	 joista	 yksi	 perui	
osallistumisensa	 viime	 hetkellä	 vatsatau-
din	 takia.	 Suurin	 osa	 naamarityöpajan	
osallistujista	oli	omaa	perhettäni.	Aikuisia	
suhteessa	enemmän	kuin	lapsia.	

Poikaystäväni	ja	serkkuni	muodostivat	yh-
den	tiimin,	siskoni	nelivuotiaan	tyttärensä	
kanssa	 toisen,	 ja	 Poppoon	 vakiotähtöset	
äiti	 ja	8-vuotias	 tyttö	olivat	 ottaneet	mu-
kaan	yllättäen	myös	2-vuotiaan	pikkuvel-
jen,	 jonka	 isä	 oli	 luvannut	 hakea	 kotiin	
hiukan	myöhemmin. 

Henkilökunnan	 yrityksistä	 huolimatta	
TV:tä	ei	saatu	tällä	kertaa	toimimaan,	mikä	
oli	 ok,	 koska	 mukana	 oli	 yllättäen	 pieni	
lapsi,	 jolle	kuviin	ja	ohjaajan	puhumiseen	
keskittyminen	 tuotti	 haastetta.	 Tämän	
kerran	 nimilappukierros	 oli	 vappuhenki-
nen.	 Koska	monet	 osallistujat	 tunsivat	 jo	
aiemmilta	kerroilta,	nimilapuista	tuli	has-
suttelevia:	 Rasmus-Pappa,	 Ninjago-Suvi,	
Stell✫,	Amand♡	ja	“Vaan	Elli”.		 

Aloitimme	 Naamamaattori-pelillä,	 jonka	
olin	 muuntanut	 Kimble-pelilaudasta.	
Ensin	osallistujat	piirsivät	omaan	paperiin	
kasvot.	 Noppaa	 poksauttamalla	 saatiin	
piirustuspohje	 seuraavasti:	 1=piirrä	 suu	
2=nenä	 3=silmä	 4=korva	 5=karva	 (esim.	
hius,	viikset,	parta,	korva-	 tai	nenäkarva)	
6=	piirrä	mitä	tahansa.	

Muutaman	nopan	heiton	jälkeen,	aloimme	
kierrättää	 paperia	 oikealle	 yhden	 nopan	
heiton	ja	piirtämisen	jälkeen.	Kun	kasvoi-
hin	alkoi	ilmestyä	silmiä	tai	neniä	totuttua	
määrää	enemmän,	alkoi	piirtäjistä	tirskah-
della	 huvittuneita	 reaktioita. Kierroksen	
jälkeen	 jokainen	 sai	 takaisin	 itse	 aloitta-
mansa	 piirustuksen.	 Keksimme	 kollektii-

Kimble-laudasta	 muunneltu	 piirustuspeli	 toimi	 hyvin	 varsinkin	 pienempien	
osallistujien	keskittymisen	suuntaajana	
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visesti	 syntyneille	hahmoille	nimet,	 jotka	
kirjoitin	 muotokuvien	 alle:	 Poskenkorva	
Pesonen,	 Dr.	 Optakaani,	 Stigu	 Hellevi	 ja	
Änänäsäkääpiö.	 Siwakka	 Suoma	 Laine,	
Hampi	”Paks”	Kainen	sekä	Kärsäkäs	Pantti-
fantti.	 	Naamat	 ja	 nimet	 herättivät	
hersyvää	hilpeyttä	koko	ryhmässä.	 

Kerroin	 osallistujille,	 että	 alkuperäisenä	
suunnitelmana	oli	leikata	naamat	kahtia	ja	
sovitella	 puolikkaita	 naamarien	 tavoin	
omille	 kasvoille.	 Totesin	 kuitenkin,	 että	
peli	oli	jo	tällaisenaan	niin	virkistävä,	että	
tätä	voi	kokeilla	vaikka	kotona.	 

Keräsin	ennen	naamariaskartelun	aloitta-
mista	ideoita	siitä,	keneksi	tai	miksi	kukin	
mahdollisesti	 haluaisi	 naamioitua.	 Pie-
nempien	 lasten	 ideointia	 auttoi	 kysymys	
lempieläimestä	 tai	 ammatista.	 Näistä	 eh-
dotuksista	kokosin	naamiaisten	“vieraslis-
tan”.		

Esittelin	tarjolla	olevat	materiaalit,	joita	oli	
kulkeutunut	 kirjastolle	 neljän	 työpajan	
aikana	 jo	 paljon.	 Painotin,	 että	 kuumalii-
man	kanssa	tulee	olla	varovainen.	Keskus-
telimme	 kokemistamme	 kuumaliimahaa-
vereista	ja	kerroin,	että	ikävien	tilanteiden	
varalle	 työvälineistöömme	 kuuluu	 myös	
kylmäpakkaus. 

Tässä	 vaiheessa	kaksivuotias	oli	 sen	ver-
ran	virittynyt,	että	hänen	oli	todella	vaikea	
rauhoittua	ja	asettua	aloilleen.	Tämä	haas-
toi	 äitiä,	 koska	 toisella	 puolella	 oli	 tytär,	
joka	 halusi	 aloittaa	 yhdessä	 askartelun.	

Äiti	odotti,	että	isä	hakee	taaperon	ja	minä	
autoin	tyttöä	alkuun	naamarin	kanssa.			

Harjoittelimme	 mattoveitsellä	 leikkaa-
mista.	 Keskittymistä	 vaativa	 työ	 haastoi	
vilkkaan	tytön	lyhytjänteisyyttä,	ja	hän	oli	
lopettamassa	 alkuunsa.	 Rauhoitin	 häntä	
kuitenkin	 työskentelyn	 äärellä	 ja	 kehuin,	
kun	hän	onnistui.	Kun	pikkuveljeä	 tultiin	
hakemaan,	äiti	ja	tytär	jatkoivat	työskente-
lyä	yhdessä.		

Työskentely	 soljui	 mukavasti	 samassa	
tilassa	 kirjaston	 muiden	 asiakkaiden	
kanssa.	 Lasten	 osaston	 nojatuolissa	 eräs	
isä	 luki	 lapsilleen	 satuja	 samalla	 kun	 as-
kartelimme.		Paikalle	ilmestyi	myös	tätini,	
jonka	 työllistin	 heti	 ottamaan	 kuvia	 kän-
nykälläni.	Ohjeistin	häntä	kuvaamaan	toi-
mintaa	 reippaasti	 uteliaan	 ulkopuolisen	
näkökulmasta	ja	kerroin,	että	sanelen	ku-
vien	 avulla	 muistiinpanoja	 työpajan	 jäl-
keen.	 

Kun	 naamarit	 alkoivat	 valmistua,	 alettiin	
niitä	 myös	 sovitella.	 Kellon	 lähestyessä	
puolta	yhtä	aloin	ohjata	porukkaa	siivoa-
maan.	 Siivouksen	 motivaatioksi	 paljastin	
pikkuhiljaa,	että	luvassa	oli	naamiaisherk-
kuja.	 Ilmassa	oli	 juhlan	 ja	 sokerihumalan	
tuntua,	 kun	 hassuttelimme	 naamarit	
päässä	ja	söimme	herkkuja.		

Osallistujat	 täyttelivät	 palautteita	 ja	 pai-
kalle	 jääneet	 perheenjäseneni	 auttoivat	
siivoamisessa	ja	muutamien	naamareiden	
esille	 ripustamisessa.	 En	 jaksanut	 kiireh-

tiä,	vaan	laskea	kierroksiani	jälleen	järjes-
tämällä	materiaalit	kasaan	hiljalleen.	Pää-
tin	 vielä	 tehdä	 Naamamaattori-pelin	
ohjeista	julisteen	kirjaston	seinälle.		

Ohjeita	piirtäessäni	kaksi	n.	viidesluokka-
laista	 tyttöä	 tuli	 kysymään,	 mitä	 tilassa	
tapahtui,	 ja	 voisivatko	 he	 osallistua.	
Pahoittelin,	että	olin	juuri	kerännyt	työpa-
jan	 materiaalit	 pois.	 Kerroin	 heille	 mitä	
olimme	 Poppoossa	 tehneet	 ja	 kutsuin	
heitä	mukaan	tuleville	kerroille.	He	totesi-
vat	 muiden	 harrastusten	 menevän	 pääl-
lekkäin	 aikataulun	 kanssa,	 mutta	 jäivät	
innokkaina	 juttelemaan	 piirtämisestä.	
Tästä	ja	muista	vastaavista	keskusteluista	
kirjaston	kävijöiden	kanssa	jäi	kannustava	
olo	 siitä,	 että	 Poppoon	 kaltaiselle	
toiminnalle	olisi	kysyntää.		

Illalla	 kuvia	 katsellessani	 ja	 Facebook-
julkaisua	 suunnitellessani	 pohdin	 työpa-
jassa	koettuja	arvokkaita	hetkiä.		

Pyrin	jo	työpajojen	sisältöjä	suunnitellessa	
huomioimaan	mahdolliset	juhlat	ja	kirjas-
ton	 tapahtumat	 keväällä.	 Naamarien	
tekeminen	tuntui	sopivan	vapun	läheisyy-
teen	kuin	nenä	päähän.	 

Naamareiden	ja	kollaasien	tekemisessä	on	
mielestäni	 mahdollisuus	 niin	 isojen	 kuin	
pienten	työskennellä	omista	lähtökohdis-
taan.	 Pidän	 siitä,	 että	 tekemiseen	 liittyy	
luontaisesti	kosketusta,	kun	mittaillaan	ja	
pohditaan	kiinnitystä	 tai	 silmien,	 suun	 ja	
nenän	kohtia.	Naamioiden	tekemiseen	voi	
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yhdistää	 hassuttelun	 lisäksi	 vakavampia	
pohdintoja	omasta	persoonasta,	 rooleista	
ja	salaisista	toiveista.		

Oli	 mielenkiintoista	 nähdä,	 miten	 kaksi-
vuotiaan	 läsnäolo	 vaikutti	 siskon	 ja	äidin	
työskentelyyn.	 Tämän	 työpajan	 jälkeen	
ajattelen,	 että	Poppoossa	 työskentely	 lie-
nee	 9-vuotiaalle	 erityisen	 merkityksel-
listä,	 koska	 hän	 saa	 viettää	 jakamatonta	
aikaa	äitinsä	kanssa. 

Mietin	 myös	 Poppoo-emännän	 rooliani.	
Kun	 puen	 työpajan	 alussa	 vanhan	 maa-
laustakkini,	 hassuttelevan	 ja	 helposti	
lähestyttävän	 ja	 taidekasvattajan	 identi-
teettini	 voimistuu.	 Kolmannella	 Poppoo-
kerralla	laitoin	uuden	nimilapun	edellisen	
viikon	lapun	viereen.	Neljännellä	 kerralla	
oli	 luontevaa	 lisätä	 lappu	takin	selkäpuo-
lelle.	 Toimintani	 aiheutti	 lapsissa	 suurta	
ihmetystä	 ja	 hilpeyttä:	 miksi	 sä	 noin	
teet?		Vastasin	heille,	jotta	kellekään	ei	jäisi	
epäselvyyttä	 siitä,	 kuka	minä	 olen.	Taide-
kasvattajana	 toivon,	 että	 tällaiset	 hassut	
hetket	opettaisivat	käytännön	kautta	osal-
listujille,	että	taide,	sen	tekeminen	ja	luova	
ajattelu	 voi	 olla	 totutuista	 poikkeavien	
toimintatapojen	tutkailua	ja	kokeilemista.	
Miksi	ihmisellä	ei	saisi	olla	useampia	nimi-
lappuja?	Ei	nimi	naista	pahenna!		

4.5. Rivien ja hyllyjen välissä 
peruuntui 
Koin	 tämän	 työpajan	 ohjaamisen	 haasta-
vimmaksi	kaikista.	Samalla	Rivien	ja	Hylly-
jen	välissä	-nimellä	kulkeva	Poppoo-kerta	
motivoi	minua	 taiteilijana	 ja	 taidekasvat-
tajana	 eniten.	 Julistetta	 tehdessäni	 en	
osannut	 muotoilla	 työpajakuvausta	 kan-
sankielisesti. Viikkojen	 edetessä	haastoin	
itseni	 ja	 läheiseni	 keskusteluttamalla	 ja	
kyselemällä,	miten	voisin	ilmaista	taidein-
terventio	 kirjastotilaan,	 niin	 että	 ihmiset	
uskaltaisivat	ilmoittautua	työpajaan.	 

Vähän	 ennen	 Naamio-työpajaa,	 vastaus	
valkeni	 arjen	 askareiden	 lomassa:	
Peli!		Suunnitellaan	ja	toteutetaan	kirjasto-
tilaan	 kokemuksellinen	 peli.	 Hehkutin	
tulevaa	 työpajaa	 jo	 naamioaskartelun	
lomassa	 ja	 maanantaina	 Facebookissa	
sekä	Instagramissa	naamiotyöpajan	kuvia	
julkaistessa. 

Keskiviikkona	 pajaan	 oli	 ilmoittautunut	
kuusi	 henkilöä	 ja	 siskoni	 oli	 todennäköi-
sesti	 osallistumassa	 jälleen	 tyttärensä	
sekä	 heidän	 kaverin	 kanssa.	 Ajattelin	
tämän	olevan	ihan	sopivan	kokoinen	Pop-
poo.	 Pieni	 ylpistyminen	 hyvästä	 palaut-
teesta	ja	mukavasti	sujuneista	työpajoista	
sekä	 paine	 tutkimuksen	 kirjoittamisesta	
sai	 minut	 jättämään	 Facebook-
tapahtuman	luomisen.	 

Tajusin	 vasta	 loppuviikosta,	 että	 en	 ollut	
lähettänyt	ilmoittautuneille	vahvistusvies-
tiä,	jossa	olin	tavannut	toivottaa	osallistu-
jat	 tervetulleiksi,	 kertonut	 tulevasta	
työpajasta	 sekä	 pyytänyt	 osallistujia	
ilmoittamaan,	 mikäli	 he	 eivät	 päässeet-
kään	osallistumaan.	 

Tässä	 vaiheessa	 opinnäytettä	 koin	 pai-
neen	 kasvavan,	 varsinkin	 kun	 viikkoni	
kului	 osittain	 ansiotyössä,	 joka	 katkaisee	
keskittymisen	 kirjoittamiseen	 hyvässä	 ja	
pahassa.	 Perjantaina	 luin	 Facebookista,	
että	 eräälle	 lauantain	 osallistujalla	 oli	
todella	 vaikea	 elämäntilanne.	 Varmistin	
häneltä	henkilökohtaisesti,	ettei	hän	pääse	
osallistumaan	lapsensa	kanssa	lauantaina.	
Kun	sain	illalla	toisenkin	peruutusviestin,	
tein	vaikean	päätöksen	 ja	 ilmoitin	 jäljelle	
jääville	 osallistujille,	 että	 Poppoo	 ei	
kokoonnu	tänä	lauantaina.	 

Kun	asiat	eivät	mene	suunnitellusti,	vies-
tinnän	 merkitys	 korostuu.	 Julkaisin	
Facebookissa	 ilmoituksen	 Poppoon	
peruuntumisesta.	 Lähetin	 ilmoittautu-
neille	 myös	 sähköpostin	 ja	 tekstiviestin.	
Pahoittelin	 peruuntumista,	 muistutin	
tulevista	 työpajoista	 ja	 liitin	 viestiin	
Naamamaattori-pelin	 ohjeet	 tarjotakseni	
ilmoittautuneille	 mukavaa	 puuhaa	
peruuntuneen	työpajan	tilalle.		

Samalla	 kun	 soitin	 kirjastoon	 ilmoittaak-
seni	 peruuntumisesta,	 sovimme	 Jertan	
kanssa	 Poppoolle	 paketointitapaamisen	
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tiistaille	 ja	 aloin	 kehitellä	 kysymyksiä	
loppuarviointitilannetta	 varten.	 Mitä	
yhteistyöstä	 on	 opittu?	Miten	 jatkamme?	
Mikä	on	toiminut,	mikä	ei?	Mitä	toiveita	on	
tulevaisuudelta?	 

4.6. Aistihemmotteluhattaraa 
Viimeinen	 työpaja	 ajoittui	 äitien	 päivän	
aattoon.	 Hemmotteluhattara-työpaja	
perustui	 kokemuksiini	 värikylvyistä	 sekä	
Ma–Pe:n	 turvakodissa	 järjestämään	 Day	
Spa-työpajaan.	Värikylpyjen	hengessä	olin	
varannut	elintarvikemateriaaleja:	peruna-
jauhoja,	 punaisia	 sydämen	 muotoisia	
jääpaloja,	 manteliöljyä,	 sokeria	 ja	 maus-
teita	ja	appelsiineja.		

Olin	kutsunut	työpajaan	äitini,	joka	saapui	
hyvissä	ajoin	 ja	auttoi	minua	valmistelui-
den	 kanssa.	 Teippasimme	 lattiaan	 ison	
suojamuovin	 ja	 rullapaperia	 valmiiksi,	
levitimme	 ympärille	 istuintyynyt	 sekä	
pitkän	 rihman	 jouluvaloja.	 Laitoin	 taus-
talle	 soimaan	 myös	 avaruudellista	 ääni-
maisemaa.	 Materiaalia	 oli	 tällä	 kerralla	
ennätyspaljon	 ja	 pyrin	 järjestämään	 sen	
työskentelytilan	 ympärille,	 niin	 että	
elintarvikkeet	 olisivat	 yhdellä,	 askartelu-
materiaalit	 toisella	 ja	 tunto-	 ja	
kuuloaisteille	 suunnatut	 virikkeet	 kol-
mannella	pöydällä.			

Tälle	 kerralle	 oli	 ilmoittautunut	 äitini	
lisäksi,	 siskoni	 ja	 hänen	 4-vuotias	 tyttä-
rensä,	ystäväni	Maria	10-	ja	2,5-vuotiaiden	

lastensa	 kanssa.	 Piirustuslaboratoriosta	
tutut	 ystävykset	 1-,	 3-	 ja	 4-vuotiaiden	
lasten	kanssa	sekä	ensikertalaiset	äiti	ja	2-
vuotias	poika,	jotka	joutuivat	valitettavasti	
lähtemään	 työskentelyn	 alkuvaiheessa,	
koska	 poika	 oli	 väsynyt,	 itkuinen	 ja	
kärttyinen.	

Kun	kaikki	olivat	esittäytyneet	 ja	huomio	
oli	 palannut	minuun,	 suuntasin	 poppoon	
huomion	 paperiin.	 Selitin,	 että	 paperiin	
yleensä	 piirretään,	 mutta	 siitä	 voi	 lähteä	
myös	 ääniä.	 Samalla	 aloin	 hipsutella	
sormilla	paperin	pintaa	ja	innostin	ryhmää	
mukaan.	 4-vuotias	 poika	 hihkaisi	 äänen	
olevan	 ”kuin	 sadetta	 kattoa	 vasten”.	
Myötäilin	pojan	oivallusta	ja	kysyin	uteli-
aana:	 ”miltä	 kova	 myrsky	 kuulostaisi?”	
Näin	päädyimme	ryhmän	kanssa	kokeile-
maan,	miltä	erilaiset	sääilmiöt	ja	vuoden-
ajat	kuulostavat.		

Olin	 etukäteen	 suunnitellut,	 että	 kaikki	
käsiä	 likaava	 toiminta	 tulisi	 viimeiseksi,	
mutta	 perunajauhon	 tutkiminen	 sopi	
mainiosti	 säätarinan	 jatkeeksi.	 Sirottelin	
perunajauhoa	paperille	ja	ohjasin	kokeile-
maan,	miltä	”lumi”	tuntui.		

Jätin	 ryhmän	 hetkeksi	 ja	 hain	 vessasta	
vettä,	 jolla	 oli	 tarkoitus	muuttaa	 peruna-
jauho	 oudoksi	 ”kiinteäksi	 nesteeksi”.	
Poissa	ollessani	jauho	oli	levinnyt	nopeasti	
paperille.	 Pienissä	 oli	 aistittavissa	 innos-
tusta,	 isoissa	 ”sotku”	 aiheutti	 ehkä	 jopa	
pientä	säikähdystä.		

Pyysin	osallistujia	auraamaan	lunta	kasoi-
hin,	 joihin	 ropistelin	 vesisadetta	 kuin	
kevät	 konsanaan.	 Talviteemaan	 sopivat	
hyvin	 myös	 etukäteen	 jäädyttämäni	
sydämen	 muotoiset	 jääpalat,	 joita	 jaoin	
osallistujille	 ihmeteltäväksi.	 Kun	 Mark	
onnistui	 sulattamaan	 jääpalansa	 yllättä-
vän	 nopeasti,	 vitsailin,	 että	 hän	 on	 oikea	
nuori	sydänten	sulattaja.		

Vesi	ja	jääpalojen	sulaminen	alkoi	muuttaa	
perunajauhoa	nesteeksi,	joka	valui	lämpi-
mästä	kädestä	kuin	neste,	mutta	jähmettyi	
sitten	 taas	 kiinteäksi.	 Ilmiö	 aiheutti	
monenlaisia	 reaktioita.	 Siskoani	 neste	 ja	
sotku	 ällötti,	 mutta	 hänestä	 oli	 samalla	
vapauttavaa	 seurata	muiden	 osallistujien	
läträämistä.	 Nuorin	 osallistuja	 nautiskeli	
jääpalan	maistelusta.		

Kun	 perunavellin	 tutkimista	 oli	 jatkunut	
tovi	 ja	 pieniä	 osallistujia	 alkoi	 vaivata,	
käsien	likaisuus	tarjosin	kosteuspyyhkeitä	
ja	 isojen	 kanssa	 kokosimme	 aistipajan	
ensimmäisen	osuuden	pois.		

Ohjasin	porukan	käsienpesutauolle,	jonka	
jälkeen	oli	tarkoitus	aloittaa	hemmottelu-
hoito-osuus.	Lapset	palasivat	työskentely-
tilaan	kuitenkin	suhteellisen	 riehakkaina,	
joten	 päätin	 että	 herkistymme	 hetkeen	
toisella	tavalla.	 

Olimme	 äitini	 kanssa	 valmistelleet	
kankaalla	 peitettyjä	 mysteerilaatikoita,	
joissa	 oli	 sisällä	 erilaisia	 tunnusteltavia	
leluja	 ja	 muita	 esineitä.	 Ohjasin	 porukan	
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tunnustelemaan,	 mitä	 laatikoista	 löytyi.	
Isommat	 lapset	 tutkiskelivat	 sisältöä	
sokkona	ja	miettivät	ääneen,	mitä	esineet	
mahtoivat	olla.	Kaikista	pienimmät	osallis-
tujat	luonnollisesti	poimivat	esineitä	ulos	
laatikosta.	 Mysteerilaatikoiden	 sisältöjen	
paljastuessa	 pikkuhiljaa	 pieni	 väki	 alkoi	
riehaantua	 jälleen,	mikä	aiheutti	minussa	
pientä	 epävarmuutta	 siitä,	 miten	 tulisi	
jatkaa.	

Ohjeistin	 porukan	 keräämään	 tavarat	
yhteen	 laatikkoon,	 jonka	 jälkeen	 päätin	
vetää	pienen	Kim-leikin,	jota	varten	levitin	
eteeni	leluja.	Kun	osallistujat	olivat	paina-
neet	 esineet	 mieleensä	 sanoin:	 ”silmät	
kiinni	 nyt!	 Jalasta	 kiinni	 nyt!	 Korvasta	
kiinni	 nyt”.	 Samalla	 otin	 pois	 esineen	 ja	
seurasin,	kuinka	herttaisen	 tosissaan	 isot	
ja	 pienet	 ottivat	 ohjeistukset.	 Leikki	
innosti	 lapsia	 osallistumaan	 ja	 annoin	
heidän	vuorollaan	johtaa	leikkiä.	

Lopettelimme	 leikin	 ja	 keräsin	mysteeri-
laatikoiden	yllä	olleet	lakanat	lattialta	pois	
ja	 tokaisin	 ääneen:	 ”mitäs	 sitten	 tehtäi-
siin?”	 En	 odottanut	 retoriseen	 kysymyk-
seen	 vastausta,	 mutta	 kun	 yksi	 lapsi	
hihkaisi,	että	rakennetaan	maja.	Olin	tässä	
vaiheessa	 vähän	 väsynyt,	 enkä	 pystynyt	
hylkäämään	 pojan	 tarjousta	 ja	 pitämään	
toimintaa	 suunnitelmani	 mukaisena.	
Päädyimme	 siis	 leikkimään	 lakanalla,	
jonka	 alle	 pienet	 saivat	 käydä	 pötköttä-
mään	isojen	nostaessa	ja	laskiessa	kattoa.			

Tämän	jälkeen	keräsin	lakanan	lopullisesti	
ja	 kerroin,	 että	 seuraavaksi	 tehdään	
pareittain	 pikkuisia	 hemmotteluhoitoja.	
Aloin	 ihmetellä	 sinisiä	 nystyräpalloja	
ääneen	 ja	 sain	 jälleen	 kaikkien	 huomion.	
Jaoin	 palloja	 pareille,	 ja	 näytin	 Markin	
kanssa,	miten	pallolla	voi	käydä	läpi	kave-
rin	 käden	 tai	 selän.	 Mark	 oli	 loistava	
esimerkkipari,	 koska	hän	 innostui	 heti	 ja	
keksi	erilaisia	tapoja	hieroa.	

Pikkuhiljaa	otin	lisää	hemmottelutarpeis-
toa,	kuten	siveltimiä,	leikkiautoja	ja	pesu-
sieniä.	 Ohjeistin	 osallistujia	 keskustele-
maan	ja	kysymään	pariltaan,	mikä	tuntuu	
kivalta	tai	liian	kovalta.	Oli	hienoa	seurata,	
miten	 isot	 ja	 pienet	 herkistyivät	 parinsa	
kosketuksesta. 

Yksivuotiaan	 osallistujan	 ymmärrys-	 ja	
keskittymiskyky	 eivät	 tietenkään	 riittä-
neet	yhtä	pitkäjänteiseen	työskentelyyn	ja	
tutkiskeluun	 kuin	 vanhemmilla	 lapsilla.	

Perunajauhojen	tutkiminen	aiheutti	ihmetystä,	iloa	ja	ällötystä.	
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Yksi	 pajan	 hienoimmista	 hetkistä	 oli	
kuitenkin	 se,	 kun	 pikkuautoilla	 hierotta-
essa	 Mark	 ja	 tämä	 taapero	 harjoittelivat	
tavaroiden	vaihtamista.	Mark	ohjeisti:	”jos	
annat	minulle	kuplavolkkarin,	 saat	lento-
koneen”,	ja	tätä	toisteltiin	leikin	omaisesti.	

Äitini	 ja	siskoni	olivat	pari.	En	ollut	 ikinä	
nähnyt	 heitä	 niin	 lähekkäin	 saatikka	
keskustelevan	kehosta	ja	koskettamisesta.	
Pallo	 toimi	 tilanteessa	 ikään	 kuin	 esilii-
nana	 ja	 mahdollisti	 poikkeuksellisen	
vuorovaikutuksen	heidän	välillään.		

Kiertelin	 kuulostelemassa	 parien	 tunnel-
mia	 ja	 toimin	 ideoiden	 välittäjänä.	 Jos	
huomasin	jonkun	hauskan	tekniikan	jaoin	
sen	muun	 ryhmän	kanssa.	Mark	 innostui	
jumppapallon	 pumpusta	 ja	 pyysin	 häntä	
jakamaan	puuskaus-hoitoa	muillekin	osal-
listujille.	Tämä	aiheutti	ryhmässä	mukavia	
kohtaamisia	ja	keskusteluja.		

Kellon	 lähestyessä	 yhtä	 väsymys	 alkoi	
näkyä	 ryhmässä	 ja	 totesin,	 että	 on	 hyvä	
alkaa	lopettelemaan.	Keräilimme	tavaroita	
kasaan	 yhdessä.	 Pienimmät	 osallistujat	
alkoivat	 olla	 jo	 aika	 turhautuneita,	mutta	
pyysin	 silti	 Poppoon	 vielä	 kerran	 yhteen	
rinkiin.	Laskin	kädestäni	paksun	lankake-
rän	 leviämään	 osallistujalta	 toiselle,	 niin	
että	jokaisella	olisi	ote	langasta.	Kun	kerä	
tuli	 takaisin	 minulle,	 kysyin	 osallistujien	
kokemuksista	 ja	 tunnelmista.	 Jos	 vastaus	
kysymykseen	oli	”kyllä”	pyysin	osallistujia	

nykimään	 lankaa.	 Kysymykset	 olivat	
enemmänkin	 kommentteja	 ja	 huomioita	
siitä,	mitä	olimme	työapajassa	tehneet.	

Lopuksi	 kiitin	 kaikkia	 osallistujia	 ja	
palautteiden	 kirjoittamisen	 jälkeen	 osal-
listujat	tulivat	vielä	kiittämään	Poppoosta	
kokonaisuudessaan	ja	muutama	huikkasi,	
että	 olisi	 todella	 kivaa,	 jos	 toiminta	 vielä	
jatkuisi.		

Perheeni	ja	Marian	perhe	jäivät	auttamaan	
siivoamisessa.	 Olin	 joutunut	 improvisoi-
maan	 työpajan	 aikana	 paljon,	 ja	 tunsin	
itseni	 todella	 väsyneeksi.	 Päätimme	 kui-
tenkin	juhlistaa	viimeistä	Poppoota	mene-
mällä	 yhdessä	 syömään,	 kun	 siivous	 oli	
valmis.	

Jutustelimme	 ruuan	 ääressä	 viimeisestä	
työpajasta.	Siskoni	kertoi,	että	Poppoo	on	
ollut	 mainio	 paikka	 viettää	 aikaa	 hänen	
neljävuotiaan	 tyttärensä	 kanssa.	 Kotona	
isoveli	 dominoi	 tekemistä	 ja	 meno	 voi	
välillä	 olla	 todella	 rajua.	 Poppoossa	 tyttö	
on	kuitenkin	saanut	omaa	tilaa	sekä	aikaa	
äidin	kanssa.	Lisäksi	hän	on	saanut	tutus-
tua	uusiin	ihmisiin	ja	vanhempiin	lapsiin.	
Siskoni	 mainitsi,	 että	 oli	 iloisena	 pannut	
merkille,	 kuinka	 rohkeasti	 ja	 päättäväi-
sesti	tyttö	oli	sännännyt	9-vuotiaan	tytön	
viereen,	kun	ohjasin	osallistujia	ottamaan	
parin.		

Kotiin	 päästyäni	 luin	 palautteet	 läpi.	
Erään	osallistujan	mielestä	 kyseinen	 työ-

paja	 ei	 ollut	 sopinut	 kaiken	 ikäisille.	
Kirjoittajan	 mielestä	 työpajan	 tempo	 ja	
tekeminen	oli	ollut	liian	hidas	pienimmille	
lapsille.	 Hän	 oli	 iloinen,	 että	 oli	 jättänyt	
oman	 yksivuotiaansa	 kotiin.	 Palautteessa	
kehotettiin	 miettimään	 vielä	 kohderyh-
mää.	

Otin	palautteen	aluksi	turhan	henkilökoh-
taisesti.	 Puolustauduin	 mielessäni	 sillä,	
että	toiminnan	sopiminen	kaiken	ikäisille	
ei	tarkoita	sitä,	että	kaikkien	tarpeet	olisi	
mahdollista	 huomioida	 täydellisesti.	
Mielestäni	 ei	 ole	 oleellista,	 tapahtuvatko	
oivallukset,	oppiminen	ja	innostuminen	ja	
kyllästyminen	samaan	tahtiin,	mielenkiin-
toista	on	miten	eri	 ikäiset	osallistujat	toi-
mivat	 yhdessä	 ja	 miten	 he	 voivat	 oppia	
toisiltaan.	 Tästä esimerkkinä se,	 kun	 10-
vuotias	poika	päätyi	harjoituttamaan	yksi-
vuotiaan	 pojan	 ja	 tämän	 äidin	 kanssa	
tavaroiden	vaihtamista.	Palaute	haastoi	ja	
jäi	vaivaamaan	minua.	 

Kokonaisuutena	 viimeisen	 kerran	 kulku	
hämmentää	 itseäni	 edelleen.	Olin	 tuohon	
aikaan	 todella	 väsynyt	 ja	 stressaantunut	
tutkielman	 palautuksesta,	 etten	 pystynyt	
asettumaan	työpajan	suunnitteluun,	vaan	
luotin	 siihen,	 että	 materiaalit	 ja	 värikyl-
pykokemukset	 ohjaavat	 työskentelyä.	
Jouduin	 improvisoimaan	 koko	 työpajan	
ajan,	 ja	 tunsin	 itseni	melko	 epävarmaksi,	
mikä	saattoi	näkyä	ja	tarttua	osallistujiin.	
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5. Toimintakokonaisuuden reflektointi 
Kevään	 työpajojen	 aikana	 keräsin	 kokemusta	 toimintatavoista,	
jotka	 toimivat	 heterogeenisen	 ryhmän	 kanssa.	 Analysoin	 tässä	
luvussa	työpajojen	toteutumista	ja	projektin	onnistumista	osallis-
tujien	palautteiden,	valokuvien	ja	omien	muistiinpanojen	avulla.		
Dokumentointia	varten	pyysin	jokaisella	kerralla	henkilökuntaa,	
tai	muita	 käytettävissä	olevia	 valokuvaamaan	 työskentelyä	niin	
paljon	 kuin	mahdollista.	 Varmistin	myös,	 että	 osallistujille	 sopi	
esiintyä	 kuvissa.	 Kerroin	 käyttäväni	 kuvia	 opinnäytteessäni	 ja	
julkaisevani	 kuvia	 työpajoista	 Facebookissa,	 mutta	 välttäväni	
tunnistettavia	kasvokuvia.	Melkein	jokaisen	työpajan	jälkeen	tein	
Poppoon	sosiaaliseen	median	kanaviini	julkaisun	sen	kerran	toi-
minnasta	ja	mainostin	tulevaa	työpajaa.		
Aloin	toisen	työpajan	jälkeen	sanella	muistiinpanot	talteen	katso-
malla	kyseisen	kerran	valokuvat	läpi	ja	kertomalla	niiden	kautta,	
mitä	olimme	tuona	lauantaina	tehneet.	Kuvien	avulla	oli	helppo	
palata	kokemukseen	ja	katsoa	kokonaisuutta	ulkopuolisen	näkö-
kulmasta.	 Sanelin	 muistiinpanot	 samana	 päivänä	 työpajan	
jälkeen,	 jotta	saisin	tallennettua	tuoreessa	muistissa	olevia	huo-
mioita	ja	voisin	palata	näihin	kirjoittamalla	myöhemmin.		

5.1. Palautteet 
Pyysin	osallistujia	täyttämään	jokaisen	työpajan	päätteeksi	palau-
telomakkeen	(Liite	8.3).	Ensimmäisessä	työpajassa	lomakkeessa	
oli	vain	rivi	kasvoja,	joista	piti	värittää	se,	joka	parhaiten	kuvasi	
työpajan	 tunnelmaa.	 Sain	 tuolloin	 kaksi	 vapaata	 kirjallista	
kommenttia.	Seuraaville	kerroille	tein	lomakkeen	toiselle	puolelle	
neljä	tarkentavaa	kysymystä	työapajan	sisällöistä	ja	viestinnästä.		

Palauteaineisto	oli	kannustavaa,	mutta	melko	ohutta.	Vastaukset	
olivat	 melko	 lyhyitä.	 Tämä	 johtunee	 siitä,	 että	myös	 kysely	 oli	
yksinkertainen.	Vaikka	laajempi	kysely	olisi	ollut	hyödyllinen	tut-
kielman	 kannalta,	 pyrin	 pitämään	 lomakkeen	 yksinkertaisena,	
jotta	 osallistujilla	 olisi	 jaksamista	 ja	 aikaa	 vastata	 toiminnan	
jälkeen.		

Osallistujat	täyttivät	yhteensä	36	palautelomaketta.	Näistä	19	oli	
pelkästään	hymynaama-palautteita,	 joita	pienet	lapset	värittivät	
ja	 piirsivät	 työpajojen	 päätteeksi.	 Palautteista	 17	 sisälsi	 kirjoi-
tusta.	 Arvioidakseni	 toimintaa	 palautteiden	 avulla	 ryhmittelin	
palautteet	kahteen	ryhmään.	
Ensimmäisessä	 ryhmässä	 vastauksia	 oli	 9.	 Ne	 olivat	 lyhyitä	 ja	
positiivisesti	 tunnelmia	 kuvaavia,	 eikä	 niissä	 eritelty	 asioita	
reflektiivisesti.	Tyypillinen	vastaus	kysymykseen	tulisitko	työpa-
jaan	uudestaan	oli:	kyllä,	koska	täällä	oli	kivaa	tai	kyllä,	koska	oli	
niin	 hauskaa	 tehdä	animaatiota.	 	 Käsialasta	 ja	 kirjoitusvirheistä	
päätellen	ainakin	puolet	tämän	ryhmän	palautteista	oli	lasten	kir-
joittamia.		
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Toisessa	 ryhmässä	 palautelomakkeita	 oli	 8.	 Vastaukset	 olivat	
hiukan	pidempiä	ja	reflektiivisempiä.	Jaottelin	kommentteja	edel-
leen	ryhmiin:	

• Toiminnan	aiheuttamia	tunteet	5	kpl
• Ohjaamisen	arviointi	5	kpl
• Sisältöjen	arviointi			5	kpl
• Ikäryhmän	sopivuus	3	kpl
• Ajankohta	2	kpl

Palautteiden	 perusteella	 osallistujat	 kokivat	 toiminnan	 haus-
kaksi,	monipuoliseksi	 ja	virkistäväksi.	Toiminta	innosti	perheitä	
myös	työpajan	ulkopuolella.	Ohjaajana	minua	kiitettiin	osallistu-
jien	huomioimisesta	ja	kontaktin	ottamisesta.	Ajankohta	todettiin	
hyväksi.	Kolmessa	palautteessa	pohdittiin	ikärajausta.		

Ikärajausta	 koskevat	 kommentit	 pistivät	 pohtimaan	 kriittisesti	
omaa	opetusta	ja	Poppoon	tavoitteiden	toteutumista.	Ymmärsin,	
että	kaikkien	osallistujien	odotuksia	on	varmasti	mahdoton	täyt-
tää	täydellisesti.	Muotoilin	kysymyksen	uudelleen:	kenen	tarpeita	
perhetaidekerho	palvelisi	parhaiten?			

Toiminta	 oli	 sujuvinta	 ja	 palkitsevinta,	 kun	 osallistujat	 olivat	
vähintään	4-vuotiaita.	Tyytyväisintä	palautetta	sain	vanhemmilta,	
jotka	 osallistuivat	 toimintaan	 yhden	 lapsen	 kanssa.	 Yhteinen	
taidetekeminen	koettiin	 erityisen	 tärkeäksi	perheissä,	 joissa	oli	
muitakin	 lapsia,	 jotka	temperamentin	 tai	 iän	vuoksi	dominoivat	
vuorovaikutusta.		

Koen	 ikäsuosituksen	 pohtimisen	 kuitenkin	 hankalaksi	 näin	
lyhyen	 kokeilujakson	 perusteella.	 Ryhmädynamiikkaan	 vaikutti	
osallistujien	 iän	 lisäksi	 temperamentti,	 vireystaso	 ja	 se,	 mitä	
tehtiin.	 Esimerkiksi	 kollaasikosmos	 työpajassa	 kaksivuotiaan	
pojan	 keskittyminen	 saksien	 käytön	 harjoittelemiseen	 yllätti	 ja	
innosti	 koko	 ryhmää.	 Naamarityöpajassa	 saman	 ikäisen	 pojan	
väsymys	ja	riehakkuus	heikensi	ryhmän	keskittymistä.		

Palautteen	perusteella	suurin	osa	osallistujista,	joita	en	ennestään	
tuntenut,	 oli	 löytänyt	 Poppoon	 Facebookin	 Käpylä-sivujen	 tai	
maksettujen	mainosten	kautta.	Keräsin	maalis-toukokuun	aikana	
Facebookissa	ja	Instagramissa	70-80	seuraajaa	sekä	rohkaisevia	
kommentteja	osallistujilta.	Aktiivinen	some-markkinointi	vaikutti	
osallistujien	määrään.	Niille	kerroille,	joita	en	erikseen	mainosta-
nut	tuli	vähiten	osallistujia.		

5.2. Hyväksi havaittua 
Vaikka	taiteellisen	toiminnan	lopputulemia	tai	osallistujien	koke-
muksia	 ei	 voida	 koskaan	 ennalta	 täysin	 määrätä,	 korostui	 tuo	
ennalta-arvaamattomuus	Poppoossa.		

Esimerkit	molemmista	palauteryhmistä.	
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Poppoon	 monipäisen	 ryhmän	 ohjaaminen	 vaati	 paljon	 epävar-
muuden	 sietämistä	 ja	 hetkeen	 heittäytymistä.	 Kunkin	 työpajan	
osallistujien	ikäjakauma	ja	dynamiikka	vaihteli	todella	paljon,	 ja	
toimintaa	ja	tavoitteita	oli	lähes	mahdotonta	kuvitella	täysin	etu-
käteen.	 	 Varsinkin	 kun	 työpajojen	 edetessä	 kävi	 selväksi,	 että	
peruuntumisia	 ja	 osallistujien	 vaihdoksia	 tuli	 jokaisessa	 työpa-
jassa.	

Työskentelyssä	 piti	 luottaa	 ja	 antautua	 tilanteelle	 ja	 ryhmälle,	
jolloin	 tärkein	 tehtäväni	 ohjaajana	 oli	 luoda	 turvalliset	puitteet	
vuorovaikutukselle.	Nimilappu-kierros	muodostui	tärkeimmäksi	
konkreettiseksi	keinoksi	vähentää	ryhmästä	jännitystä	ja	helpot-
taa	 vuorovaikutusta.	 Oman	 nimen	 kuuleminen	 tuntuu	 ainakin	
omasta	mielestäni	aina	mieluisalta	ja	erityiseltä.		

Nimien	 käyttäminen	 lisäsi	 tuttavallisuuden	 tunnetta	 ryhmässä.	
Esimerkiksi	naamarityöpajan	alussa	hassuttelimme	esittelykier-
roksen	 aikana	 keksimällä	 lempinimiä	 toisillemme	 ja	 huomio	
kohdistui	lempeästi	jokaiseen.	Työpaja	käynnistyi	tuttavallisessa	
ja	 rennossa	 ilmapiirissä,	 jossa	 osallistujat	 jutustelivat	 ja	 ottivat	
toisiinsa	kontaktia	helposti.			

Parhaiten	 toimivat	 työpajat,	 joissa	 tehtävät	 olivat	 selkeitä	 ja	
yksinkertaisia.	 Esimerkiksi	 kollaasityöpajassa	 yksi	 osallistuja	
harjoitteli	saksilla	leikkaamista	ensimmäistä	kertaa	elämässään.	
Samaan	 aikaan	 toinen	 teki	 terapeuttista	 kollaasia	muutoksessa	
olevasta	elämästään.	

Animaatiotyöpajassa	 aloin	 tuntea	 itseni	 miltei	 tarpeettomaksi,	
kun	toiminta	imaisi	ryhmän	mennessään.	Tämä	oli	yksi	parhaista	
ja	kivoimmista	opetuskokemuksista	ikinä.	Korostin	läpi	työpajan,	
että	kaikilla	meillä	on	erityistaitoja,	eli	kannattaa	kysyä	neuvoja	
muiltakin	 kuin	 minulta.	 	 Animaation	 periaatteita	 opettaessani	
osallistin	kaikki	osallistujat	mukaan	esimerkkianimaation	tekoon.	

Animaation	 tekeminen	 sopi	 Poppoolle	 täydellisesti.	 Liikkeen	
illuusion	luominen	selvästi	innosti	ja	imaisi	kaiken	ikäiset	osallis-
tujat	 mukaansa.	 Työskentely	 vaati	 juuri	 sopivassa	 suhteessa	
keskittymistä,	harkintaa,	liikettä	ja	toimintaa.	Ryhmässä	oli	myös	
muita	 työpajoja	enemmän	vanhempia	 lapsia,	mikä	vaikutti	 ryh-
män	dynamiikkaan.		

Kirjaston	henkilökunnalta	 saatu	palaute	 toiminnasta	oli	 positii-
vista.	 Jertta	 mainitsi	 loppukeskustelussa	 erityisesti	 virkistävän	
naurun,	 jota	 lastenosastolta	 kantautui	 Poppoon	 kokoontuessa.	
Lauantait	ovat	kirjastossa	melko	hiljaisia	kevään	edetessä,	 joten	
toiminta	toi	Jertan	mielestä	kaivattua	eloa	kirjastotilaan.	

Muilta	asiakkailta	ei	ollut	tullut	palautetta	elämöinnistä,	mitä	vä-
hän	etukäteen	pelkäsin.	Huomasin	päinvastoin,	että	toiminta	olisi	
kiinnostanut	 muitakin,	 kun	 uteliaat	 lapset	 tulivat	 kysymään	
siivoillessani,	voiko	materiaaleilla	vielä	taiteilla	tai	tehdä	jotain.		

5.3. Mitä tulisi kehittää? 
Oli	 mielenkiintoista	 huomata,	 kuinka	 tiukassa	 istui	 ajatus	 siitä,	
että	koko	perheelle	suunnattu	toiminta	tarkoittaa	sitä,	että	lapset	
tekevät	 ja	 aikuiset	 seuraavat	 vierestä	 tai	 ikävimmässä	 tapauk-
sessa	selaavat	kännykkäänsä.	Huojentavaa	oli	kuitenkin,	että	näin	
tapahtui	 yleensä	vain	perheille,	 jotka	 eivät	 olleet	 lukeneet	mai-
noksia	ja	ilmoittautuneet	etukäteen,	vaan	osallistuivat	lennosta.		

Ilmoittautuneiden	poisjääminen	tuntuu	olevan	enemmän	sääntö	
kuin	 poikkeus.	 Tämä	 lienee	 ymmärrettävää	 ja	 yleistä	 lapsiper-
heissä,	 joihin	 pöpöt	 kulkevat	 helposti	 päiväkotien	 ja	 koulujen	
leikeistä.	Näen	myös	kiireisen	 arjen	 ja	 väsymyksen	madaltavan	
vastuskykyä	ja	edesauttavan	sairastumista.	 
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6. Tutkielman ja prosessin arviointi
Tässä	luvussa	pohdin	tutkielman	tavoitteiden	toteutumista,	oman	
taidekasvatuksellisen	 ajattelun	 jäsentymistä	 Poppoo-prosessin	
aikana	sekä	perhetaidekasvatuksen	tulevaisuutta.	

Opinnäytteen	 tehtävänä	oli	käytännön	kokeilun	kautta	osoittaa,	
miksi	perhetaidekasvatusta	tulisi	 järjestää.	Väitin,	että	taidekas-
vatuksen	 kentällä	 ei	 ole	 kunnolla	 huomioitu	 eri-ikäisiä	 ihmisiä	
integroivan	taidetoiminnan	potentiaalia.	

Tavoitteena	oli	oman	intervention	avulla	kehittää	perhetaideker-
hon	toimintamallia,	 jossa	 ihmisten	erilaisuus	nähdään	voimava-
rana	ja	opetuksen	suunnittelun	lähtökohtana.	

Vastalääkkeenä	kiireelle	ja	stressille	halusin	keskittyä	Poppoossa	
taiteen	 leikilliseen	 puoleen	 ja	 tehdä	 tilaa	 yhdessä	 olemiselle,	
tutkimiselle	ja	ihmettelylle.	Halusin	tarjota	taiteilun	avulla	osallis-
tujille	mahdollisuuden	virkistyä,	syventää	ihmissuhteita	ja	rikas-
tuttaa	arkea.		

Osallistujilta	 ja	 kirjaston	 henkilökunnalta	 saamani	 palautteen	
perusteella	käytännön	kokeiluni	onnistui	monella	tapaa.		

Löysin	 ajankohdan,	 joka	 sopi	monille	 perheille.	 Lapsiperheiden	
arkeen	kuuluu	kiireinen	tempo	ja	yllätykset,	joten	työpajamaisuus	
toimi	kokeilussa	hyvin.	Osallistujat	saivat	itse	päättää,	osallistu-
vatko	he	yhdelle	vai	useammalle	kerralle.			

Toiminta	koettiin	muutenkin	helposti	lähestyttäväksi	ja	virkistä-
väksi.	 Palautteissa	 ja	 loppukeskusteluissa	 kävi	 ilmi,	 että	 Pop-
poosta	 oli	 ollut	 iloa	 useille	 perheille	 ja	 toiminnalle	 toivottiin	
jatkoa.		

Toimintamallin	erityisyys	piilee	siinä,	että	perheen	jäsenet	voivat	
palata	taiteellisen	työskentelyn	kautta	syntyneisiin	kokemuksiin	
myöhemmin.	 Yhteisen	 kokemuksen	muisteleminen	 ja	 siitä	 kes-

kusteleminen	vanhemman	kanssa,	syventävät	lapsen	kokemusta	
taiteellisesta	työskentelystä.		

Kävi	selväksi,	että	tämän	tyyppistä	toimintaa	ei	ole	paljon	tarjolla.	
Perhetaidekerhon	 järjestäminen	 lisäsi	 ymmärrystä	 siitä,	 miksi	
aidosti	koko	perheelle	suunnattu	taidetoiminta	on	Suomessa	tois-
taiseksi	marginaalista.	Koska	muutamissa	palautteissa	pohdittiin	
ikärajausta,	aloin	itsekin	miettiä,	kenen	tarpeita	perhetaidekerho	
palvelisi	parhaiten?			

Mietinkin	 pilotin	 perusteella,	 että	 ehkä	 olisi	 järkevää	 keskittyä	
toiminnassa	kouluikäisten	tai	ainakin	yli	5-vuotiaisiin	lapsien	ja	
heidän	vanhempien	kanssa	työskentelyyn.	Tätä	tukee	toisaalta	se,	
että	vauvoille	ja	taaperoille	on	tarjolla	muutakin	toimintaa	kuten	
värikylvyt.	Koululaisille	ja	vanhemmille	yhdessä	taiteilu	voisi	olla	
tarpeellisempaa.		

Yhteistyö	Käpylän	kirjaston	kanssa	oli	 toiminnan	onnistumisen	
kannalta	erityisen	tärkeää.	Kirjaston,	Käpylän	klubin	ja	koulujen	
tiiviin	yhteistyöverkoston	avulla	sain	tukea	järjestämiseen,	erityi-
sesti	osallistujien	tavoittamiseen.	Paikallinen	identiteettini	ja	halu	
toimia	asuinalueen	kehittämiseksi	vahvistui.	Työskentely	kirjas-
ton	ja	klubin	kanssa	jatkuu	tulevaisuudessa.			

Alkuperäinen	 tutkimussuunnitelmani	 oli	 rajattu	 pelkästään	
perhetaidekerhon	 toimintamallin	 suunnitteluun,	 mutta	 toimin-
nan	edetessä	käytäntö	hivuttautui	tutkielmaan.	Olen	tyytyväinen,	
että	 lykkäsin	 kesän	 alussa	 työn	 palautusta	 ja	 mietin	 rajausta	
uudelleen.	 Työpajojen	 kuvaukset	 ovat	 mielestäni	 työni	 vahvin	
osuus.	Käytännön	avulla	pystyn	parhaiten	vastaaman	tutkimus-
kysymykseeni	”miksi	perhetaidekasvatusta	tulisi	järjestää?”	

Teoreettinen	aineisto,	 johon	työssä	viitataan,	 rakentui	prosessi-
maisesti	 Poppoon	 käytännön	 järjestelyjen	 ohella.	 Jälkeenpäin	
ajattelen,	että	taustakirjallisuuden	käyttö	olisi	voinut	olla	suunni-
telmallisempaa.	Tutkielman	kannalta	olisi	ollut	esimerkiksi	hyvä	
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etsiä	vastaavanlaisia	sovellutuksia	ja	ottaa	mukaan	kansainvälistä	
taustakirjallisuutta	tukemaan	toiminnan	merkitystä.		

Uuden	toimintamallin	vakiintuminen	vie	aikaa.	Poppoo-kokeilun	
jälkeen	olen	edelleen	innostunut	ja	vakuuttunut	toiminnan	mer-
kityksestä	ja	haluan	kehittää	sitä	edelleen.	

Seuraava	tärkeä	vaihe	olisi	miettiä	toiminnan	ansaintamallia.	Yksi	
vaihtoehdoista	on	apurahan	turvin	toimiminen.	Kehittelin	myös	
muutamia	muita	sovellutuksia:	

1.	 ratkaisuehdotus:	 Tilaa	 kuvisope	 kotiin	 -palvelu.	 Nykyajan	
Maija	Poppanen,	jonka	voi	tilata	kotiinsa	esimerkiksi	yhdessä	ys-
täväperheen	kanssa. 

2.	 ratkaisuehdotus:	 vakituinen	 taidepedagogi	 ja	 taidekasva-
tusateljee	esimerkiksi	kirjastoon.	Avoin	tila	kaikille	taiteilusta	ja	
yhdessä	 tekemisestä	 kiinnostuneille	 ammattitaitoisen	 ohjaajan	
avustuksella.		

Koen	Poppoo-kokeilun	raottaneen	vasta	vähän	perhetaidekasva-
tuksen	 potentiaalista.	 Opinnäytteen	 palauttamisen	 lähestyessä	
tuntui,	että	olisin	tarvinnut	enemmän	aikaa	kokemuksen	reflek-
tointiin.	Oli	todella	haastavaa	päästää	irti	projektista.	Halusin	kui-
tenkin	 tuoda	 toimintamallin	 kehittämisen	 laajempaan	 taidekas-
vatukselliseen	keskusteluun.		
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8. Liitteet 
8.1. Kutsuviesti mahdollisille yhteistyötahoille	
Tervetuloa	taaperot,	teinit,	tädit,	taatot,	kummit,	kaimat	ja	kamut!	 

Tämä	on	kutsu	Helsingin	Käpylän	kirjastossa	toteutettavaan	koko	perheen	
kuviskerhoon.	Pahoittelen,	jos	viestini,	ei	sovi	tänne.	Innostuin	itse,	kun	löysin	
LAPE-sivuston.	Saan	teiltä	hyvää	aineistoa	opinnäytetyöhöni.	 

Opiskelen	taidekasvatusta	Aalto-yliopiston	Taiteiden	ja	suunnittelun	
korkeakoulussa.	Toteutan	parhaillani	koko	perheen	kuviskerhoa	Helsingissä,	
Käpylän	Kirjastossa.	Käpylän	Poppoossa	eri	ikäiset	osallistujat	toimivat	
yhdessä	omista	lähtökohdistaan,	ryhmän	tasavertaisina	jäseninä.	Kevään	
ohjelma		koostuu	kuudesta	erilaisesta	ja	erillisestä	työpajasta,	joihin	kaikki	ovat	
tervetulleita.	Toivon	kuitenkin	ennakkoilmoittautumista,	jotta	tiedän,	kuinka	
monta	ja	minkä	ikäistä	osallistujaa	on	tulossa.	 

Perhesuhteiden	hoitaminen	ja	vahvistaminen	arjessa	ja	juhlassa	on	korostunut	
yhdeksän	vuoden	aikana	omassa	arjessani	sekä	opinnoissa.	Olen	aiemmin	
työskennellyt	mm.	Pääkaupunkiseudun	Turvakoti	ry:ssä	järjestämällä	
Taidetiistai-nimistä	työpajasarjaa	sekä	Helsingin	Työväenopiston	
värikylpyohjaajana.		Nyt	kehitän	perhetaidekerhon	konseptia	opinnäytteessäni.	
Poppoossa	yhdessä	tekeminen,	rento	ilmapiiri	ja	leikillisyys	ovat	kaikkein	
tärkeintä,	taiteellista	lopputuotetta	toki	syntyy	myös.	 

Toivotan	sinut	ja	poppoosi	lämpimästi	tervetulleeksi	! 

8.2. Vahvistusviestit osallistujille 
Osallistujille	tiistaina	2.4.2018	lähettämäni	vahvistuviesti	
Tervetuloa	Käpylän	Poppooseen! 
Ilmoittautumisesi	Kollaasikosmos-työpajaan	7.4.	klo	11-13	on	vastaanotettu	ja	
hyväksytty.	Huippua,	että	tulette	mukaan! 
Ilmoitattehan,	mikäli	osallistujamäärään	tulee	muutoksia	tai	ette	pääsekään	
osallistumaan.	Ryhmässä	on	tilaa	vielä	kuudelle,	eli	vinkatkaa	ihmeessä	
tutuille!	https://www.facebook.com/events/176507649647908/	 
Kollaasikosmoksessa	yhdistellään	erilaisia	materiaaleja.	Jos	sinulla	on	esim.	
valokuvia,	joita	haluaisit	käyttää	teoksiisi,	ota	ne	ihmeessä	mukaan!	Voit	
kurkistaa	etukäteen	kollaasitaiteen	maailmaan	tästä	linkistä:	
https://pin.it/em6qvl2dgptfn6	 
Käpylän	kirjastossa	työskennellään	lastenosaston	monitoimitilassa.	Nähdään	
siis	siellä! 
Ensi	lauantaita	innolla	odottaen,	
Petra	Silfverberg	
Poppoo-emäntä	
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Osallistujille	tiistaina	10.4.	lähettämäni	vahvistuviesti:	
Tervetuloa	Käpylän	Poppooseen! 
Ilmoittautumisesi	Piirustuslaboratorio-työpajaan	lauantaina	14.4.	klo	11-13	on	
vastaanotettu	ja	hyväksytty.	Huippua,	että	tulette	mukaan!	Ilmoitattehan,	
mikäli	osallistujamäärään	tulee	muutoksia	tai	ette	pääsekkään	osallistumaan.	
Tähän	työpajaan	on	ilmoittautunut	12	henkilöä,	eli	täysi	poppoo	kasassa!	
Huippista! 
Laboratoriossa	tullaan	suorittamaan	hulvattomia	piirustuskokeita!	Tähän	
Pinterest-seinään	olen	koonnut	muutamia	ideoita:	
https://fi.pinterest.com/pepaquebailacon/poppoon-piirustuslaboratorio/	
Pinnaa	ihmeessä	lisää,	jos	löydät	jotain	kiinnostavaa.	Lyödään	lauantaina	sitten	
hullut	päämme	yhteen,	ja	päätetään	mitkä	jutut	toteutetaan.	 
Käpylän	kirjastossa	työskennellään	lastenosaston	monitoimitilassa.	Nähdään	
siis	siellä! 
Ensi	lauantaita	innolla	odottaen,	
Petra	Silfverberg	
Nutty	Art	Professor	/	Poppoo-emäntä

Osallistujille	tiistaina	17.4.	lähettämäni	vahvistuviesti: 

Tervetuloa	Käpylän	Poppooseen! 

Ilmoittautumisesi	Elokuvaksi	120	minuutissa	-työpajaan	lauantaina	21.4.	klo	
11-13	on	vastaanotettu	ja	hyväksytty.	Huippua,	että	tulette	mukaan! 

Ilmoitattehan,	mikäli	osallistujamäärään	tulee	muutoksia	tai	ette	pääsekkään	
osallistumaan.	Tähän	työpajaan	on	ilmoittautunut	12	henkilöä,	eli	täysi	poppoo	
kasassa!	Huippista! 

Elävän	kuvan	ja	animaation	tee-se-itse	maailmaan	voi	ennakolta	tutustua	
tämän	Pinterest-seinän	poimintojen	avulla	
https://fi.pinterest.com/pepaquebailacon/poppoo-elokuvaksi-120-minuutissa.	
Käydään	lauantaina	yhdessä	läpi	animaation	ja	elävän	kuvan	tärkeimpiä	
periaatteita	tekemisen	kautta.	Käytössämme	on	kirjaston	iPädit,	mutta	jos	
haluat	voit	etukäteen	ladata	ilmaisen	animaatio-ohjelman	älylaitteeseesi:		
https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8	
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudi
o&hl=fi 

Käpylän	kirjastossa	työskennellään	lastenosaston	monitoimitilassa.	Nähdään	
siis	siellä! 

Ensi	lauantaita	innolla	odottaen,	
Petra	Silfverberg	
Poppoo-emäntä 
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Osallistujille	tiistaina	10.5..	lähettämäni	vahvistuviesti: 

Hei	Poppoo!	

Tervetuloa	12.5.	klo	11-13	Käpylän	kirjastossa	järjestettävään	
viimeiseen	Poppoo-työpajaan.		

Lauantaina	isot	ja	pienet	pääsevät	herkistämään	ja	hemmotelemaan	kaikkia	
aisteja,	ilman	ala-	tai	yläikärajaa.	Ota	siis	leikkimieli	sekä	lempi-
ihmisesi	mukaan!	

Mikäli	osalistumisenne	syystä	tai	toisesta	peruuntuu,	ilmoitathan	siitä	
mahdollisimman	pian!	Pahoittelen,	että	pääsen	vahvistamaan	osallistumisenne	
vasta	nyt.			

Torstaiterveisin,	
Poppoo-emäntänne	
Petra	Silfverberg	
Taidekasvattaja,	TaK	
p.	xxx	xxx	xxxx	
http://petrasilfverberg.tumblr.com/		

Kaikille	kevään	työpajoihin	osallistuneille	lähettämäni	kutsu	viimeiseen	
työpajaan	10.5.	

Hei	kaikki!	

Kevään	viimeinen	Käpylän	Poppoo	järjestetään	Kirjastossa	lauantaina	12.5.	klo	
11-13.	Tähän	mennessä	työpajoissa	on	taiteiltu	leikin	varjolla	monenlaista	
kollaaseista	ja	naamareista	animaatioihin.		

Lauantaina	tuotosten	sijaan	keskitytään	kokemuksiin,	herkistetään	ja	
hemmotellaan	kaikkia	aisteja.	Ota	siis	leikkimieli	sekä	lempi-
ihmisesi	mukaan!	Tuttuun	tapaan	isot	ja	pienet	osallistujat	ovat	tervetulleita	
ilman	ala-	tai	yläikärajaa.	Äitienpäivän	alla	erityisesti	mummit	ja	muut	tärkeät	
hahmot	otetaan	vastaan	kunniavieraina.	

Vastaa	viestiin,	jos	innostut	osallistumisesta.	Osallistujien	ikä	auttaa	minua	
hahmottamaan,	mistä	aineksista	hemmottelu	koostuu.	

Torstaiterveisin,	
Poppoo-emäntänne	
Petra	Silfverberg	
Taidekasvattaja,	TaK	
p.	xxx	xxx	xxxx	
http://petrasilfverberg.tumblr.com/		
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8.3. Palautelomake 
 



TULE VIETTÄMÄÄN RENTOA AIKAA 

LÄHEISTESI KANSSA 

LEIKIN JA TAITEEN KEINOIN! 




