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Tiivistelmä
Opinnäytetyö tutkii EMMA - Espoon modernin taiteen museon kulttuurineuvolatoiminnan
kehittämistä ja toteutusta keväällä 2017 toimintatutkimuksen menetelmin. Se kuvailee tutkimuksen vaiheita: toimintaan tutustumistani niin käytännössä kuin kirjallisuuden pohjalta,
yhteistyötäni EMMAn henkilökunnan kanssa, toimintamallin suunnittelun vaiheita ja sen
perusteluita, vanhempien osuutta lopputulokseen ja esittelee muodostuneen toimintamallin.
Tutkimusaineistoni koostuu kehittämisprojektin aikana yhteistyössä muodostuneista muistiinpanoista, tutkimuspäiväkirjasta, vanhempien palautteista ja suunnittelun lopputuloksesta:
EMMAn kulttuurineuvolan toimintamallista Kukkuu-kupolista.
Tarkastelen toimintaa taidekasvatuksen, taidemuseon museopedagogiikan ja museon ulkopuolella tapahtuvan yleisötyön näkökulmasta. Olennaisena viitekehystä ja toiminnan suunnittelua ohjaavana tekijänä on ollut erityisesti vauvojen ja heidän perheiden huomioiminen
neuvolaympäristössä. EMMAn henkilökunnan toive ratkaisun pitkäaikaisuudesta ja sovellettavuudesta muuhunkin toimintaympäristöön, kuten taidemuseon omiin tiloihin, vaikutti ratkaisuun.
Toimintatutkimuksen tuloksena kehitettiin EMMAlle ensimmäinen toimintamalli kulttuurineuvolaan, Kukkuu-kupoli. Paja muodostuu leikkiympäristöstä, tiedottavasta peilikortista ja
julisteesta sekä muusta tiedotuksesta. Tutkielmaan liittyneet vanhempien haastattelu ja palautekysely vaikuttivat osaltaan kokonaisuuteen. Temaattisesti toiminta liittyy peilaamiseen,
nykytaiteen kokemiseen, vauvan ihailuun ja vanhemman kulttuuri- ja taideidentiteettiin.
Tutkielmassa esitellään EMMAn kulttuurineuvolatoiminnan Kukkuu-kupolipaja oppimisen ja
taidemuseon yleisötyön näkökulmasta. Arvioidaan prosessin vaikutusta tavoitteiden ja
ratkaisujen toteutumiseen. Kukkuu-kupolin tarkastelu nostaa osallisuuden ja leikin merkitystä
niin taiteellisessa oppimisessa kuin taidemuseon määrittelyssä lapsiperheille.
Työn lopussa todetaan kehittämistyön tuloksena syntyneen Kukkuu-kupolipajan olevan
neuvolassa asioiville perheille leikittävä taiteen oppimisympäristö, joka ehdottaa taidemuseon
olevan heille nykytaiteen leikkikenttä, jonne perheet ovat tervetulleita omine oppimisen ja
kokemisen tapoineen ja tarpeineen. Yhteiskunnallisesti EMMAn osallistuminen kulttuurineuvolatoimintaan on kommentti yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden puolesta.
Avainsanat kulttuurineuvola, EMMA – Espoon modernin taiteen museo, vauvaperheet,
yleisötyö, taidekasvatus, leikittävä oppimisympäristö, toimintatutkimus
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Abstract
This study examines the development and implementation of the cultural maternity clinic of
EMMA - Espoo Museum of Modern Art in the spring of 2017 through the use of action
research. The thesis describes the steps of an action research: getting acquainted with the
work in the practice and on the basis of literature, collaborating with the student researcher
and the EMMA staff, the steps of designing the operating model and explaining the reasons,
the parents' contribution to the outcome and presents the established operating model. The
research material consists of notes from co-operation, researcher's diary, parental feedback
and the outcome of the planning process: the operating model of the cultural maternity clinic
for EMMA.
I exam the model of the cultural maternity clinic for EMMA from the perspective of contemporary art education, museum education and especially audience development outside the
museum. Especially babies and their families on the maternity clinic have been taken into
account on planning activities. The expectation of EMMA staff was for a long-term solution
and applicability to other operating environments such as the art museum's own space, were
taken into account.
As a result of the action research was the first operating model for the cultural maternity clinic
of EMMA, the Peekaboo Cupola (Kukkuu-kupoli). The art workshop consists of a play environment, an informative mirror card and a poster and other information. As a part of thesis made
parental interview and feedback survey affected to the whole of operating model. The theme
for the activity is related to mirroring, contemporary art experience, the baby admiration and
the parent's cultural and artistic identity.
The thesis presents the Peekaboo Cupola, operation model of EMMA's cultural maternity clinic
from the standpoint of art education of infant families and the art museum's audience
development. Assess the impact of the process on achieving goals and solutions. The review
raises the importance of inclusion and play in artistic learning as well in defining the meaning
of the art museum for families.
At the end of the thesis, the result of the development work is that the Peekaboo Cupola is a
playful learning environment for families in the maternity clinic. It implies that the art museum
is a playground of contemporary art for families and they are welcome to learn and
experiment, with everyone’s own ways and needs. Socially, EMMA's involvement in the cultural
maternity clinic is a commentary behalf of equality and accessibility.
Keywords Cultural Maternity Clinic, EMMA - Espoo Museum of Modern Art, baby families,
audience development, art education, playful learning environment, action research
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1 JOHDANTO
Tutkielmani lähtee arkisesta lapsiperheen aamupäivän hetkestä neuvolakäynnin
yhteydessä. Perustuen omiin kokemuksiini taaperon äitinä ja vanhemmuuden
havaintoihin se voi näyttäytyä ja tuntua tältä:
”On aamu
ja tulet vihdoin neuvolan aulaan.
Lapsi sylissäsi vaihtaa asentoa, sillä uusi

Neuvolakäyntiin vanhemmat eivät yleensä

ympäristö äänineen ja ihmisineen jännittää.

ajattele liittyvän kulttuuri- ja taidekokemuksia.

Hymyilet kannustavasti, sanot pari sanaa lapselle tutulla

Espoon kulttuurineuvola on yksi vakiintuneista malleista, joka on muuttanut tätä ajattelua

äänellä. Yrität avata samalla takkia ja puhelimesta pitäisi
katsoa kelloa. Mietit: Ehdimmekö ajoissa? Onkohan lapsella

ja toimintaa. Kulttuurineuvolatoiminta on

nälkä, pitäisikö mennä syöttämään? Nostat lasta ylöspäin

Espoon kulttuurin tulosyksikön suunnittelema ja organisoima toimintamuoto, jossa

arvioidaksesi vaipan tilannetta. Onnittelet itseäsi tästä
suorituksesta; parin tunnin valmisteluiden tuloksesta, johon ei

espoolaiset kulttuuritoimijat esittelevät
neuvolan odotustilassa toimintaansa toiminnallisesti. Ideana on innostaa perheet
kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden käyttäjiksi. (Koskela 2016; Jaranne 2013.)

välttämättä mahtunut oman peilikuvan tarkistusta.
Aulassa on jotain menossa, lapsi katsoo jo kiinnostuneena
värikästä kokonaisuutta ja haluaisi kontata kohden sitä
haalari päällä. Otat lapsen kiinni ja risut haalarin.
Tumma-asuinen nainen tulee kohden ja tervehtii:

Tässä tutkielmassa etsin taidemuseo

Tervetuloa EMMAn kulttuurineuvolaan...”

EMMAn yleisötyön henkilökunnan kanssa syksyn
2016 ja kevään 2017 aikana EMMA – Espoon modernin
taiteen museolle1 mielekästä taidepedagogista toimintamallia Espoon kulttuurineuvolaan. Kohderyhmänä olivat neuvolan lapsiperheet,
painottuen erityisesti vauvoihin.
Taidemuseon lapsiperheille tarjoama toiminta neuvolaympäristössä, museon
omien tilojen ulkopuolella on monitahoinen tutkimuskohde. EMMAlla ei ollut
varsinaista aikaisempaa toimintamallia kulttuurineuvolaan vaan kyse oli
uudesta taidepedagogisesta mallista osana museon muuta yleisötyötä. Myös
tutkielman aiheena tässä esiintyvä yhdistelmä on uudenlainen tutkimuskohde.
Yhteistyössä EMMAn henkilökunnan kanssa etenimme toimintatutkimuksen
keinoin. Olennaista oli myös asiakaslähtöisyyden huomioiminen suunnittelussa. Taidekasvatuksen tutkijana haluan lapsiperheiden taidepedagogiikan perustuvan tutkittuun tietoon; ja tällä tutkielmalla olla mukana lisäämässä sitä.
Tutkijana tehtäväni oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida EMMAn uusi toimin-

1. EMMA - Espoon

tamalli kulttuurineuvolaan yhteistyössä EMMAn henkilökunnan kanssa ja

modernin taiteen

oman reﬂektiivisen tutkimusprosessin muodossa tuoda tutkimuksen hyöty

museosta käytän pää-

muuten yhteistoiminnalliseen ja käytännölliseen projektiin. Katsoin yhdeksi

asiassa lyhyesti muotoa

tehtäväkseni toimia neuvolan lapsiperheiden näkökulman tuojana projektin

EMMA luettavuuden

eri vaiheissa. Kokemukseni varhaisiän taidekasvatuksesta ja varhaisiän tai-

parantamiseksi.
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dekasvatuksesta vaikuttivat suunnitteluun. EMMAn henkilökunta oli mukana
toiminnan toteuttamisessa niin että toiminta juurtuisi osaksi heidän yleisötyötä ja toimintastrategiaa. Suunnittelua ohjaaviksi lähtökohdiksi EMMAn
puolelta muodostuivat toiminnan soveltuvuus alle neljävuotiaille, toiminta
omien tilojen ulkopuolella, EMMAn yleisötyön strategia ja Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely Kosketus.
Tutkimustehtävä oli käytännönläheinen. Toimintamallia suunniteltaessa
pohdin, kuinka kohdata ja innostaa perheet mukaan taidetoimintaan neuvolakäynnin yhteydessä? Miten saada perheiden huomio kaiken muun mielessä
olevan keskeltä? Ja mikä on vanhemmalle ja lapselle olennainen kokemus
taidemuseon tarjoamassa perheille suunnatussa toiminnassa? Oli myös selvitettävä, millä keinoin mielekkääseen kokemukseen päästään.
Tutkimuskysymykset ja tietoperusta muotoutuivat käytännön tavoitteista käsin. Toimintatutkimuksen käytännön ongelmanratkaisun ja tutkimuksen yhtäaikaisessa prosessissa hain vastausta kysymykseen:

–

Millainen EMMAn toimintamalli palvelee neuvolan lapsiperheitä?

Vastaus muodostuu kahdesta alakysymyksestä:

–

Mitkä ovat EMMAn kulttuurineuvolan elementit?

–

Millaista taidepedagogiikkaa ja yleisötyötä
EMMAn kulttuurineuvola edustaa?

Tarkastelin tutkimuskohteena olevaa EMMAn kulttuurineuvolan toimintamallia aluksi vanhemmuuden, varhaisiän taidekasvatuksen ja taidemuseoiden
yleisötyön näkökulmasta. Oppiminen koko elämää koskevana prosessina,
informaalin oppimisen mahdollistaminen ja taiteellinen oppiminen olivat
tässä projektia ohjaavia suuntauksia. Taidemuseoiden yleisötyössä korostui
toiminta omien tilojen ulkopuolella, taiteen arkioppiminen ja osallisuuden
näkökulma. (Ks. luku 2.)
EMMAn kulttuurineuvolan toimintamalliin liittyivät olennaisina osina niin
osallistuvien ihmisten kokemukset kuin toimintaratkaisutkin. Näkökulmassa
painottui osallistujien kokemuksen näkeminen oppimisena ja toimintamallin
näkeminen lopuksi leikittävänä taiteen oppimisympäristönä. Toimintamallin
suunnittelussa ja arvioinnissa osallistuneiden perheiden kokemuksilla on
ollut tärkeä merkitys. Tutkielmassa on ollut mukana useampi toisiaan tukevaa ja täydentävää tarkastelutasoa: Laajimmin olen esitellyt käytännön
tasoa, johon liittyy niin toiminnan kehittäminen kuin pyrkimys ymmärtää eri
osallistujien pajakokemusta ja taiteellista oppimista. Tälle syvyyttä ja lisämerkityksiä ovat antaneet taidemuseon tarkastelu instituutiona ja toiminnan
yhteiskunnallisten yhteyksien laajempi hahmottaminen.
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Opinnäytteen laajempi viitekehys liittyy perheiden hyvinvoinnin edistämiseen
taiteen ja taidekasvatuksen keinoin. Kyse on yhtä lailla taiteen ja kulttuurin
demokraattisesta saavutettavuudesta kuin kulttuurituottajien arjen teoista
perheiden rikkaamman ja elämyksellisen elämän eteen. Kulttuuri kuuluu
kaikille -ajattelun muuttamisesta todellisiksi teoiksi. Museoiden osalta tähän
liittyy lapsiperheet museoiden toivottuna ja potentiaalisena asiakasryhmänä
sekä museoiden toivetila siirtää yleisötyön toimintatapoja myös omien tilojensa ulkopuolelle. Vanhemmille kyse on uudesta elämänvaiheesta ja arjesta, johon voi kuulua koko perheelle merkityksellisiä kulttuuri- ja taidekokemuksia.
Opinnäytteessä laadultaan kvalitatiivinen tutkimusaineisto rajautui aikavälille lokakuu 2016 – toukokuu 2017. EMMAn kulttuurineuvolakerroista muodostui dokumenttiaineistoa: ohjaajan havainnointimuistiinpanoja, kuva-aineistoa, vanhempien palautteena haastattelu- ja kyselyaineistot. EMMAn kanssa
tehtyä yhteistyötä tarkastelin henkilökunnan ja tutkijan välisistä keskusteluista, sähköpostiviestinnästä ja ryhmätapaamisista kerättyjen dokumenttien, muistioiden ja nauhoitteiden pohjalta. Projektin tuloksena valmistunut
toimintamalli ja siitä syntynyt kirjallinen ja kuvallinen aineisto oli reﬂektiivisen tarkastelun kohteena. Tämä tutkielmakohtainen dokumenttiaineisto peilautui museoiden yleisötyötä ja taidekasvatusta käsittelevään kirjallisuuteen.
Toimintamalliksi valikoitunut leikittävä oppimisympäristö Kukkuu-kupolipaja on yhteistoiminnallisen kehittämisen tulos. Tutkielma on opinnäytteen
tekijän selvitys kehittämisprojektin kulusta ja merkitysten hahmottumisesta.
Tutkielmani rakenteessa on havaittavissa piirteitä synkronisesta raportointitavasta, jossa toteutuksen kuvaus, tietoperusta, tulokset ja pohdinta nivoutuvat usein yhteen (Toikko & Rantanen 2009).
Tutkielmassa lähtökohtien, kuten Espoon kulttuurineuvolatoiminnan ja taidemuseo EMMAn, esittelyn jälkeen hahmottelen tutkimuskohteen viitekehystä
näkökulmista: Lapsiperheet, varhaisiän taidekasvatus ja taidemuseoiden
yleisötyö. Luku kolme selvittää tutkimusprojektin vaiheita: perheiden huomioimista suunnittelussa, tutkielman tekijän suunnitteluprosessia ja yhteiskehittelyä EMMAssa. Luvussa neljä esittelen kehittämisprojektin ja valitun
ratkaisun nostamia uusia heijastuksia pohdittavaksi ja vastaan tutkimuskysymykseen. Lopuksi ehdotan seuraavia askelia tästä eteenpäin ja arvioin
tutkielman yleistettävyyttä.
Tutkielma toimii myös oppaana Kukkuu-kupolipajan käyttöön ja jatkokehittelyyn. Toimintatutkimuksen mukaisesti prosessi ja siihen vaikuttavat
tekijät on esitetty tutkielmassa käytännönläheisesti, ei opaskirjan tapaan.
Toiminnallisten ohjeiden sijaan tuleville käyttäjille ja kehittäjille olen halunnut esittää pohdittavaksi niitä merkityksiä ja tulkintoja, joita toimintamalli
voi saada eri käyttäjien kanssa toimittaessa.
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1.1

Organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä

Tutkimusprojektissa ylitettiin monia organisatorisia rajoja ja mukana oli
useampia toimijoita, joiden intressit vaikuttaisivat lopputulokseen. Näin
alusta asti yhteistyötahojen vaikutuksen opinnäytteen kokonaisuuteen ennen
kaikkea myönteisenä. Ensinnäkin ilman todellista sovelluskohdetta ajatuksien kestävyyttä ei olisi päästy testaamaan. Toiseksi katsoin, että erilaiset näkökulmat haastavat merkitysten hahmottumista ja siten tukee kattavamman
kokonaiskuvan muodostumista.
Tutkielman taustalla oleva eri tahojen yhteistyö sai alkunsa kulttuurineuvolatoiminnan koordinaattorin Kaisa Koskelan (12.10.2016) ehdotuksesta.
Tapasimme 12.10.2016 WeeGeellä selvittääksemme kulttuurineuvolatoiminnan soveltuvuutta taidekasvatukseen ja lapsiperheisiin liittyvän opinnäytteen lähtökohtana. Selvisi, että EMMA – Espoon modernin taiteen museo,
kiinnostavana kulttuurikohteena myös lapsiperheille, ei ole osallistunut
viime aikoina kulttuurineuvolatoimintaan. Tapaamisen tuloksena päädyimme
ehdottamaan EMMAlle yhteistyömahdollisuutta.
EMMAn tapaamisessa 24.11.2016 sain kuulla, että osallistumisen haasteena on
ollut löytää heille taidemuseona mielekäs toimintatapa kulttuurineuvolassa.
EMMA on osallistunut kulttuurineuvolatoimintaan muun muassa vuosina
2012–13, mutta heillä ei ollut varsinaista toimintamallia kulttuurineuvolaan.
Yhteistyöstä sovittaessa selvisi, että EMMAn intresseissä oli löytää toimintamuoto alle neljävuotiaille ja talon ulkopuolelle jalkautuvaan toimintaan.
Näiden strategisten tavoitteiden yhdeksi muodoksi voitiin ajatella EMMAn
kulttuurineuvolatoimintaa.
Yhteisenä tavoitteena oli siis löytää EMMA – Espoon modernin taiteen museolle mielekäs toimintamalli Espoon kulttuurineuvolaan, jonka kohderyhmänä
ovat neuvolan lapsiperheet. Espoon kulttuurineuvolatoiminnan tavoitteiden
mukaisesti haimme toiminnallista mallia, jolla esitellä ja innostaa lapsiperheitä kulttuurin pariin; tässä yhteydessä erityisesti EMMAn näyttelyihin ja
toimintaan. Toiminnallisuuden ajatuksena kulttuurineuvolassa on tarjota arjessa pieni taide-elämys ja sitä kautta samalla muistuttaa vanhempia kulttuurin ja taiteen merkityksestä ja annista myös pienille lapsille (Jaranne 2013).
EMMAn ulkopuolinen tutkimuksellinen työpanos mahdollisti riittävät resurssit laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen, joka oli edellytys kulttuurineuvolatoiminnan aloittamiselle. Museot ovat perinteisesti tehneet yhteistyötä museoalaa sivuavien oppilaitosten opiskelijoiden kanssa (Kaitavuori
2007, 280). Toiminnan tavoitteeksi asetettu perheasiakkaita palvelevan
toimintamallin löytäminen kulttuurineuvolaan oli sopiva kokonaisuus yhteis-
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työprojektiksi. Näin eri tahojen tavoitteet yhdistyivät uuden toimintatavan
kehittämisessä.
Saadakseni kokonaiskuvan EMMAn kulttuurineuvolasta, siihen vaikuttavista
yhteistyötahoista ja yhteistyön hyödyistä hahmottelin siitä havainnekuvion
(kuvio 1). EMMAn kulttuurineuvolaan osallistuminen on linjassa Espoon kaupungin kulttuuristrategian tulevaisuuden näkemyksiin, jossa mm. yhteistyö
yli organisaatiorajojen, taiteen ja kulttuurin saavutettavuus, osallistumisen
helpottaminen ovat keinoja luoda Espoosta kestävä ja innovatiivinen kulttuurikaupunki. (KulttuuriEspoo 2030 2015.) Kulttuurineuvola on osa Espoon
Kulttuuria kaikille -palveluita, jonka tavoitteiden toteutuminen mahdollistuu
tällaisten yhteistyöverkostojen muotoutuessa (Espoo.ﬁ. Kulttuuria kaikille).
Yhteistyötahona Aalto-yliopiston ja tutkielman tekijän jätin tästä kuviosta pois jotta kuvio kuvaisi pitkäaikaisempaa ja laajemmin sovellettavaa
kokonaiskuvaa EMMAn kulttuurineuvolasta.

Kuvio 1: Kulttuuria kaikille organisaatiot (EMMA ja Espoon kaupunki) ylittävällä yhteistyöllä.
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1.2

Lähestymistapoina toimintatutkimus
ja asiakaslähtöisyys

Opinnäytettä on ohjannut toimintatutkimuksen (action research) periaate, jonka mukaan samanaikaisesti toteutetaan sekä tutkimus että käytännön tilanteen
tai tutkittavan ilmiön muutos. Toimintatutkimuksen ideana on hankkia tietoa,
jolla ohjataan käytäntöä muuntelemalla jotakin tiettyä, tutkimusprosessin
osana olevaa todellisuutta. (Anttila 2014; Heikkinen 2007.) Tässä opinnäytteessä toiminta, arviointi ja kehitystyö olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa.
Tutkielman tietopohjan rakentumista ohjasi käytännön muutostarve, toisaalta
tutkimustieto vaikutti toiminnan muotoutumiseen.
Toimintatutkimus voidaan nähdä itsereﬂektiivisenä kehänä, jossa suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin, reﬂektoinnin ja uudelleensuunnittelun kierto
muodostaa peräkkäin aseteltuna ajassa etenevän spiraalin (Heikkinen 2007,
202). Toimintatutkimus on yhteistoiminnallinen projekti, joka sisältää myös
tutkielman tekijän aloitteen ja toimintaan vaikuttamisen (Heikkinen 2007,
206). Tehtäväni projektissa oli olla osaltani aloitteentekijä ja oman itsereflektiivisen tutkimusprosessin muodossa tuoda tutkimuksen hyöty muuten
yhteistoiminnalliseen projektiin. Tutkijana olin aktiivisena toimijana muiden
toiminnan suunnitteluun osallistuvien kanssa.
Toimintatutkimushankkeissa tietoa tuotetaan ajattelun, toiminnan
ja empiiristen havaintojen kautta. Muodostuu rationaalista tietoa ajattelun
kautta, pragmaattista tietoa toiminnan kautta ja empiiristä tietoa havaintojen
kautta. Nämä tiedonmuodostuksen tavat painottuvat tutkimuksen syklin eri
vaiheissa eri tavoin. (Heikkinen & Huttunen 2007, 184–202.)
Hermeneuttisen kehän spiraalimaisessa prosessissa tapahtuu muutosliikettä, jossa pyrittäessä kohden uutta tietoa kokonaisuus hahmottuu
uudenlaisena, ymmärrys lisääntyy ja tutkimuskohteesta saatu tieto syvenee.
Kehällisen metodin ansiosta osa arkiymmärryksestämme muuttuu tieteelliseksi ymmärtämiseksi. Tämä muutosprosessi on aikaan ja paikkaan sidottua,
pysähtymätöntä reagoiden uusiin tilanteisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. (Siljander 1988, 115.) Toimintatutkimuksen käytännönläheisyys ja sen
mukanaan tuoma aikataulu (Liite 3) asetti rajat työskentelylle. Tutkielman
kehittämisprojektin seuranta-aika, tutkimuksellinen spiraali rajautui keväällä
2017 pidettyihin kulttuurineuvolakertoihin, ja siihen mennessä muotoutunut
toimintamalli tulee olemaan pohja tulevalle kehitystyölle.
Olen määritellyt opinnäytteeni taidepedagogisen toimintamallin kehittämisprojektiksi, jonka taustalla ovat vaikuttaneet palvelumuotoilun periaatteet
käyttää muotoilun menetelmiä uusien palvelutuotteiden ja palveluiden
suunnittelussa ja kehittämisessä. Erityisesti palvelumuotoilussa korostu-
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va asiakaskeskeisyys, käyttäjälähtöisyys palvelun kehittämisessä vaikutti
tapaan, jolla lähdin kartoittamaan EMMAn kulttuurineuvolaa. Janne Löytänä
(2011) on määritellyt asiakasymmärryksen niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summaksi, jonka asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa.
Tämä tarkoitti sitä, että neuvolassa ja museolla käyviä perheitä kuunneltiin
ja heiltä saatu palaute huomioitiin suunnittelussa. Vanhemmilta saatu palaute muodostui uusista ja vanhoista kohtaamistarinoista taiteen, taidemuseo
EMMAn ja neuvolan kanssa. Mielikuvien tasolla sain toiveita suunnitteilla
olevasta EMMAn kulttuurineuvolasta. Yhdistelmä vauvat, neuvola ja taide ei
jättänyt tunnetasollakaan kylmäksi vaan se ilahdutti, ja toisaalta herätti epäilyksiä toiminnan turvallisuudesta. (Ks. lisää luku 3.4.)
Tehtäväni oli olla asiakkaan äänenä ja edunvalvojana EMMAn yhteiskehittelytilanteissa. Käytännössä jakaa kokemuksia lapsiperheiden arjesta,
selvittää ja ottaa huomioon toiminnan soveltuvuus vauvoille, taaperoille
ja myös vanhemmille. EMMAn henkilökunta katsoi, että opintoprojektina
toteutettu kehittämisprojekti mahdollisti toiminnan suunnittelun ja aloittamisen. Näin tarpeelliseksi katsottu osallistujien näkökulman huomioiminen
mahdollistui osana tutkielmaa. Museopedagogit näkevät usein oman työnsä
lähtökohdaksi yleisön edunvalvojana toimimisen museon sisällä (Kettunen
2006, 180). Olimme EMMAn yleisötyön henkilökunnan kanssa saman tehtävän äärellä, lisätehtäväni oli tuoda nimenomaan neuvola-asiakkaan näkemyksiä suunnittelun perustaksi.
Muotoilija Krista Kososen (2007, 99) näkemys hyvästä muotoilusta kiteyttää
tavoitteeni toimintamallin toteutuksesta ja lopputuloksesta:
”Hyvä muotoilu on lämminhenkistä ja löytää paikkansa, sillä se on
tehty inhimillisiä tarpeita arvostaen. Hyvä muotoilu edistää elämästä nauttimista sekä saattaa ihmisiä yhteen. Käyttäjän tarpeiden huomioimisen sijaan
voitaisiinkin puhua ihmisen ymmärtämisestä. Tämä näkyy muotoilussa mm.
tunteiden merkityksen kasvamisena sekä käyttäjän huomioimisena yhä aikaisemmassa vaiheessa suunnitteluprosessia...”
EMMAn kulttuurineuvolan toteutuksessa tavoitteeni oli ymmärtää
vanhemmuutta elämänvaiheena ja ammentaa heiltä saatua kokemustietoa
suunnittelun perustaksi eikä vain valmiin mallin arvioinnissa. EMMAn kulttuurineuvolan tulisi tehdä vauvaperheiden arjesta taiteen ja taidepedagogiikan keinoin hetken verran rikkaampaa.
Suunniteltava toiminta oli omassa muodossaan uutta ennemmin kuin vanhan
kehittämistä jollei sitä ajattele laajemmin Espoon kulttuurineuvolatoiminnan ja EMMA – Espoon modernin taiteen museon toiminnan kehittämisenä.
Tällaisena se sai piirteitä toimintatutkimuksen yhtenä lajina pidetystä kehittävästä työntutkimuksesta (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 51, 54–55). Kehittävä
työntutkimus on lähestymistapa työn ja organisaatioiden tutkimiseen ja
kehittämiseen, ja siinä pyrkimys kohteen historialliseen analyysiin on olen-
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naisessa osassa tutkimusta (Engeström 1995, 7, 34). Katsoin, että mielekkään toimintamallin suunnittelu edellytti Espoon kulttuurineuvolatoiminnan
kehityshistoriaan tutustumista ja taidemuseo EMMAn ymmärtämistä historiallisena instituutiona. Nykyinen toimintastrategia, yleisötyö ja pedagoginen
toiminta ovat historiallisen kehityksen tulos, ja tässä tutkielmassa kehitettävällä toiminnalla sitä pyrittiin muuttamaan pieneltä osin uuteen suuntaan.
2. Benchmarking on

Lapsiperheille suunnattua museopedagogista toimintaa ja yleisötyötä kä-

laadun kehittämisen

sittelevään kirjallisuuteen tutustumista ohjasi EMMAn kulttuurineuvolatoi-

menetelmä (organisaation

minnan kehittämistavoite. Kehitettävän ilmiön, taidemuseon vauvaperheille

kehittämistyökalu), jolla

suunnatun kulttuurineuvolan toimintamallin uutuudesta johtuen toimintaa

tarkoitetaan jatkuvaa ja

oli mielekästä hahmottaa ja havainnollistaa myös eri museoiden lähivuosien

järjestelmällistä prosessia,

yleisötyön analysoinnin kautta. Katsoin antoisaksi vertailukehittämisen eli

jossa tunnistetaan

benchmarkkauksen2 tyyliin tutustua toisten museoiden toimintaan niiltä osin

parhaita menettelytapoja

kuin toiminnasta löytyisi rinnastettavuutta tai samankaltaisuutta vauvaper-

ja erinomaisia esikuvia,

heille suunnatun toiminnan, museon ulkopuolella tapahtuvan yleisötyön tai

otetaan niistä

nykytaiteen tasolla.

opiksi ja sovelletaan
oman toiminnan

Tässä tutkielmassa selvennän tutkimusprosessin kulkua, nostan esille

kehittämiseksi. Perusidea

muutamia olennaiseksi muodostuneita näkökulmia ja vastaan tutkimuskysy-

on toisilta oppiminen

myksiin uutta ymmärrystäni hahmotellen. Tämä tietoisena siitä, että univer-

ja oman toiminnan

saalien totuuksien sijaan tällaisessa tutkielmassa on mahdollista tavoittaa

kyseenalaistaminen. Usein

muuttuvaa ja tilannesidonnaista tietoa tutkielmaan osallistuneiden todelli-

benchmarking toteutetaan

suudesta ja sen rakentumisesta (vrt. Heikkinen & Rovio 2007, 120). Tutkielma

vierailulla vertailtavaan

tuo esille EMMAn kulttuurineuvolan muuttuvana ja tilannesidonnaisena koko-

organisaatioon, mutta

naisuutena. Se lähestyi neuvolassa asioivien perheiden arkista todellisuutta

se voidaan toteuttaa

tuoden esille osallisuuden ja leikin merkityksen taiteen kohtaamisessa.

etsimällä tietoa parhaista
käytännöistä erilaisista

Ihmisten kanssa ja ihmisiltä saadusta tiedosta tehtävässä tutkimuksessa

julkaisuista kuten

eettiset kysymykset kulkevat tavalla tai toisella mukana kaikissa tutkimuksen

artikkeleista, kirjoista

vaiheissa. Etiikka, joka ilmenee tutkijan moraalisina valintoina ja päätöksinä

ja internet-sivuilta.

kattaa koko tutkimusprosessin aina aiheen valinnasta tutkimuksen tulosten

Vaikka päähuomio

vaikutuksiin saakka (Kuula 2011, 11). Tässä projektissa työskentelyn eetti-

on käytännöllisessä

sinä lähtökohtina ovat olleet avoimuus, läpinäkyvyys ja yhteistyö. Tämä on

tiedossa arjen toimijoille,

koskenut niin EMMAn ja Espoon kaupungin henkilökuntaa kuin toimintaan

benchmarking on varsinkin

osallistuneita vanhempia.

toimintatutkimuksen
yhteydessä löytänyt
teoreettista perustaa
tutkimusmetodina.
(Niva & Tuominen
2005, 5, 106; Wikipedia.
Vertailukehittäminen;
Kyrö/METODIX.)
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1.3

Espoon kulttuurineuvolatoiminta

Tutkielman toimintaympäristönä on neuvola ja siellä järjestettävä Espoon
Kulttuuria kaikille -toimintaan kuuluva kulttuurineuvolatoiminta. Toimintaa
on tällä hetkellä viidessä Espoon neuvoloista. Mukana on kausittain noin
kymmenen kulttuuritoimijaa.

1.3.1 Kulttuurineuvola tuo kulttuuria ihmisten luo
Kulttuurineuvolatoiminta on Espoon kulttuurin tulosyksikön suunnittelema
ja organisoima toimintamuoto, jossa espoolaiset kulttuuritoimijat ja kirjastot
esittelevät neuvolan odotustilassa toimintaansa ja samalla mahdollistavat
toiminnallisen hetken yhdessä lapsen kanssa. Tavoitteena on kannustaa perheitä kulttuurin ja taiteiden pariin, tekemään ja kokemaan sekä saamaan elämyksiä ja virtaa arkeen. Keskeisenä ideana on innostaa espoolaiset perheet
kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden käyttäjiksi. (Espoo.ﬁ. Kulttuurineuvola;
Jaranne 2013; Kurronen 2012, 12.) Kulttuurineuvolan välityksellä perheet
saavat vinkkejä taiteen ja kulttuurin merkityksestä lapsiperheen arjen hyvinvointiin.
Taustalla vaikuttaa sosiokulttuurisen innostamisen pedagogiikka.
Sosiokulttuurisen innostamisen keskeisiä ajatuksia on, että jokaisella on yhtäläinen oikeus nauttia kulttuuritoiminnasta (Kurki 2000, 14). Tiedottamalla
kulttuuritarjonnasta ja toimintatuokioita tarjoamalla kulttuurineuvolatoiminta edesauttaa lapsiperheiden tasa-arvon toteutumista, ja tasaa perheiden
erilaisesta sosioekonomisesta asemasta johtuvia mahdollisuuksia osallistua
kulttuuripalveluiden tarjontaan (ks. Jaranne 2013).
Sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteena on tukea ja voimistaa
niitä kykyjä, jotka ovat jo yksilöillä olemassa, vaikka ne saattaisivat olla tiedostamattomia ja heikkoja (Kurki 2000, 23). Ihmiset mahdollisimman pitkälle
itse kehittelevät vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja ongelmiinsa ja tarpeisiinsa
(emt., 62–63). Kasvatuksellisessa toiminnassa tämän mukaan tavoitellaan ihmisen persoonallista kehittymistä, oman vastuun tiedostamista, motivaation
kasvamista, asenteiden muutosta ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Ihminen
elää elämäänsä oppimalla, suunnittelemalla ja tekemällä. Innostamisen tavoitteet ovat kolmitahoiset: kasvatuksellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen. Ne
muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla pyritään sekä yhteisölliseen sitoutumiseen että persoonallisten arvojen kehittymiseen. (Hämäläinen
& Kurki 1997, 196–197).
Kulttuurineuvolassa innostajana toimiva palveluntuottaja mataloittaa
toiminnallaan asiakkaan kynnystä osallistua kulttuuritarjontaan (Jaranne
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2013, 23). Tutkielmassa tähän on ajateltu päästävän kulttuurineuvolatoiminnalla, joka antaa tilaisuuden oivaltaa jotain lapsen nykytaiteen kokemistavoista ja mahdollistaa tämän kautta vanhemmalle pohdinnan paikan, oman
”Kulttuuritoimijat arvos-

vastuun tiedostamisen hetken tai esimerkiksi tunteen asennemuutoksen

tavat toimintamallissa

tarpeesta kulttuuria ja taidetta kohtaan. Kulttuurineuvolatoiminnassa yh-

sen tasa-arvoisuutta: vain

distyvät kasvatukselliset, kulttuuriset ja sosiaaliset tavoitteet, mutta vastuu

osa perheistä löytää itse

näiden toteutumisesta on kuitenkin osallistuvalla yksilöllä itsellään.

kulttuuripalvelut”,
sanoo Koskela.

Kulttuurineuvolatoimintaa tutkinut ja kehittänyt Marjaana Jaranne (2013, 5–6)

(Räty 2016.)

korostaa toiminnan tasa-arvoisuutta, vuorovaikutteisuutta ja elämyksellisyyttä. Tavoitteena on saavuttaa myös ne perheet, joita kulttuuripalveluiden
tiedotus ei ole onnistunut tavoittamaan. Kulttuurineuvolatoiminnassa mukana olo tarjoaa palveluntuottajille mahdollisuuden ymmärtää laajemmin
kohderyhmänsä tarpeita sekä tiedottaa elämyksellisesti palveluistaan heille. Elämyksellisyys tuo taiteen ja kulttuurin neuvolaan kaikkien saataville.
Keskeisenä tavoitteena on lapsiperheen arjen tukeminen kulttuurin keinoin.
Saavutettavuus on toiminnan demokraattisuutta, tässä tutkielmassa
perheiden eriarvoistumiseen puuttumista (Jaranne 2013, 50; Kulttuuria kaikille). Pikkulapsivaihe on usein taloudellisesti tiukin elämänvaihe perheessä
(Salmi ym. 2014, 95). Silti on jokaisen perheen oikeus saada tietoa tarjolla
olevista kulttuuripalveluista ja halutessaan osallistua niihin itselleen mielekkäällä tavalla. On merkityksellistä tarjota tähän elämänvaiheeseen ilmaisia
ja edullisia kulttuuripalveluita lapsiperheille sillä kyse on vanhemmuuden
tukemisesta.
Vaikkei toiminta tavoita suuria massoja, on tärkeää löytää yksittäisiä
ei-kävijöitä, siis perheitä, joille ei ole tullut mieleen hakeutua pienen lapsen kanssa kulttuuripalveluiden piiriin (Jaranne 2013; Berlin 2013). Kaikilla
ei ole taitoa ja energiaa etsiä palveluita, jotka saattaisivat heitä kiinnostaa.
Muutama hyvä kontakti perheisiin, jotka eivät ole itse löytäneet lähialueensa
kulttuuripalveluita, kuten kirjastoa tai taidemuseota on riittävän tärkeä syy
toimijalle esitellä toimintaansa omien tilojen ulkopuolella.

1.3.2 Kehittämispyrkimykset
Kulttuurineuvolatoimintaa on tutkittu ja kehitetty sen toiminnan alkuajoista 2012 alkaen. Marjaana Jaranne (2013) kulttuurineuvolan koordinaattorina kartoitti opinnäytetyössään Kulttuurineuvola – Iloa lapsiperheen arkeen
Espoon kulttuuripalveluiden tilauksesta toiminnan alkuvaiheen kehitystä ja
mahdollisia muutostarpeita. Siinä vaiheessa toimintamallin ja palvelun vakiinnuttaminen oli vielä kehittämistyön ensimmäisenä tavoitteena.
2013 toimintaa tutki ja kehitti Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun palvelumuotoilukurssin opiskelijatyöryhmä yhteistyössä
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Espoon kulttuuripalveluiden kanssa. Syntyi kulttuuripakkaus Ilo, joka suunniteltiin osaksi kulttuurineuvolatoimintaa. Kyse oli neuvoloissa jaettavasta
pakkauksesta, joka sisälsi perheitä kulttuurin harrastamiseen kannustavaa
materiaalia, kuten Espoon kulttuuripalveluja ja vapaa-ajan toimintoja esittelevän vihkosen, aktiviteettikortteja kotona vietettävään vapaa-aikaan, Vauvan
vaaka -cd:n sekä värikynät. Niitä jaettiin ainakin vuonna 2013 kulttuurineuvoloissa. (Jaranne 2013, 9; Kurronen 2013, 12–15.)
Jaranteen (2013) tutkimuksessa ajankohtaiseksi kysymykseksi muodostui kulttuurineuvolan kehittäminen maahanmuuttajaperheiden kotoutumisprosessia tukevaksi toimintamalliksi. Kulttuurineuvolan toimintamallin
arviointi, kehittäminen ja toteutus edellyttää monialaista yhteistyötä Espoon
kulttuurisektorin ja sosiaali- ja terveystoimen välillä. Jaranteen tutkimuksessa kulttuurineuvolan toimintamalli todettiin olevan monistettavissa laajempaan käyttöön.
Kulttuurineuvolaa oppimisympäristönä ja tutkimuskohteena on
käytetty pienemmissä opinnäytteissä yllä mainittujen lisäksi esimerkiksi
Metropolian musiikkikasvatuksen opintojaksolla (esim. Jaranne 2013, 11)
ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja viestinnän korkeakoulun Taidekasvatuksen
laitoksen Aikuiskasvatuksen opetusharjoitteluissa.
2016 esitetyssä kehittämishakemuksessa kulttuurineuvolan koordinaattori Kaisa Koskela (2016) toteaa, että uuden työkalun käytössä ja poikkihallinnollisessa toimintatavassa on monia haasteita. Hän esittää viisi kehittämissuuntaa, joilla kulttuurineuvolatoimintaa Espoossa ja laajemminkin voisi
kehittää. Ensiksi taidelähtöisten menetelmien käytön kokeilut pikkulapsiperheiden tukemisessa tuottaisi mahdollisesti laajemminkin sovellettavia malleja ja toiseksi neuvoloiden terveydenhoitajien kouluttaminen vahvistaisi kulttuurin merkityksen ja mahdollisuuksien tiedotusta Espoossa. Kolmanneksi
näiden hankkeiden tulosten jakaminen seminaarissa terveydenhuollon ja
kulttuurin ammattilaisille lisäisi tietoisuutta ja mahdollistaisi kokemusten
jaon laajemminkin. Kulttuurineuvolan visuaalinen ilme ja tiedotus kaipaavat
kehittämistä niin kulttuurineuvolassa kuin digitaalisesti. Uusien eri toimijatahoja yhdistävien neuvolatilojen mahdollisuuksien tutkiminen ja poikkihallinnollisen yhteistyöverkostojen kehittäminen olisi luontevaa kulttuurineuvolan
toimintamallin puitteissa.
Näistä ainakin kulttuurineuvolan tiedotusta ja visuaalista ilmettä on
onnistuttu selkiyttämään. Uutta perhekeskusmallia hyödyntävät neuvolat,
esim. Iso Omenan neuvola, ovat lisänneet kiinnostusta tehdä yhteistyötä
myös kirjastojen kanssa. Niillä on omaa lapsiperheille suunnattua toimintaa
ja tiloja, joiden yhteyteen kulttuuritoimijoiden toiminnan esittely voi sopia.
Pidän tärkeänä Kaisa Koskelan esittämää kokeilumieltä lapsiperheiden
uusien kohtaamistapojen löytämiseksi. Vertailukohtaa uusille ratkaisuille antaa muiden toimijoiden tavat tuoda taidetta ja kulttuuria neuvolaan tai neuvolan asiakkaille, esimerkiksi Itä-Porissa toimiva Kultane-neuvola (Lehtonen
2014; Virtanen 2017) ja Tampereen kulttuurilähete (Taikusydän 2017). Kukin
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malli on omanlaisensa, mutta jokainen niistä viestii taiteen ja kulttuurin merkityksestä lapsiperheiden hyvinvoinnille.
Arvioitaessa Espoon kaupungin Kulttuurin tulosyksikön kulttuurineuvolatoimintaa, katson sen mahdollistaneen ja tukeneen espoolaisten kulttuurin
tuottajien toiminnan siirtämistä omien tilojen ulkopuolelle. Lisäksi kulttuurineuvolan avulla kulttuuripalveluiden tuottajat ovat rakentaneet monipuolisesti yhteyksiä lapsiperheiden palveluntarjoajiin myös sosiaali- ja
terveystoimialalla. Kulttuurineuvolatoiminta on Espoon kulttuuristrategian, KulttuuriEspoo 2030, mukaista toimintaa. Siinä kulttuurille ja taiteelle
halutaan antaa näkyvä rooli Espoon kehittämisessä samalla ylittäen ja läpäisten yhteiskunnan sektoreiden rajat sekä sosiaalisesti että taloudellisesti
(KulttuuriEspoo 2030 2015, 3; Koskela 2016).

1.3.3 Kulttuurineuvolan toimijoiden havainnointi
Tutustuin toimintaan muiden organisaatioiden kulttuurineuvolatoimintaa
havainnoimalla ja haastattelemalla niiden ohjaajia. Havainnointikertoja olivat
Ison Omenan neuvolan 2.11.2016 Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen
opiskelijoiden aikuiskasvatukseen liittyvä valokuvauspaja ”Tule ottamaan
itsestäsi ja lapsestasi värimuotokuva”, Ison Omenan neuvolan 16.11.2016
Espoon kaupunginmuseon joulun valmisteluihin liittyvä kerta ja 25.1.2017
Leppävaaran neuvolassa Sellon kirjaston esittäytyminen.
Nämä kerrat tukivat kulttuurineuvolatoiminnan kokonaiskuvan
hahmottumista, kuten toiminnan mittakaavaa ja luonnetta. Sain vastauksia
”Alkumatka

kävijöiden ikäjakaumasta, käynnin pituuteen, ohjaajien tapaan ottaa kon-

Iso Omenan neuvolaan on

taktia, tiedottamisen ja näkyvyyden haasteista eli asiakastuntemusta, koko-

aikamoinen virikematka.

naiskuvan kontaktipisteistä ja palvelupolusta. Arvokasta oli eri toimijoiden

Kauppakeskuksen

esittämät perustelut toiminnassa mukana olemiselle, valintojen taustoista

näyteikkunoiden ja

ja heidän kertomat esimerkit toimivista tavoista toteuttaa toimintaa heidän

kylttien seassa tulisi osata

kannaltaan. Selvisi vaihtoehtoisten lähestymistapojen runsaus sekä olemassa

keskittyä ja suunnistaa

olevia reunaehtoja.

kohden Palvelutoria.
Lisäksi löytyy mukavia
lasten leikkipaikkoja, lasten
kirjasto ja muita mukavia
oleskelutiloja. Toiminnan
suunnittelu tuntuu
haasteelliselta: mikä tämän
kaiken jälkeen tuntuu enää
missään?”
(PK 2.11.2016)
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”Värivalokuvapajassa
toteutui hyvin
kohderyhmän huomiointi,
ajalliset ja tilalliset
puitteet. ”Nythän
me voidaan ottaa se
puuttuva yksvuotiskuva
nuoremmasta lapsesta.”
Vanhemman lause
kuvaa toiminnan
kiinnostavuuden
taustoja. Vanhemmat
haluavat ikuistaa
lastensa kohokohtia,
arkielämää, muistoja
elämäntilanteesta.
Elämyksellisyys
tuntui tärkeälle, myös
turvallisuuden tunne.”
(PK 2.11.2016)

“Ständi/ Juliste istui liikaa
ympäristöön. Erottuvuus!
Kuvat 2 ja 3. Tutustumisvaiheessa muodostuneet visuaaliset tallenteet erilaisista neuvoloista ja

Kasaaminen / Pakattavuus

toisten kulttuurialan toimijoiden toiminnasta auttoivat arvioimaan alustavien toimintamallien

mietittävä.”

toimivuutta todellisessa käyttötilanteessa.

(PK 16.11.2016)

Osallistuin kulttuurineuvolatoiminnan koordinaattorin Kaisa Koskelan järjestämään kulttuurineuvolan toimijoiden tapaamiseen 10.1.2017 Ison Omenan
palvelutorilla. Tärkeimpinä aiheina olivat kevätkauden 2017 varaukset ja uudet viirinauhat. Neuvoloihin tulee myös uudet kulttuurineuvolasta kertovat
KulttuuriEspoo -julisteet, joissa myös kulttuuriespoo.ﬁ osoite on nähtävillä.
Näillä elementeillä pyritään lisäämään toiminnan tunnettuutta ja erottumista
ympäristöstä.
Tapaaminen selkiytti lisää toiminnan luonnetta, laajuutta, tyypillistä
kävijämäärää eri neuvoloissa sekä järjestäjän muun toiminnan suhdetta kulttuurineuvolatoimintaan.
Tapaamisen yhteydessä varasin EMMAn kulttuurineuvolan ensimmäisen kerran 29.3.2017 Ison Omenan palvelutorille ja sovimme tulevasta
tutkimuslupamenettelystä.
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1.4 EMMA - Espoon modernin taiteen museo

www.emmamuseum.ﬁ/

Kuva 4. EMMA - Espoon modernin taiteen museo on yksi Suomen merkittävimmistä taidemuseoista.
EMMAn näyttelytilat on jaettu Saastamoisen säätiön taidekokoelman sekä vaihtuvien näyttelyiden
kesken. EMMAn kokoelma- ja näyttelytoiminta proﬁloituu kotimaiseen ja kansainväliseen
modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. EMMA sijaitsee Espoon Tapiolassa Näyttelykeskus
WeeGeellä. (EMMA - Espoon modernin taiteen museo 2015a.)

1.4.1 Yhteistyötä museossa ja museosta ulos
EMMAn kanssa yhteistyö alkoi 24.11.2016 tapaamisella, jossa saimme luotua
alustavan yhteisen pohjan tavoitteista ja toiminnan viitekehyksestä.
Taidemuseo EMMAn strategisia tavoitteita ja tulevaisuuden visioita
arvioitaessa kulttuurineuvolatoiminta ja yhteistyö näyttäytyivät laajemman toivetilan kautta, jossa EMMAan kaivattiin pysyvämpää toimintamallia
vauvaperheille. Museon toiminnan kohderyhmien kattavuuden kannalta
alle neljävuotiaat ja heidän vanhemmat ovat jääneet EMMAssa vähemmälle huomiolle. Lisäksi heillä ei ollut tälle kohderyhmälle talon ulkopuolelle suunniteltua kokonaisuutta, jonka voisi erilaisissa tilanteissa esitellä.
Toiminnan suunnittelun merkittäväksi lähtökohdaksi tuli EMMAn toiminnan
jalkauttaminen talon ulkopuolelle. Yhteistyölle muotoutui mielekäs pohja
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tukiessaan museon institutionaalisen kokonaiskuvan kehitystä strategisten
tavoitteiden suuntaan.3
Totesimme, että suunniteltavan toiminnan tulee lähteä museon sisällöistä liikkeelle. Lähtökohdiksi suunnittelulle määriteltiin Saastamoisen

3. Mitä hyötyä

säätiön taidekokoelma erityisesti nykyisen kokoelmanäyttelyn muodos-

on organisaation

sa ja museon arvot, jotka ilmenevät EMMAn strategiassa. Myös valmista

itsearvioinnista?

Taidepakki-opetuskokoelmaa ajateltiin hyödynnettävän.

Organisaation

Yhteistyön käytännön tavoitteeksi asetettiin kulttuurineuvolatoimin-

itsearviointiprosessi

nan aloittaminen ja siihen soveltuvan, pitkäaikaisen ja muuallakin sovellet-

käynnistää uutta ajattelua,

tavan, kohderyhmän ja EMMAn strategian huomioon ottavan toimintamallin

oppimisen ja muutoksen,

ideointi, suunnittelu ja toteutus. Pääasiallisena sovelluskohteena olisi Espoon

lisää ymmärrystä

kulttuurineuvolatoiminta, eli sekä sen luonne että lapsiperheet kohderyhmä-

kokonaisvaltaisesta

nä ohjaisi toiminnan suunnittelua. Jalkautumisen näkökulman mukaan suun-

kehittämisestä, lisää

nitteilla olevan toimintamallin oli hyvä olla laajemminkin käyttökelpoinen,

rohkeutta asettaa aiempaa

sovellettavissa ja muunneltavissa laajuudeltaan lapsiperheille suunnatuissa

korkeampia tavoitteita,

tilaisuuksissa, joissa EMMAn toimintaa halutaan esitellä museon ulkopuo-

luo sitoutumista

lella. Lopputulos olisi yksi ratkaisuehdotus kohdata lapsiperheet museon

kehittämiseen ja

ulkopuolella. Kuvio kaksi havainnollistaa EMMAn kulttuurineuvolatoimintaa

haastaviin tavoitteisiin

osana EMMAn strategiaa ja toimintaa.

sekä vahvistaa tunnetta
jokaisen mielipiteen

EMMAn strategia

arvostamisesta. (Niva &
Tuominen 2005, 8.)

Taidemuseon toiminta

yleisötyö

jalkautuva
yleisötyö

yleisötyö
perheille
kulttuurineuvola

Kuvio 2: EMMAn kulttuurineuvolatoiminta taidemuseon strategian ja toiminnan osana.
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1.4.2 EMMAn yleisöpalveluiden strategia
suunnittelun perustana
EMMAn kulttuurineuvolatoiminta tulisi olemaan osa EMMAn yleisöpalveluita.
Eli suunniteltavan toiminnan olisi vastattava EMMAn strategiaa yleisellä tasolla
ja ennen kaikkea EMMAn yleisöpalveluiden strategian linjauksia. Arkisesti
määritellen, toiminnan olisi oltava heidän näköistään ja oloistaan. Käsitin
suunnitteilla olevan kulttuurineuvolatoiminnan myös EMMAn – Espoon
modernin taiteen museon esittelynä, eräänlaisena käyntikorttina tai EMMAn
toimintakulttuurin kuvana. Tämä kiteytyi ajatukseksi siitä, että sekä EMMAn
kulttuurineuvolan toiminnan muodon että sisällön oli hyvä olla strategian
tavoitteiden ja arvojen kanssa sopusoinnussa. Esittelen EMMAn yleisötyön
strategiaa kulttuurineuvolaan suunniteltavan toiminnan näkökulmasta valikoiden.
EMMAn missio on rikastuttaa elämää taiteen avulla (EMMAn strategia).
EMMAn yleisötyön strategia vuosille 2016–2020 esittelee tavoitteita ja
toimintatapoja, jotka koskevat asiakkaiden kanssa työskentelyä.
Yleisötyön perusta määrittyy lauseessa: museon merkitys syntyy
kohtaamisessa yleisönsä kanssa. Tässä kohtaamisessa EMMA haluaa olla
vahvojen, tilallisten kokemusten ja taiteen voimasta syntyvien elämysten
museo. Tavoitteena on olla ennakkoluuloton, taiteen rajoja ylittävä instituutio, jossa yleisön on mahdollista olla vuorovaikutuksessa niin muiden taiteen
kokijoiden kuin ympäröivän yhteiskunnan kanssa taiteen välityksellä. EMMA
haluaa rakentaa kuvaa saavutettavasta, kiinnostavasta ja elävästä museosta.
(Yleisöpalveluiden strategia 2016–2020.)
Yleisöpalveluiden tehtävä on mahdollistaa kattava museokokemus
korkealaatuisella ja asiakaskeskeisellä asiakaspalvelulla. Palvelun sujuvuuden myötä vaikuttava taidekokemus nousee pääosaan museokäynnillä ja
toimii kannustimena vierailla EMMAssa uudestaan. Tärkeä toimintaa ohjaava
tekijä on asiakasnäkökulmaan, yleisön huomioimiseen ja pedagogiseen lähestymistapaan sitoutuminen. (Emt.)
EMMAn tavoitteena on olla edelläkävijä siinä, miten voi rikastuttaa taidekokemusta niin museossa kuin sen ulkopuolella. EMMAn yleisöpalvelujen
päämäärä on taidesisältöjen avaaminen ja niiden tuominen yleisön käyttöön
monitasoisesti. EMMAssa rohkaistaan asiakkaan henkilökohtaista kokemusta
sekä aktivoidaan omiin tulkintoihin taiteesta, sillä taide voi toimia niin identiteetin rakentumisen raaka-aineena kuin myös tapana hahmottaa erilaisia
ajassamme eläviä ilmiöitä. (Emt.) Kulttuurineuvolaan osallistuminen vastaa
tavoitetta rikastaa yleisön taidekokemusta, omien tulkintojen tekemistä taiteesta ja ajan ilmiöistä museon tilojen ulkopuolella.
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Opastukset ja taidepajat ovat palveluiden runko. Opastuksia on kaikille ikäryhmille kunkin tiedollisen tason mukaan. Käsin tekemisen, ajatusleikkien,
draaman, valokuvaamisen, digitaalisten välineiden ym. kautta näyttelyssä
koettu ja opittu syvenee. Maksullisten pajojen lisäksi EMMA tarjoaa avoimia pajoja tapahtumapäivinä. Ne toimivat ohjelmana, mutta myös viestinä
EMMAn tarjonnasta. (Emt.)
Kulttuurineuvola maksuttomana museon tarjoamana toimintana
vertautuu EMMAn tapahtumapäiviin. Ohjelmallisen tehtävän lisäksi sillä on
tehtävä toimia viestinä museolla olevasta tarjonnasta.
Yleisöpalvelujen tehtävänä on myös avata museota instituutiona ja tuoda
tunnetuksi työtä, jota museossa tehdään. Monitahoisen yhteistyön tavoitteena on luoda käsitys kiinnostavasta, vaikuttavasta ja merkityksellisestä
instituutiosta, jolla on merkitystä niin arjen tasolla kuin yhteiskunnallisesti. Tarjoamalla museon eri osa-alueiden sisällöistä kumpuavaa ohjelmaa ja
vaihtelevia tapoja kokea taidetta, yleisöpalvelut vahvistaa museon paikkaa
sekä Espoossa että valtakunnallisessa kulttuurin kentässä. Yleisöpalvelut on
suuressa roolissa yleisömäärien lisäämisen ja uusien yleisöjen löytämisen
haasteissa. (Emt.)
EMMAn kulttuurineuvola osana yleisöpalvelua lisää tarkastelun kohteeksi sen välittämän kuvan taidemuseo EMMAsta instituutiona niin yksittäiselle osallistujalle kuin osana espoolaista kulttuurikenttää.
EMMA on kokoelmiensa, näyttelyidensä ja toimintansa kautta moniulotteinen
ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö kaiken ikäisille. EMMA tukee kasvatus- ja koulutustyötä opetussuunnitelman mukaisesti, kuten kokemus- ja
ilmiöpohjaista oppimista, laaja-alaista osaamista ja moninaisia oppimiskokonaisuuksia. (Emt.)
Perheiden huomioiminen tarjonnassa vahvistaa näkemystä siitä, että
EMMA haluaa olla oppimisympäristö kaiken ikäisille ja sen suunnittelun on
asiakaskohtaista ja aikaa seuraavaa.
Espoon kaupungin tahojen että erilaisten yhteisöjen ja toimijoiden kanssa
tehtävät yhteistyöprojektit ulottavat EMMAn yleisötyön vaikuttavuuden laajemmalle. Korkeatasoisen tarjonnan mahdollistumisen lisäksi se luo puitteet
jalkautua tarvittaessa ulos WeeGee-talosta ja kohdata yleisöä erilaisissa ympäristöissä. Yleisötyö jalkautuu EMMAn ylläpitämän julkisen taiteen kautta
eri kaupunginosiin ja Espoon julkisiin tiloihin. Tämä tuo EMMAn kokoelmat
keskelle ihmisten arkea ja samalla yleisötyölle tarttumapintaa ympäri kaupunkia. Uutta yleisötyön tavoitteet huomioivampaa toimintatapaa edustaa
Espoon sairaalan taideprojekti, jossa taiteen julkiseen tilaan sijoittamisen
lisäksi sitä tehtiin tutuksi ja lähestyttäväksi sijoituspaikan henkilökunnalle.
(Emt.)
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EMMAn yleisölle tarjoamat palvelut jatkuvat museon ulkopuolella digitaalisina materiaaleina ja vuorovaikutteisuutena erilaisissa medioissa. Taidepakki
on työväline taiteen historian ja erilaisten ilmiöiden avaamisessa etenkin
silloin, kun yleisötyötä tehdään EMMAn seinien ulkopuolella. (Emt.)
Tulkitsen, että EMMAn yleisötyö tavoittelee entistä pedagogisempaa
otetta yleisötyöhön erityisesti toimittaessa omien tilojen ulkopuolella.
Hyvä yhteistyö Espoon kulttuuritoimen ja kulttuurin kentän toimijoiden kanssa on yksi EMMAn yleisöpalveluiden toimintaperiaatteista.
Yleisöpalvelujen strategia on linjassa Espoon kaupunkilaisten aktiivisuuteen ja osallisuuteen tähtäävän strategian kanssa. Ohjenuorana on myös
KulttuuriEspoo 2030 -linjauksen toteuttaminen. Tavoitteena on kasvattaa
Espoon kulttuurikentän vaikuttavuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Espoon kaupunki on yhtä aikaa toimintaympäristö, yhteistyökumppani ja
asiakas EMMAlle. (Emt.)
EMMAn tavoitteena on kehittyä kohden kokemuksellisempaa toiminta- ja
esittämiskulttuuria. Kehittämistyö perustuu asiakasrajapinnassa kerättyyn
tietoon, asiakkaiden kuulemiseen. Kehittämistyötä ohjaa pyrkimys kehittyä
museoksi, jonka tehtävänä on edistää taiteen sisältöjen ja taidemuotojen
uudistumista ja näiden sisältöjen monimuotoista kokemista. (Emt.)

1.4.3 Saastamoisen säätiön taidekokoelma ja näyttely
Toimintamallin suunnittelun toiseksi lähtökohdaksi asetettiin Saastamoisen
säätiön taidekokoelma (tapaaminen 24.11.2016) ja tarkemmin määriteltäessä
esillä oleva kokoelmanäyttely teoksineen vaihtuvien näyttelyiden jäädessä
taka-alalle (Vähäsarja 3.2.2017). Rajauksen taustalla on nähtävissä kokoelmien merkitys museoille: Ilman kokoelmaa ei ole museota (Kaitavuori 2007,
279). Voidaan sanoa, että museoiden ydintehtävistä kokoelman välittäminen
yleisön käyttöön (emt. 2007, 279–294) ilmenee tässä toiminnan suunnittelun
peruslähtökohtana. Keskittymällä Saastamoisen säätiön kokoelmaan tavoiteltiin pitkäaikaista sovellettavuutta yleisön kohtaamisessa.
1968 perustettu Saastamoisen säätiön taidekokoelma on yksi Suomen merkittävimmistä yksityisistä kokoelmista, ja se elää ja kasvaa jatkuvasti. Säätiön
keskeinen tehtävä on kokoelman kehittäminen ja esittäminen. Kokoelman
sijoituspaikka on EMMA – Espoon modernin taiteen museo. 2500 taideteoksen jatkuvasti karttuvaan kokoelmaan kuuluu suomalaista ja kansainvälistä taidetta. (EMMAn kokoelmat. EMMA – Espoon modernin taiteen museo;
Karttunen 2015, 8.)
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EMMAssa esillä (19.11.2014–1.1.2020) olevan kokoelmanäyttelyn Kosketus
kokoavana teemana on ihmisyys, ihmisenä oleminen. Mukana on taiteessa
esiintyviä pohdintoja yksilöstä ja yhteisöstä, identiteetistä, ihmiskuvasta ja
vuorovaikutuksesta. Näyttelyn kolmas teemallinen osa on nimeltään Kosketus.

”Kokoelman ja -näyttelyn

Tarkentavana näkökulmana ihminen ja valta. Ihminen nähdään sosiaalise-

tematiikka on pohja, jonka

na toimijana osana yhteisöä, yhteiskuntaa, valtarakenteita ja ekosysteemiä.

tulisi olla suunniteltavan

(Kosketus 2015.)

toiminnan kanssa
”vuorovaikutuksellisessa

Tutustuminen kokoelmaan ja näyttelyyn tapahtui näyttelyvierailuilla

resonanssissa” keskenään.

24.11.2016 ja 3.2.2017 sekä Saastamoisen säätiön kokoelmaa käsittelevien

Tavoitteena on työpakki,

kirjojen avulla.

joka on sovellettavissa

Ensimmäisellä tapaamiskerralla Maria Vähäsarja esitteli näyttelyä ja

laajemmin ja pidempään.

muuta toimintaa. Kierros näyttelyssä tuntui hämmentävälle heti yhteistyön

Vaihtuviin näyttelyihin

aloituksen jälkeen, sillä en löytänyt mitään kontaktipintaa, johon tarttua.

ja tapahtumiin

Mieleen jäi perinteisen ja moderniksi määrittelemäni taiteen määrä, joka

suunnitellaan viitattavan

kiteytyi päiväkirjaan (24.11.2016) lähestymistapaa koskevaksi lauseeksi:

tiedotusaineistolla.”

”Modernin taiteen kokoelma nykytaiteen ja -taidekasvatuksen keinoin esiteltynä.”

(PK 15.11.2016)

Toisella kertaa kulttuurineuvolan toimintaidean hieman valjettua
näyttely ja esillä olevat teokset asettuivat paremmin sen yhteyteen. Teokset alkoivat ketjuutua ja linkittyä materiaalisesti ja temaattisesti. Kuitenkin käyntien
välissä hahmottuneet ideani ja niiden sovellukset kulttuurineuvolaan kodin
arkiesineiden hyödyntämisestä eivät löytäneet rinnalleen kokoelman teoksia,
joiden varaan olisi voinut rakentaa toimintamallin. (Päiväkirja 3.2.2017.)

1.4.4 Taidepakki
EMMAlla on opetuskokoelma Taidepakki, jota käytetään taiteen historian
elävöittämiseen erilaisissa kohtaamisissa taiteesta kiinnostuneiden kanssa.
(EMMAn strategia.) EMMAssa kulttuurineuvolatoiminta nähtiin sopivana paikkana hyödyntää Taidepakki-opetuskokoelmaa. Nämä teokset on pääasiassa
ajateltu helposti kuljetettaviksi ja niiden etuna on kosketeltavuus ja aitous.
Muita taideteoksia ei voitu ajatella otettavaksi mukaan toimintaan.
Taidepakkiteosten historiallinen luonne lisää niiden käyttämiseen oman
haasteensa. Niiden kautta saa kuitenkin kontaktin teokseen ja voi tuoda taiteen keskustelun kohteeksi myös kulttuurineuvolan yhteydessä. Taidepakista
on virtuaaliversiona kahdeksan eri aikakausien ja alueiden taide-esinettä kolmiulotteisena, pinnan läheisyydeltä ja eri puolilta tutkittavana (Taidepakki.
EMMA – Espoon modernin taiteen museo). Niistä sai mielenkiintoisen vertailukohdan, miten teos voi kasvaa merkitykselliseksi nykypäivän tarkastelijalle
ajallisesta etäisyydestä ja fyysisestä koosta huolimatta.
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1.4.5 EMMAn taideprojektit
Esittelen EMMAn aiemmasta toiminnasta omien tilojen ulkopuolella toteutettuja ja perheille suunniteltuja taidepedagogisia projekteja sekä osallistavia
teoksia. Katsoin niiden edustavan jo toteutettua ja antavan museon tavoitellusta toiminnasta ja arvoista vihjeitä esimerkkien muodossa. Esitellyt projektit EMMAn toiminnasta ovat pääasiassa vuosilta 2016–17.
EMMAn Taide friskaa mieltä -projekti on esimerkki Taidepakki-opetuskokoelman käytöstä ja jalkautumisesta talon ulkopuolelle. EMMA on vienyt taidekokemuksia pitkäaikaishoidossa oleville vanhuksille. Projektin tarkoituksena on
ollut tarjota taide-elämyksiä myös sellaisille, joiden tavoittamattomissa itse
museo on. (EMMAn projektit. EMMA – Espoon modernin taiteen museo.)
Kesällä 2016 EMMA toteutti yhden talon ulkopuolella tapahtuneen
projektin, Anni Rapinojan Puusta pudonneet yhteisötaideprojektin Rut Bruknäyttelyyn liittyen. Siinä taidekonttipajoja oli eri puolilla Espoota. (EMMA
– Espoon modernin taiteen museo 2015b.)
Hanna Haaslahden Simulation Box -teos vuodelta 2016 sijoittuu näyttelykeskus WeeGeen sisäänkäynnin viereen ulkotilaan ja on kaikkien vapaasti kokeiltavissa. Teos on interaktiivinen ja käytettävissä pimeään aikaan. Simulation
Box mahdollistaa katsojan tulemisen osaksi teoksen todellisuutta virtuaalisesti. (Simulation box 2016. Ajankohtaista. EMMA – Espoon modernin taiteen
museo.) Haaslahden teoksessa toteutuu yleisön osallistaminen ja se omalta
osaltaan vahvistaa EMMAn pyrkimyksiä siirtyä ihmisten pariin, ulos museosta.
Yli neljävuotiaille EMMA on tarjonnut säännöllisesti monenlaisia lyhyitä ja
pidempiä pajoja, mutta sitä nuoremmille ei ole ollut säännöllisesti tarjolla
kohdennettua toimintaa. Kertaluonteista EMMAn vauvaperheille suunniteltua toimintaa ovat olleet Metropolian opiskelijoiden vauvateatteri EMMAn
Vesiputoussateenkaari-näyttelyssä 2014. Lisäksi EMMAn museopedagogi
EMMAssa on käytössä elämykselliset aistikuutiot, joita saa eri tilanteissa moniaistisesti tutkia ikään katsomatta. (Maria Vähäsarja 24.11.2016.)
Pysyvämpää tarjontaa lapsille edustaa Pajakutsut! -konsepti, joka tarkoitettu
lapsille ja heidän perheille esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien järjestämiseen.
Museon osallistavaa taidetta, joka ottaa huomioon myös lapsiperheet,
edustaa Anu Tuomisen Tarinatuoli: Kirjankannet koivupuuta, ajatukset
Australiassa asti. (2006) Pulpettia saa tutkia ja siellä olevaan vihkoon kirjoittaa omia taideteosten siivittämiä tarinoita. Satu jää vihkoon muiden
luettavaksi. Katsoin teoksen sijoittuvan osallistavan taiteen ja pedagogiikan
välimaastoon. Mittakaava lähestyi kulttuurineuvolassa toteutettavissa olevaa
kokonaisuutta.
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EMMAn kokoelmaan kuuluvia taideteoksia on sijoitettu Espoon virastoihin,
laitoksiin sekä ulkotiloihin. Yhtenä uusimmista Kim Simonssonin Emma
jättää jäljen (2017), joka näyttäytyy Tapiolan metroasemalla ja taidemuseo
EMMAssa, mutta myös digitaalisina videoina, joissa ympäristö saa uutta väriä
Emmalta. Se on vahva ja pitkäaikainen kannanotto, monumentti lapsenomaiselle luovuudelle ja ilolle. EMMAn viesti lapsiperheille. (Ks. esim. TuominenHalomo 2007.)
EMMAn laajin julkisen taiteen hanke on osallistuminen Espoon sairaalan taideohjelmaan ja tilausteosten toteuttamiseen. Sairaalaan on sijoitettu teoksia
EMMAn ja Saastamoisen säätiön taidekokoelmista sekä uusia tilausteoksia.
Samalla kyse on EMMAlle ensimmäisestä julkisen taiteen hankkeesta, jossa
museon yleisöpalvelu on mittavassa roolissa. Sairaalan henkilökunta on ollut
mukana valintaprosessissa, heille tarjotaan tietoa taloon sijoitetusta taiteesta työpajojen ja kirjan muodossa. Tavoitteena on ollut saada taide osaksi
sairaalan arkea. Taide palvelee kaikkien sairaalan käyttäjien hyvinvointia:
asiakkaita, heidän läheisiään sekä sairaalan työntekijöitä. Julkisen taiteen
hankkeilla EMMA vaikuttaa yhteiskunnassa tuoden taidetta espoolaisten luo.
(Nyqvist 2017.) Neuvola ympäristönä ja kulttuurineuvola toimintamuotona ei
kuitenkaan lyhytkestoisuudessaan voinut perustua kokoelman taideteosten
esittelyyn, korkeintaan pakkiteosten varaan rakennettuun kokonaisuuteen.
Esitellyt projektit ja hankkeet kertovat EMMAn pyrkimyksestä toteuttaa niin
taide- kuin taidepedagogisia projekteja asiakaslähtöisesti.
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2 TAIDEKASVATUS JA
YLEISÖTYÖ
Suunniteltavan toiminnan tavoitteet lähtivät liikkeelle taidekasvatuksen, siihen
pohjaavan taidemuseon museopedagogiikan ja yleisötyön lähtökohdista.
Tutkielmassa tarkastelen suunniteltua ja toteutunutta toimintaa oppimistoiminnan suunnitteluna enkä esimerkiksi tiedotuksen tai markkinoinnin näkökulmasta. Tässä luvussa selvitän toimintamalliksi muodostuneen Kukkuu-kupolipajan
suunnittelua ohjannutta ihmiskäsitystä ja kuvailen, millaisesta oppimisesta
ajattelin olevan kyse ja millaiseen oppimiskäsitykseen taidepedagogiikka perustui. Kyse on eräänlaisesta tutkijan esiymmärryksestä, joka projektin edetessä osin muuntui ja sai uusia näkökulmia. Myöhemmin osallisuus, oppimisympäristö ja leikki vahvistuivat toimintaa määrittävinä käsitteinä (ks. luku 4).

2.1

Ihmis- ja oppimiskäsitykset lapsiperheiden
taidepedagogisen toiminnan perustana

LA P S I

varhaisiän
oppiminen

kehityspsykologiset
oppimisedellytykset
huomioivan oppimisen
tukeminen

Kulttuuritoimen tuki
perheille

TOIMIJA
toimijana
kehittyminen

Neuvolan tuki
perheille

P er h e
varhainen
vuorovaikutus
ja sen tukeminen

E MMA n
kulttuurineuvola

ammatillinen
työssä oppiminen

VANHEMPI

Kuvio 3. Taidekasvatus
ja oppimisen tukeminen
kulttuurineuvolassa.
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vanhemmuuden
tukeminen
informaali
oppiminen

Taide- ja kulttuuritoimijoiden
tuki perheille

Taiteellisen oppimisen tukeminen EMMAn kulttuurineuvolassa hahmottui kuvioksi (kuvio 2), joka havainnollistaa jokaisen osallistujan omia ja
toisaalta yhteisiä toiminnan ja oppimisen tavoitteita. Ymmärsin EMMAn
kulttuurineuvolassa jokaisen siihen osallistujan toimintaan vaikuttajana
ja oppijana. Perheen eri jäsenten kokonaisvaltainen oppimisen tukeminen
limittyi taiteellisen oppimisen mahdollistamisen kanssa. Kulttuurineuvolassa
muodostuu eri tahojen tuen kautta taiteellisen oppimisen kontaktipintoja.
Mahdollisuuksia taiteellisessa työskentelyssä kokea, nähdä ja tulkita niin
itsensä kuin todellisuutensa uudella tavalla.

2.1.1 Holistinen ihmiskäsitys
Syntyessämme maailmaan, meillä ei ole valmiita olemistamme koskevia
jakoja ja luokituksia vaan koemme maailman kokonaisvaltaisesti, holistisesti.
Pieni lapsi käyttää kaikkia aistejaan ja taitojaan hahmottaessaan olemistaan
ja ympäristöään. Ihmisenä olemisen ja kasvamisen lainalaisuudet olivat
perustavanlaatuinen arvopohja toiminnan suunnittelulle. Pyrin suunnittelussa lähtemään mahdollisten osallistujien kokemuksista ja huomioimaan
erityisesti pienten lasten näkökulman. Taidekasvatuksen professori Antero
Salminen (2005, 36) aikanaan totesi: ”Vaikka lapset ja aikuiset elävätkin samassa maailmassa, heidän tajunnassaan tuo maailma näyttäytyy erilaisena.”
Perheen arjessa myös taide ja taiteellinen toiminta näyttäytyvät lapselle ja
aikuiselle erilaisina.
Opinnäytetyöni taustalle asettuu holistinen ihmiskäsitys, jossa ihminen
nähdään kokonaisuutena. Lauri Rauhalan mukaan ihminen koostuu kolmesta
olemassaolon muodosta, jotka ovat kehollisuus, tajunnallisuus ja situationaalisuus eli elämäntilanne. Nämä kolme toisiinsa monimutkaisella ja vuorovaikutuksellisella tavalla kietoutunutta olemisen muotoa ovat yhtä tärkeitä ja
olemassa vain yhdessä. Näistä yhdessä todellistuu ihmiseksi kutsuttu olento.
(Rauhala 2014, 32.)
Olemassaolon muodoista kehollisuus ymmärretään orgaanisena
tapahtumana. Elämän ylläpitämiseksi on kehon aineellinen olomuoto ja sen
orgaanisen toiminnan (esim. sydän lyö, lihakset toimivat) välttämättömyys
ymmärrettävä osana ihmisen dynaamista kokonaisuutta. Kehollisissa elintoiminnoissa ei ole mitään symbolista, vaan kaikki toiminta tapahtuu konkreettisesti. Kehollisen olemisen syvin ydin on itse elämä vaikka kehon toiminta
ei selitäkään itse elämän olemassaoloa. (Emt. 2014, 38–39.) Toiminnan
suunnittelussa tämä tarkoitti muun muassa fyysisten perustarpeiden huomioimista. Kuten lasten fyysistä mittakaavan vaihtelua kuin myös vaikka märän
vaipan ensisijaisuutta uuteen tutustumiseen verrattuna. Koen myös, että
vauvat ilmentävät meille vanhemmille itse elämän ihmettä.
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Rauhalalle tajunnallisuus tarkoittaa ihmisen psyykkistä, henkistä ja
spirituaalista olemassaoloa. Hän käsittää tajunnan inhimillisen kokemisen
kokonaisuudeksi, joka sisältää mm. tunteet, ajatukset, aistimukset, tuntemukset, uskomukset, unet ja mielikuvat. Tajuntaa itseään ei voi havaita
vaan vain sen sisältöjä, joissa tajunta on olemassa. Tajunnassa mielen avulla
ymmärrämme objektin, asian tai ilmiön joksikin ja muodostamme merkityssuhteita. Myös oppiminen, eli merkityssuhteiden syntyminen, tapahtuu
tajunnassa. Merkityssuhteiden verkostosta syntyy maailmankuvamme sekä
käsityksemme itsestämme. Tajunnalliset prosessit ovat hitaita sillä kaiken täytyy tapahtua ymmärtämisen kautta. (Emt. 2005, 34–38.) Tutkijana ja toiminnan
ohjaajana on hyväksyttävä se, ettemme lopulta voi tietää, mitä osallistujien
tajunnassa tapahtuu. Voimme tulkita ilmeneviä tunneilmauksia, kuten naurua
ja hymyjä tai syntynyttä keskustelua ja saatua kirjoitettua palautetta. Tämä on
kuitenkin oppimisen kannalta olennainen vaikuttamisen taso.
Olemassaolon muotona situationaalisuudella tarkoitetaan ihmisen kietoutuneisuutta todellisuuteen oman elämäntilanteensa kautta ja mukaisesti. Hän
”Jo hedelmöittyneellä

on aina suhteessa sekä fyysiseen että henkiseen ympäröivään todellisuuteen.

ja kiinnittyneellä

Olemassaolomme kulloisetkin niin isot kuin aivan pienet muutokset, esim.

munasolulla on situaatio.

lapsen syntymä, neuvolaan tulo tai esineeseen koskeminen, on heijastuspin-

Suhde situaatioon eli

ta situaatiollemme. Olemisen muotona situaationaalisuuden tärkeys ilmenee

siis situationaalisuus on

minuuden muodostuksessa. Situaation kautta todellistuneet puolet itsestäm-

ihmisen olemassaolon

me ovat tärkeitä persoonallisen identiteetin kannalta, esim. vanhemmuus.

käsittämiseksi

(Emt. 2014, 41–43, 129–131.) Kulttuurineuvolaan osallistujien situaatiot ovat

yhtä alkuperäinen

ainutkertaisia, silti mahdollinen yhdistävä nimittäjä aikuisille on sen muu-

ja välttämätön

toksessa olo lasten myötä. Pienten lasten näkökulmasta situaatio hahmot-

ontologinen perustekijä

tuu konkreettisemmin sen hetkisenä fyysisenä ja henkisenä todellisuutena.

kuin kehollisuus sekä

Tutkielman ja vanhemmuuden kannalta yksi olennainen situaatiota koskeva

tajunnallisuuskin.”

erottelu oli arjen ja vapaa-ajan välisellä: Lapsien hoitaminen esim. hoito-

(Rauhala 2014, 34.)

vapaalla ei ole niinkään vapaa-aikaa vaan arkea. Silti perheiden vierailuja
museossa tarkastellaan usein vapaa-ajanviettoon kuuluvana (ks. esim. Gibbs
ym. 2007, 60–62).
Toiminnan suunnittelussa mitään olemassaolon muotoa ei voinut painottaa
vaan ne olivat tarkastelun kohteena erikseen ja yhdessä. Jokaisen ihmisen
ymmärtäminen kokonaisuutena, omana ainutlaatuisena yksilönä ja kokemustensa summana (emt. 2014, 33) antoi ohittamattoman arvoperustan suunnittelulle. Näin vauvan ihailtavana persoonana, jolla on syntymästä asti valmius
vuorovaikutukseen ja aistiseen ympäristön havainnointiin. Toiminta olisi
toteutettava niin, että kaikki kokisivat olevansa tervetulleita juuri sellaisena
kuin ovat. Lähtökohtana olisi ruumis aisteineen ja mielen minuutta rakentava
moninaisuus. Toiminnan herättämiä yksilöllisiä tunteita ja kokemuksia pyrittäisiin kunnioittamaan. Käsitin ihmisen aktiivisena ja tasavertaisena toimijana aina vauvasta asti, ja vaikka vasta vauvaa odottavaan vanhempaan.
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2.1.2 Elinikäisen arkioppimisen mahdollistaminen
Elämä on oppimista -lauseessa kiteytyy oppimisen kaikkiallisuus. Oppiminen
on koko eliniän kestävä projekti, joka ulottuu ihmisten kaikille elämänalueille (Aittola 1998, 59). Käsitteessä elinikäinen oppiminen (Lifelong learning)
korostuu oppimisen tärkeys läpi koko elämänkaaren ja oppijan oma aktiivisuus. Tämän mukaisesti kulttuurineuvolassa oppijaksi ymmärretään yhtä
hyvin vauva, aikuinen kuin kuka tahansa toimintaan osallistuva. Oppijan
oma aktiivisuus vaikuttaa oppimiseen, joka on oppimisen merkityksellisyyden perusta. Osaamista kertyy koulutuksessa ja työssä sekä elämän eri hetkissä syntyvien kokemusten reﬂektiivisen tarkastelun tuloksena. Tällaisesta
elinikäisestä oppimisesta on tullut välttämätöntä, sillä yhteiskunta muuttuu
ja kehittyy. Nyky-yhteiskunta odottaa yksilöltä monipuolisia itseohjautuvuuteen ja itsesäätelyyn perustuvia valmiuksia. (Gibbs ym. 2007, 13; Helminen
2015; Peda.net. Elinikäisyys.)
Jaettaessa oppiminen formaaliin, nonformaaliin ja informaaliin oppimiseen,
on formaalin, koulumaisen oppimisen painoarvo muuttunut arkioppimisen
merkityksen kasvettua. On ymmärretty, että merkityksellistä oppimista tapahtuu myös arjessa, vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja vaikka kulttuuritapahtumissa nonformaalisti ja informaalisti. Vaikka seuraavaksi tarkastelen
oppimisen muotoja erikseen, ne tulee ymmärtää toisiaan täydentävinä ja
tukevina kokonaisuuksina, tavoitteena oppimisen kaikkiallisuus. (Gibbs ym.
2007, 13; Helminen 2015; Peda.net. Informaali oppiminen.)
Formaali eli muodollinen oppiminen on tavoitteellista, strukturoitua
ja yleensä koulun tai jonkun muun koulutusorganisaation järjestämää tutkintoon tähtäävää koulutusta. Museoihin liitetty oppiminen on harvemmin
formaalia jollei esimerkiksi museoalaa sivuavien oppilaitosten opiskelijoiden
kanssa tehtyä yhteistyötä katsota sellaiseksi (ks. esim. Kaitavuori 2007, 280).
Nonformaaliksi määritelty oppiminen ei johda formaalin oppimisen tavoin
tutkintoon. Se on yleensä kuitenkin strukturoitua, instituution organisoimaa
koulutusta, jota tapahtuu esimerkiksi museoiden, kirjastojen, tiedekeskusten
ja kansalaisopistojen tarjoamien palvelujen ja toimintojen yhteydessä. Se voi
olla myös täydennyskoulutusta. Tällainen oppiminen voi vaihdella hyvinkin
tavoitehakuisesta toiminnasta aina informaaliin, sattumanvaraiseen oppimiseen. Museoiden pedagogisista palveluista, joista iso osa on suunnattu
koululaisryhmille, kuuluu pääasiassa tähän kategoriaan. Yleisesti määritellen
museoiden järjestämien luentojen, kerhojen ja pajojen tarjoamien oppimismahdollisuuksien tavoitteellisuus vaihtelee. (Gibbs ym. 2007, 13; Peda.net.
Informaali oppiminen.)
Informaali oppiminen on arkioppimista, arkielämän oppimista, jolla
tarkoitetaan elämässä ja mm. työssä tai julkisen tiedotustoiminnan kautta
tapahtuvaa oppimista. Se on usein sattumanvaraista, ikään kuin vahingossa
tapahtuvaa. Toimintaa ei yleensä ole suunniteltu varsinaiseksi oppimistapah-
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tumaksi, eikä se lähtökohtaisesti tähtää oppimiseen, mutta se voi olla myös
suunniteltua ja tavoitteellista. Informaali oppiminen korostaa oppijan toimijuutta, vapautta ja oikeuksia. Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus ovat oppijan itsensä määrittelemää. Usein tyypillistä arkipäivään sisältyvälle oppimiselle on tilannekohtaisuus, satunnaisuus, omien virheiden kautta oppiminen
ja välillä vaikeus määritellä opittua. (Aittola 1998, 60.)
Tutkielmassa oppiminen eli uusien tietojen, taitojen ja toimintakompetenssien hankkiminen nähdään luonnollisena osana ihmisten arkielämää.
Tarkasteltaessa kulttuurineuvolan tarjoamaa toimintaa oppimisena, liikutaan
informaalin oppimisen alueella, vaikka sitä tässä projektissa suunniteltiinkin museon taidepedagogisia tavoitteita hakien. Oppimismahdollisuuksien
suunnittelijan tulee olla tietoinen tavoitteistaan ja kyettävä samaan aikaan
ottamaan huomioon erilaisten oppijoiden, kuten aikuisoppijoiden tyypillisiä
piirteitä (Gibbs ym. 2007, 13). Tilannetta voi kuvailla arkioppimisen muotona, jossa toiminta on suunniteltu vaikuttamaan osallistujien käyttäytymiseen
tai ainakin pyritty oppimisen mahdollistamiseen, mutta ihmiset itse eivät
välttämättä miellä toimintaansa oppimiseksi. Osallistujien suhtautumisessa
on luonnollisia eroja, sillä itseohjautuvassa oppimisessa motivaatio vaikuttaa
haluun kehittää ajatteluaan ja sitä kautta arkeaan. Osa vanhemmista pyrkii
tietoisesti myös tässä tilanteessa omaksumaan uusia asioita ja taitoja, vaikka
eivät heti hahmottaisi toiminnan suunnittelijan ehdottamia oppimismahdollisuuksia. Osa taas antaa kokemuksen jäädä satunnaisten kokemusten kokoelmaan sillä esimerkiksi elämäntilanne voi viedä huomion ja voimat muualle.
Voidaan sanoa, että tarjotun elämyksen muuntuminen (transformaatio) itseohjautuvan reﬂektion kautta oppimiseksi on oppijan omasta aktiivisuudesta
kiinni. (Aittola 1998, 60.)
Eriteltäessä tarkemmin arkioppimisen muotoja, yhtenä harvemmin ilmenevänä muotona ovat ”oppimisepisodit”, jossa ihmiset pyrkivät oppimaan ja
kohde on myös tarkoitettu opettavaiseksi (emt., 61). Tämän muodon yhtenä
muunnelmana voi nähdä oman lapsen kasvatustoiminnan. Vanhempi käyttää
tarjottua uutta toimintaympäristöä lapsensa tietoiseen opettamiseen asettaen
lapselle itse valitsemansa oppimisen tavoitteen ja tarjoaa käytettävissä olevat keinot. Lapsi pyrkii toteuttamaan vanhemman ehdottaman usein uuden
tai vielä haasteellisen toiminnon. Tämä ilmenee ohjaajan arjessa siinä, että
toiminnan ohjaajan vaikutukseen verrattuna vanhemman ja lapsen kasvatussuhde on merkityksellisempi vaikuttaja lapsen saamaan kokemukseen ja
oppimisen tasoihin. Kulttuurineuvolassa ohjaajan tulee olla tietoinen asemastaan ja tukea perheen sisäistä vuorovaikutusta.
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2.1.3 Kokemuksellinen taideoppiminen
Kulttuurineuvolatoimintaan soveltuvaksi katsomani informaali oppimiskäsitys toimi taidekasvatuksen ja museopedagogiikan oppimisnäkemysten ja
taidepedagogisten toimintatapojen valintaa ja tulkintaa suuntaavana kattokäsitteenä.
Ensinnä oli otettava huomioon kulttuurineuvolatoiminnan lähtökohta,
joka on sosiokulttuurisen innostamisen pedagogiikassa, jossa olennaista on
jokaisen oikeus osallistua kulttuuritoimintaan ja osallistujien oman vastuun
korostaminen muutoksen aikaansaamiseksi (Kurki 2000, 14; ks. kohta 1.3.1).
Katsoin, että tämän lisäksi kulttuurineuvolan kaltaista toimintaa voisi tarkastella myös esimerkiksi konstruktivistisen, situationaalisen, osallistavan
tai vaikka soveltaen ilmiöpohjaisen oppimisen ja pedagogiikan näkökulmista. Erilaisista oppimiskäsityksistä käyttökelpoisiksi määrittelin oppijan
omaa aktiivisuutta merkitysten muodostuksessa korostavat tieto- ja oppimiskäsitykset. (Ks. esim. Ropo 2008, 39.) Tämä tarkoitti osallistujan oman
oppimistyylin kunnioittamista ja sitä ettei aliarvioida osallistujien kykyä
havainnoida ja yhdistellä kokemuksia hänelle mielekkääksi kokonaisuudeksi. Lopputulemana oli, että vanhempi lopulta valitsee suhteensa oppimiseen
mutta minulla suunnittelijana on omat käsitykseni toiminnan taidepedagogisesta luonteesta.
Inkeri Savan (1993) esittämä näkemys taiteellisesta oppimisesta tukee yllä
esittämääni oppijan oman aktiivisuuden merkitystä. Hänen mallinsa tuntui
käyttökelpoiselle kulttuurineuvolassa mahdollistuvan oppimisen moninaisiin
tasoihin alkaen yksittäisistä tiedoista ja taitojen kasvattamisesta aina syvähenkiseen, transformatiiviseen muuntumiseen.
Savan määrittelemässä taiteellisen oppimisen kolmesta muutoksen
tasosta, määrällisestä, laadullisesta ja rakenteellisesta muutoksesta, koin
erityisesti viimeisen olevan olennaisen toiminnan suunnittelulle. En mielestäni olisi onnistunut tavoitteissa jos toiminta antaisi vain yksittäisiä tietoja
ja taitoja taiteen alueelta tai kehittäisi pääasiassa osallistujien aikaisempia
ilmaisullisia taitoja. Suunniteltavan kokonaisuuden tavoitteeksi asetin sisäisten merkitysten muutoksen eli transformaation. Siinä oleellista on uuden
näkökulman syntyminen todellisuuteen, itseen tai elämään yleensä eli ymmärryksen lisääntyminen, uuden todellisuussuhteen muodostuminen. (Emt. 1993,
16–17, 36–37.)
Taidekasvatuksessa laajemminkin vaikuttava kokemuksellisen oppimisen malli on myös Inkeri Savan kehittämän taiteellisen oppimisen mallin
pohjana. Siinä välittömät aistikokemukset ja elämykset, pohdinta, taiteellisesteettinen käsitteellistäminen ja taiteellinen toiminta muodostavat kehämäisesti liikkuvan prosessin. Näin välitön omakohtainen kokemus muuntuu
henkilökohtaisen tulkinnan ja merkityksenannon myötä pohdiskelevaksi
havainnoinniksi. Myös vuorovaikutuksellinen jakaminen on olennainen osa
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toimintaa. Taiteellisen oppimisen kokonaisvaltaisuutta korostavassa taidepedagogiikassa yksilö ja yhteisö, tiedot ja taidot, tunteet ja käsitteet yhdistyvät. Kokemuksellisessa taideoppimisessa käsitteelliset ulottuvuudet yhdistyvät tuottavaan ja itsereﬂektiiviseen toimintaan. (Emt. 1993, 17, 36–38; mm.
Räsänen 2000, 10–15.)
Kulttuurineuvolan kaltaisessa lyhyessä kohtaamisessa katsoin helpoimmaksi saavuttaa kokemuksellisen taideoppimisen kokemusten, elämysten ja jopa taiteellisen toiminnan tasot. Myös sosiaalista vuorovaikutusta on
mahdollista hyödyntää. Mietin, kuinka pitkälle voidaan päästä pohdinnan ja
käsitteellistämisen tasolla. Oletuksenani oli, että kyse on yhdestä syklistä,
töytäisystä, johon osallistuja voi halutessaan tarttua. Oli uskottava osallistujien herkkyyteen ottaa kiinni tilanteen tarjoamista mahdollisuuksista kokea ja
oppia. Taidemuseon tarjoaman informaalin oppimistilanteen jälkeen osallistuja saattaa tuntea lähtevänsä mukanaan jotain enemmän kuin saapuessaan;
tietoa, ymmärrystä, oivallus tai inspiraatiota, joka auttaa tekemään muutoksia heidän elämässään (Gibbs ym. 2007, 13). Mukaan tarttuneen voi ymmärtää vaikuttavan omalta osaltaan tuleviin taiteeseen liittyviin kohtaamisiin.
Sava korostaa esteettisen ja eettisen arvottamisen läheisyyttä.
Eettisyyteen kuuluu valmius kantaa vastuuta itsestä, omista toiminnoista,
kulttuurista ja luonnosta. (Sava 1993, 40.) Katson, että kulttuurineuvolassa
eettisen arvottamisen näkökulma tulee esille erityisesti vanhemman suhteessa lapseensa, heidän toimien ja ratkaisujen vaikutuksissa toistensa elämään
myös taiteen kohtaamisessa. Vanhemmalla on pääasiallinen vastuu lapsensa
taidekokemusten mahdollistamisesta.
Arvioin kulttuurineuvolan tehtäväksi mahdollistaa kokemuksellinen taideoppiminen eli tarjota rakennusaineita kunkin osallistujan omaehtoiseen
taiteellisen oppimisen prosessiin. Tällöin varsinkaan vanhemman oppimista
ei ollut mielekästä ajatella perinteisellä tavalla. Juha Varto (2001, 7) toteaa:
”Taidekasvatus ei tähtää aikuisuuteen, ei sosiaalisen status quon varmentamiseen eikä jonkin valmiiksi ajatellun saavuttamiseen. Pikemminkin se pyrkii
avaamaan mahdollisuuksia, joita kasvavassa itsessään on: ilmaisemisen, tunnistamisen, ajattelemisen mahdollisuuksia.” Taidekasvattajan tehtävä on avata
jo osallistujassa olevia myös taiteellisen kasvun mahdollisuuksia. Vaikka
taide ja taidekasvatus sen mukana ovat muuttuneet vuosien saatossa monin
osin, Inkeri Savan (1993) määrittelemä taiteellisen toiminnan merkityksestä
ihmisen oppimiselle on mielestäni yhä yhtäläinen: Taiteellisen tulkinta- ja
merkityksenantotoiminnan kautta oppiva ihminen luo oppimisen kohteena
oleviin asioihin uusia merkityssuhteita; hänelle mahdollistuu uusi näkökulma todellisuuteen, omaan itseensä, toisiin ihmisiin, luontoon ja elämään
yleensä. Taide on tietoa. Taiteellisessakin oppimisessa keskeistä ovat tiedon
kasvu ja kehittyminen laadullisesti sekä erilaisten tieto-taitorakenteiden
muodostuminen, joilla oppiva ihminen jäsentää ja kohtaa todellisuuden.
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2.2 Neuvola-asiakkaan elämäntilanne ja
varhaisiän taidekasvatus
Varhaisiän taidekasvatuksen perinteistä aluetta ovat olleet päivähoidon ja esiopetuksen tarjoama taidekasvatus. 2000-luvulla voimistunut vauvakulttuuritoiminta uusine toimintatapoineen ovat tuoneet uuden lisän varhaisiän taidekasvatuskenttään. Nykyisin vauva- ja taaperoperheille on tarjolla esimerkiksi
lastenkulttuurikeskuksissa ja monissa muissa lapsiperheiden arkeen liittyvissä
tiloissa taiteen sisältöihin liittyvää toimintaa niin yksittäisinä pajoina kuin
pitkäkestoisina kokonaisuuksina. (Lastenkulttuuri.ﬁ.) Tällaista toimintaa edustavat muun muassa muskarit, värikylpypajat, teatteri- ja sirkuskurssit. Niiden
toimintaa yhdistää kohderyhmästä nousevat erityisvaateet. Yleisesti ollaan sitä
mieltä, että yhdessä tapahtuvan taiteelliseen ilmaisuun tutustumisen katsotaan edistävän perheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistuen mahdollisuuksia, tukevan varhaista vuorovaikutusta ja yksinkertaisesti antamalla arkeen
mukavaa tekemistä. Taiteen arkea rikastuttava ja hyvinvointia edistävä vaikutus tulee vauvakulttuuritoiminnassa perheiden saataville. Katsoin kulttuurineuvolatoiminnan sisältävän vastaavia ominaisuuksia, mutta toimivan ennemminkin kannustimena perheelle sopivan kulttuuritoiminnan etsimisessä.

2.2.1 Neuvolan asiakas
Asiakastuntemuksen pohjana oli neuvoloiden asiakaskunnan hahmottaminen
kulttuurineuvolatoiminnan aikaan. Olennainen lähtökohta oli, että neuvola
toimintaympäristönä mahdollistaa alueen erilaisten lapsiperheiden kohtaamisen, sillä lähes kaikki (99,5 %) alle kouluikäisten lasten perheistä käyttävät
palveluja riippumatta perheen sosioekonomisesta asemasta. Neuvolapalvelut
määritellään universaaleiksi palveluiksi, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen ja leimaamattomuuteen ja ovat käyttäjille maksuttomia lähipalveluita.
Neuvoloissa asioi erilaisia perheitä, muun muassa nuoria ja iäkkäitä vanhempia, monikko-, adoptio-, yksinhuoltaja-, uus-, sateenkaari- ja maahanmuuttajaperheitä. (Hakulinen-Viitanen & Pelkonen 2009, 152–161.)
Neuvoloissa palvelut alkavat äitiysneuvolana raskausaikana ja jatkuvat
lastenneuvolana, jossa käydään säännöllisesti määräaikaistarkastusohjelman
sekä lapsen tai perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tyypillistä käyntien
määrää ja sijoittumista ikävuosiltaan kuvaa neuvoloiden arvio, jonka mukaan
yleensä lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana käyntejä on yhdeksän ja koko
leikki-iän aikana noin viisi. (Espoo.ﬁ. Lastenneuvolaseuranta.)
Asiakastuntemuksen yhtenä, muttei ainoana määrittäjänä oli kulttuurineuvolatoiminnan ajoittuminen avoneuvolan toiminta-aikoihin (Espoo.ﬁ.
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kulttuurineuvola). Avoneuvolaan tullaan lyhyelle vastaanottokäynnille ilman
ajanvarausta. Se ei ole kuitenkaan tarkoitettu äkillisesti sairastuneille asiakkaille. (Espoo.ﬁ. Neuvolaohjelmat ja rokotukset.) Avoneuvolan aikoihin on
odotustiloissa myös muita äitiys- ja lastenneuvolan kävijöitä, joille kulttuurineuvolatoiminta kohdentuu.
Tekemäni havainnot vieraillessani esimerkiksi muiden toimijoiden kulttuurineuvoloissa tukivat tietoa, että kulttuurineuvolan aikoihin odotustilassa
tavattavat lapset ovat vauva- ja taaperoikäisiä sekä heidän mukanaan tulevia
vanhempia sisaruksia. Lisäksi on äitiysneuvolaan odottavia. Iso Omenassa
Palvelutorin avoin rakenne tuo kävijöitä myös lastenosastolta kirjastosta.
Kun ajattelee lapsen kehitystä ensimmäisen kuuden vuoden aikana ja heidän vanhempiaan, voidaan suunnittelun kohteena olevaa ryhmää
pitää taidoiltaan ja tiedoiltaan heterogeenisenä. Yhdistävä tekijä oli lapsiperheenä neuvolassa asiointi – mukana on ainakin yksi lapsi-aikuinen-pari.
Taidepedagogisen toiminnan suunnittelun yhdeksi suunnaksi otin yhdessä
tekemisen, vuorovaikutuksen lapsen ja vanhemman välillä. Neuvoloiden
uudehko perhelähtöinen toimintakulttuuri, jonka yhtenä ajatuksena on saada
molemmat vanhemmat osallistumaan neuvolakäynteihin, tuo perheen keskinäiseen vuorovaikutukseen yhden lisäulottuvuuden myös kulttuurineuvolatoiminnan suunnittelun kannalta (Hakulinen-Viitanen ym. 2014, 242–257).

2.2.2 Lapsen taiteellinen toimijuus
Tarkastelen erikseen vauva- ja taaperoikäisiä toiminnan kohderyhmänä tavoitellen heidän taiteellisen toimijuuden erityispiirteitä. Toiminnan lähtökohdat
ja tavoitteet, kuten taidekasvatuksen merkitys lapsen kehitykselle, poikkeavat pienen osallistujan osalta monilta osin vanhemmille asetetuista vaikka ne
muodostavat erottamattoman kokonaisuuden.
Lähtökohta kohderyhmän määrittelylle on lapsikäsitys, joka tässä
tutkielmassa perustuu aiemmin esiteltyyn holistiseen ihmiskäsitykseen. Sitä
myötäillen toiminnan suunnittelussa pyrin ottamaan huomioon vauvojen ja
lasten kehityspsykologiset lähtökohdat, kuten yksilön kehityksen etenemisen
ja sen vaihtelun niin fyysisesti, motorisesti, kognitiivisesti kuin sosioemotionaalisestikin. Pienten lasten kehitystä tai kuvataiteellista etenemistä havainnollistavista vaiheteorioista tai kehitysmalleista en kuitenkaan käyttänyt
yhtäkään toiminnan pohjaksi sellaisenaan. Katsoin kehitysvaihemallien arvon
olevan siinä, että ne antavat toimintaa suunnittelevalle kartan lapsen kehityksen keskeisistä piirteistä eri vaiheissa yleisellä tasolla (Rusanen ym. 2014,
44–45). Kriittisesti niihin suhtautuen annoin erilaisten teorioiden vaikuttaa
taustalla ja ajattelin samoin kuin Eeva Anttila (2017) kannustaessaan kasvattajaa luottamaan tarkkanäköisiin havaintoihinsa ja ymmärtävään, kuuntelevaan lapsisuhteeseen. Käsitin lapsuuden kulttuurisena konstruktiona,
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ihmisten yhteisössä toiminnallaan muovaamana rakennelmana ja monia eri
merkityksiä saavana kulttuurisena ilmiönä. Kyseenalaistin omia näkemyksiäni jotta löytäisin kulloinkin ajankohtaiset näkökulmat enkä tukeutuisi vain
kulttuurissa ja omassa mielessäni vallitseviin yleistyksiin. (Emt.)
Rauhalan holistinen ihmiskäsitys nosti lapsen oppimisen ja taiteellisen toimijuuden kannalta ajankohtaisiksi lähtökohdiksi kulttuurineuvolassa kokonaisvaltaisuuden, omaehtoisuuden, lapsen luontaisen uteliaisuuden ja vuorovaikutteisuuden. Kokonaisvaltaisuuteen katsoin liittyvän niin moniaistisuuden
kuin leikin merkityksen oppimisessa.
Lasten tapa oppia muuntuu monin tavoin tarkasteltavana olevan neuvolaiän aikana. Pelkästään ensimmäisen elinvuoden kehitysmuutokset ovat
laaja-alaisemmat kuin missään myöhemmässä ikävaiheessa. Tässä ajassa
vauvan ihmettelevänä tarkkailuna ilmenevä aktiivinen suuntautuminen ympäristöön vaihtuu taitojen kasvaessa yhä vuorovaikutteisemmaksi ja aktiivisemmaksi tutkivaksi toiminnaksi. (Nurmi ym. 2014, 22.)
Alle kolmevuotiaan lapsen kokemismaailmaa ja oppimista luonnehtii
kokonaisvaltaisuus. Hän käyttää kaikkia aistejaan oppimisen apuna intensiivisesti tehden erityisesti näkö- ja tuntoaistin avulla tarkkoja havaintoja ympäristöstään ja nauttii liikkeeseen liittyvistä kokemuksista. Tunteet liittyvät
vahvasti työskentelyn prosesseihin. Ryhmä- ja parityöskentelyssä hankitaan
sosiaalisia valmiuksia. Itseään ilmaisten ja jälkiä tuottaen lapsi rakentaa
yksilöllistä identiteettiään. (Rusanen ym. 2014, 40–46; Välimäki 2009, 83.)
Varhaisiän taidekasvatuksen kokonaisvaltaisuuden voi ymmärtää pyrkimyksenä tarjota toimintaa, joka luontaisesti tarjoaa elementtejä niin eettiseen,
emotionaaliseen, taidolliseen, motoriseen kuin kognitiiviseen kasvamiseen
(Rusanen ym. 2014, 6). Tällainen taidepedagogiikka huomioi ajattelun, aistimusten, tunteiden ja toiminnan välisen jatkuvan vuorovaikutuksen.
Varhaisiän taidetoiminnassa kokonaisvaltaisuuden huomioiminen ilmenee
muun muassa moniaistisuuden huomioimisena. Se liitetään elämyksellisyyteen
sekä esimerkiksi värien ja materiaalien kokemuksellisuuteen. Lähtökohta on
vauvojen sensomotorisuuden huomioimisessa. Käytännössä se merkitsee vauvakulttuuripajoissa irtautumista aikuisille niin merkityksellisen näköaistin ylivallasta. Oman lapsen moniaistinen leikillinen ja tutkiva lähestymistapa usein
auttaa aikuistakin havainnoimaan ympäristöään lapsuudesta tutuin tavoin ja
rohkeammin. Yhteys taiteen tarkasteluun löytyy, sillä tällaisesta asenteesta
on hyötyä myös nykytaiteen kohtaamisessa. Lapsen asenne on aikuisellekin
puskuri taiteen vastaanottoprosessin liiallisesta suorittamisesta (Haapalainen
2010, 85). Kuvataiteellisen työskentelyn konkreettisuus käytännössä tarkoittaa
kokeilevaa, prosessia painottavaa ja aistimuksia tuottavaa taiteellista toimintaa, joka vastaa pienten lasten luontaista tapaa toimia (Rusanen 2014, 46).
Näissä määreissä on yhtäläisyyksiä nykytaiteen kanssa, joka on usein tutkivaa, osallistavaa prosessia korostavaa ja vaikka mitä materiaalina käyttävää.
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Moniaistisuus korostuu erityisesti vauvojen kohdalla sillä taaperot
ovat jo kiinnostuneita esineistä myös leikin välineinä. Leikissä kiteytyy lapsen oppimisen kokonaisvaltaisuus. Lapsi leikkii ja tutkii turvalliseksi kokemaansa ympäristöä rohkeasti ja omaehtoisesti harjoitellen ja opetellen hänelle tärkeitä asioita. Kykyä leikkiä on verrattu taiteelliseen prosessiin. Leikki
voi lähestyä taiteellista toimintaa tai päinvastoin, sillä kumpaakin yhdistää
kyky irtautua todellisuudesta ja nähdä asioita toisin. Lapsen taiteellinen
toiminta ei kuitenkaan ole vain leikkiä vaan siihen liittyy moninaisia elementtejä ja opittavia asioita. Vaikka kuvataiteellinen toiminta on osa lapsen
tasapainoisen kehityksen tukemista, sen erityisenä vastuualueena on lapsen
taiteellinen kehitys ja siihen liittyen kulttuuristen, esteettisten ja luovien tavoitteiden toteutuminen. (Pääjoki 2007, 290, 293; Rusanen ym. 2014, 6, 58.)
Näiden erilaisten tavoitteiden mahdollistaminen ja toteutumisen arvioiminen
on toimintaa ohjaavien aikuisten tehtävä. Lapsen tulee saada toimia itselleen
ominaisella tavalla, kuten leikkien, liikkuen, tutkien sekä taiteita kokien ja
tehden (Välimäki 2009, 82). Tukeutuessani ajatukseen pienen lapsen oikeudesta vapauteen, vapaasta luovuudesta ja luovasta itseilmaisusta, katson
viittaavani taidekasvatukseen syvällisesti vaikuttaneeseen lapsikeskeiseen
ajatteluun (ks. Sava 1993 ja 2007, 23, 115–116).
Vaikka lapset nauttivat omaehtoisesta toiminnasta, vanhemman kanssa
yhdessä oleminen ja vuorovaikutteinen tekeminen on ominaista korostuen vieraammaksi koetussa ympäristössä kuten neuvolan aulassa. Vauvan ja taaperoikäiselle merkityksellisiä ovat tutut kehitykselliset kontekstit ja niissä vallitsevat
vuorovaikutussuhteet (Nurmi ym. 2014, 22). Tuttujen vuorovaikutussuhteiden
tukemiseksi pienten lasten perheille suunnatussa toiminnassa korostetaan varhaisen vuorovaikutuksen tukemista niin lähtökohtana kuin tavoitteena. Silloin
vanhempia rohkaistaan yhdessä työskentelyyn vauvansa kanssa ja kuuntelemaan tämän sanattomia viestejä. Tuetaan taiteellisen toiminnan kautta kokemuksien sanallistamista ja kannustetaan löytämään lapsesta ja itsestä uutta niin
ihmisenä kuin taiteen kokijana. (Esim. Rusanen ym. 2014; Moilanen 2010, 16.)

2.2.3 Lapsiperheen arki ja vanhemmuuden tukeminen
Lapsen tulo perheeseen on suuri inhimillinen tapahtuma, yksi merkittävimmistä tapahtumista elämässä. Elämä muuttuu jo raskausaikana ja viimeistään
syntymässä. Parisuhde muuttuu lapsiperheeksi. Monet kutsuvat elämäänsä tässä vaiheessa ruuhkavuosiksi, arjen hulabalooksi tai palapeliksi. Käännekohta
mullistaa perheen ajankäytön ja taloudelliset resurssit: arjen käytännöt ja
toimintaympäristö muuttuvat, samoin perheen vanhempien roolit ja päivittäiset toiminnot. Usein myös vapaa-ajan harrastukset, kuten kulttuuritapahtumiin osallistuminen monimutkaistuu ja ne on ajateltava uudelleen.
(Metsäpelto & Kinnunen 2009, 290; Korvela & Tuomi-Gröhn 2014.)
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Tutkielmassa olen ymmärtänyt vanhemmuuden, ei vain ohimenevänä
vaiheena, vaan pitkäaikaisena muutoksena aikuisen elämässä. Muutos on
yhtä aikaa pysyvä ja koko ajan muuntuva. Perherooli on monille tutkielman
kohderyhmään kuuluvan identiteettiä tällä hetkellä olennaisesti määrittävä
elämänalue. Identiteetin kannalta keskeisiä elämänalueita ovat ne, joilla on
merkitystä henkilön yhteisössä ja hänen ikäistensä joukossa ja se tarjoaa
yksilöllisiä valinnan mahdollisuuksia (Fadjukoﬀ 2009, 184).
Vaikka tutkielmassa korostuu aikuisen osallistujan vanhemmuus,
on hän myös taiteellisen toiminnan osallistuja. Taustalla on ajatus siitä,
että vanhemmuus identiteetin uutena osana ei estä olemasta kulttuurista ja
taiteesta nauttiva persoona. Siitä huolimatta, että lapsiperheen arki ei välttämättä samalla tavalla mahdollista itsenäistä taiteen ja kulttuurin harrastamista. Vanhempi ymmärretään muutakin kuin vauvan taidekokemuksen tukijana,
eli aktiivisena taidetoimintaan osallistujana. Lähdin siitä, että toiminnasta
välittyvän viestin tulee tukea niin vanhemmuutta kuin aikuisen taiteellista
osallisuuttakin.
Nykyvanhemmuus on ollut kohderyhmää määrittävä käsite. Yhteiskunnasta,
kulttuurista ja erityisesti työ- ja talouselämästä virranneiden vaikutteiden
mukaan perheestä on kokonaisuudessaan tullut yhä tietoisempi suunnitteluprojekti, johon kuuluu mm. perheen vapaa-ajan määrittely laatuaikana ja
lapsen kasvatus projektina. Lastenkin kanssa vietettyä aikaa ja tekemistä
ajatellaan tehokkuuden näkökulmasta. Suomalaisperheiden arkea selvittänyt tutkimus vahvistaa, että yleensäkin pikkulapsiperheiden vanhemmat
satsaavat paljon vanhemmuuteen ja lapsen hyvinvointiin. Vanhemmilla on
kasvatusperiaatteita, joita he pyrkivät toteuttamaan usein kunnianhimoisesti. Toisaalta on myös vanhempia, joiden voimavarat eivät riitä edes välttämättömään. (Esim. Korvela & Tuomi-Gröhn 2014; Rönkä etc. 2009, 275–276;
Ylikännö 2014, 143–146.)
Tämän mukaan tässä tutkielmassa vanhemmat on pyritty näkemään
suurelta osin aktiivisina itsensä kehittäjinä ja tiedon hakijoina. He osaavat
etsiä tietoa ja pohtia niin vanhemmuuttaan kuin lapsen kehitystä. Nykyajan
vanhemmat eivät jää kotiin lastensa kanssa vaan etsiytyvät itselle mieleiseen
seuraan ja puuhien pariin ottaen huomioon omat ja lapsen voimavarat. (Aaltio
2017.) Lasten takia ollaan valmiita kasvamaan vanhempina ja aikuisina.
Nykyvanhemmuuteen liittyy myös perheiden monimuotoisuus.
Espoossa kohdattavat perheet ovat kansainvälisiä, monikulttuurisia ja perheen voi muodostaa yhä moninaisempi joukko ihmisiä. Toimintaa suunniteltaessa ja ihmisiä kohdattaessa tämä on lähtökohtana pidettävä mielessä.
Vaikka jokainen perheeseen syntyvä lapsi on merkittävä käännekohta, vanhemmuus jatkuu tästä eteenpäin erilaisina lapsen elämää tukevina toimina
(Metsäpelto & Kinnunen 2009, 290). Vanhemmilla on pitkään vastuu lapsia
koskevista valinnoista, myös kulttuurisesta aktiivisuudesta ja suuntautumi-
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sesta. Käytännössä tämä näkyy siinä, että heidän on otettava lapset huomioon suunnitellessaan arjen ja vapaapäivien toimintoja koko perheen osalta.
He suunnittelevat enemmän tai vähemmän sitä, millainen merkitys taiteelle
ja kulttuurille annetaan heidän perheessä. Ja miten toivottuun tavoitteeseen
päästään: osallistutaanko vauvakulttuuritoimintaan, tarjotaanko kotona
virikkeitä vai mennäänkö perheenä museoihin tai jotain muuta. Näin he ovat
oman ja perheen kulttuurielämän aktiivisia rakentajia valinnoillaan. Tämän
mukaan myös kulttuurineuvolassa vanhemman perheidentiteetti kohtaa taideja kulttuuri-identiteetin. Omaa ja laajemmin perheen elämäntyyliä (Nurmi ym.
2014, 206) koskevat pohdinnat yhdistyvät vanhemman identiteettityöhön.
On kuitenkin huomioitava, että neuvolassa tavattavista vanhemmista osa ei ole niinkään tietoinen tai kiinnostunut kulttuurisesta kasvatusvastuustaan, kun taas joillekin lapsen kasvatuksesta on tullut varsinainen
projekti. Näiden erilaisten perheiden kohtaamisessa tukemisen näkökulma
vaihtelee siitä huolimatta, että äitiys- ja neuvolatoiminnan osalta on todettu
perheiden tarvitsevan elämänmuutoksissa tukea ja useimpien siitä hyötyvän (Hakulinen-Viitanen ym. 2014, 242). Vanhemmuuden vahvistaminen on
kaikille lapsiperheiden kanssa toimiville olennainen tavoite, sillä vanhempana toimimiseen liittyvien vaikeuksien on todettu olevan merkittäviä lapsen
kehityksellisten ongelmien, mielenterveysongelmien, yleisen pahoinvoinnin,
syrjäytymisen sekä ei-toivotun käyttäytymisen riskitekijöitä (mm. Halme &
Perälä 2014, 216). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lapsiperhekysely
2012 -tiedonkeruusta saadun tutkimustiedon mukaan vanhemmat kokivat
saavansa vanhemmuuteen, esimerkiksi vanhemmuuden taitojen riittävyyteen
liittyviin huoliin palvelujärjestelmästä tai lähipiiristä huonommin apua kuin
lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviin huoliin (emt., 216–225; HakulinenViitanen ym. 2014, 253). Kansallisissa sosiaali- ja terveyspolitiikan kehityslinjoissa suuntana on siirtää vanhempien tuen painopistettä ehkäiseviin palveluihin, jossa olennaista on vanhempien huolten varhainen tunnistaminen
ja niihin puuttuminen edistävillä ja ehkäisevillä palveluilla (Halme & Perälä
2016, 216). Näihin voi ajatella kuuluvan myös kaikenlaisen arjen tuen, joiden
tavoite on helpottaa lapsiperheiden arkea. Kulttuurineuvolatoiminta on määriteltävissä hyvinvointia edistäväksi ja syrjäytymistä ehkäiseväksi palveluksi,
jonka tavoite on lapsiperheiden arjen tukeminen neuvolaympäristössä, vanhemmuuden tukeminen taiteen keinoin. Kulttuurineuvolassa vanhemmuuden
tuki toteutuu mahdollisuutena keskusteluun ja toteuttaessaan käytännössä
leikin, kulttuurin ja taiteen merkitystä perheen arjessa.
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2.3 Taidemuseon yleisötyötä perheille
Museoiden perheille suunniteltua toimintaa etsiessään törmää jo muutaman nettisivun (ks. esim. Lasten Helsinki. Museot; Lapsiystävälliset museot)
selauksella käsitteiden ryppääseen: koko perheen museo, lapsiystävällinen
museo, museoseikkailu, interaktiivinen ja toiminnallinen näyttely, käytännönläheinen näyttely, opettavainen ja helposti lähestyttävä näyttely, toiminnallinen ja leikillinen opastus, vuorovaikutteinen aktiviteetti, interaktiivinen
opiskelupiste, leikkihuone, puuhaa, elämys…
Kaikesta termistön moninaisuudesta huolimatta niistä on pääteltävissä, että museot haluavat olla perheystävällisiä museoita. Museossa perheet
kävijöinä nähdään toimijoina, joille museot tarjoavat heille ajateltuja yleisötyön ratkaisuja.

2.3.1 Perheystävällinen taidemuseo
– museopedagogiikka ja yleisötyö muutoksessa
Tarkastelen yleisemmällä tasolla taidemuseoiden yleisötyötä ja taidepedagogiikkaa selventääkseni viitekehystä, johon suunniteltava toiminta sijoittuu.
Esittelyä suuntaavaksi näkökulmaksi muodostui kysymys: miten taiteen ja
taidemuseoiden muutoskehitys liittyy perheystävällisyyden tavoitteluun? Tai
käytännönläheisemmin, miksi museot haluavat myös lapsiperheet museoon
aina vauvoista lähtien? Tämän museoon instituutiona keskittyvän näkökulman vastakkaisena kysymyksenä voisi olla, miksi lapsiperheiden kannattaa
tulla taidemuseoon. Tämä oli kysymys, joka tällaisen toiminnan suunnittelun
pohjalla oli väistämättä.
Minulle yleisötyön ja museon pedagogisen toiminnan ydin kiteytyy määritelmään taiteen tekemisestä helposti lähestyttäväksi. Taidekasvattajalle taide
on toiminnan yksi napa, jota ilman on vaikea määritellä omaa tehtäväänsä.
Siihen verrattuna yleisesti käytetty museon helposti lähestyttäväksi tekemisen määritelmä on kakkossijalla vaikka on olennainen osa yleisötyötä.
Lähestyttäväksi tekemisen synonyymiksi voin ajatella taiteen välittämisen
(mediation), saavutettavuuden lisäämisen tai vaikka opettamisen aina tilanteen mukaan. Vaikkei määritelmässä toiminnan kohdetta ole mainittu,
taidekasvattajan tavoitteena on tarjota ”helpotusta”, on se sitten välineiden
tarjoamista tai vuorovaikutuksessa vaikuttamista moninaisen museokävijän
taidekokemukseen. Rivien välissä on ajatus siitä, että taidekasvattajalle ja
pedagogiselle työlle museossa on tarvetta vaikka tästä on olemassa eriäviä
mielipiteitä (esim. Venäläinen 2011; Kuumola 2013). Ja onhan siinä vinkki
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siitäkin, että taiteeseen kannattaa mahdollisista pienistä haasteista ja ennakkoluuloista huolimatta tutustua.
Museopedagogia toimii välittäjänä taiteen ja yleisön välillä (esim.
Hessle 2012). Suomen museoliitto kiteyttää taidemuseoiden toiminnan
olennaiseksi tavoitteeksi yleisön perehdyttämisen kuvataiteeseen ja taiteen
tuntemuksen lisäämisen taidekasvatuksen avulla. Museopedagogi ja taidehistorioitsija Kaija Kaitavuori määrittelee museopedagogiikan käytännön
tehtäväksi tarjota erilaisille yleisöryhmille oppimisen mahdollisuuksia:
eri-ikäisten, erilaisista taustoista tulevien, eri lailla hahmottavien ihmisten
tiedon ja elämysten saannista huolehtimisen. Nämä todentuvat arjessa esim.
opastuksina, työpajoina, tapahtumapäivinä ja yleisölle eri muodoissa tarjottavana lisäinformaationa. Tässä näkemyksessä korostuu museon määrittäminen oppimisympäristönä myös perheille. Museopedagogin työn laajentuessa
yleisötyöksi, kyse on museon yleisösuhteesta ja roolista yhteiskunnassa.
Yleisötyössä museota ajatellaan kokonaisvaltaisesti. Se pohtii yleisemmällä
tasolla, ketkä ylipäätään museoon tulevat ja ketkä eivät, millaisia odotuksia
kävijöillä museossa on, millaisia odotuksia ja rooleja museo kävijöilleen
asettaa. ”Jos museopedagogiikan tehtävä rajatussa mielessä on vastata museossa tapahtuvasta opetustoiminnasta, niin yleisötyö ottaa tarkasteluun kävijän kokonaiskokemuksen.” Yleisötyössä museo nähdään oppimisympäristön
ohella myös asiakkaita palvelevana kulttuurilaitoksena ja julkisena tilana.
(Kaitavuori 2007, 286–287.) EMMAn kulttuurineuvolan näkeminen vain museopedagogiikkaan kuuluvana opetustoimintana tekee näkökulmasta kapean.
Kyse on myös EMMAn yleisösuhteesta laajemmin, kuten kenelle palveluita
tarjotaan ja miten niin sanottuja ei-kävijöitä kohdataan.
Mielikuva museosta on kulttuuri- ja aikasidonnainen (Rönkkö 2007, 71). Yllä
kuvailtu museoiden yleisötyö ja taidepedagoginen toiminta ei ole staattisuuden tilassa vaan heijastelee taiteen ja yhteiskunnan muutoksia. Taidemuseot
ovat jatkuvasti uusien haasteiden edessä pyrkiessään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Muutosta museoiden toimintaﬁlosoﬁassa kuvastaa jo yleisöön suuntautuvan toiminnan muuttuneet nimitykset valistuksesta sivistyksen
kautta pedagogiikkaan ja edelleen yleisötyöksi (Kaitavuori 2015, 41–42, 51).
Museopedagogiikka on viime vuosina ollut jonkinlaisessa epävarmuuden tilassa. Sen asemaa ja toimintatapoja on pohdittu ja kyseenalaistettu. Perinteisten pedagogiikan toimintatapojen rinnalle on etsitty uusia
muotoja ja keinoja pitää yleisön mielenkiinto yllä. (Esim. Venäläinen 2011.)
Käsittääkseni tähän laajempaan muutoskehitykseen ja taidepedagogisen toiminnan tarpeeseen uusiutua kriittisen tarkastelun myötä liittyy myös vauvaperheiden uudenlainen huomioiminen.
Museoiden tarvetta muutokselle on voi lähteä hahmottamaan ensin kaupallistuneen yhteiskunnan kannalta tutusta talouden näkökulmasta. Tällöin
museo rinnastuu yritykseen, jonka on huolehdittava riittävistä kävijämääris-

43

tä ja tuotoista (Kaitavuori 2007, 285). Suhtautuminen museoiden brändäykseen, markkinointiin ja sponsorointiin on muuttunut viime vuosituhannen
aikana epäilevästä enemmänkin osallistuvaksi sillä vaatimus omarahoituksen kasvusta painaa museoalaa. Tilanteen korjaamiseksi muodostunut
yhteistyö sponsoreiden kanssa on tuonut mahdollisen lisärahoituksen ja
lisänäkyvyyden lisäksi potentiaalisia uusia yleisöjä. (Levanto 2010, 106.)
Yhteistyötahojen ja asiakasryhmien löytämisestä ja heille suunnattujen
palveluiden rakentamisesta on tullut osa taidemuseoiden toimintastrategiaa
(esim. EMMAn strategia). Tältä kannalta nähtynä kulttuurineuvolatoiminta on
toivottavaa yhteistyötä, joka tuo museon vaikutuspiirin mahdollisia uusia
maksavia kävijöitä, tässä lapsiperheitä.
Tämän jatkoksi on todettava, että vastaavasti ihmisten vapaa-ajan viettotavat ja kulutuskäyttäytyminen ovat muuttuneet. Museot kilpailevat entistä
selkeämmin ihmisten, myös lapsiperheiden vapaa-ajasta viihdeteollisuuden
ja muun kaupallisen elämystuotannon kanssa. Tarve selviytyä tässä kilpailussa vaikuttaa konkreettisesti niihin toimintoihin, joita museo yleisölleen
tarjoaa. Museot ovat kehittyneet tässä kilpailussa kulttuurilaitoksista enemmän viihde- ja elämyslaitoksiksi, jonne nykyihmiset osaavat yhä enenevässä
määrin hakeutua viihtymään ja kuluttamaan; eikä taide ole aina välttämättä
senkertaisen kokemuksen keskiössä. Kahvilat, ravintolat ja kaupat ovat tulleet jäädäkseen osaksi niin perinteisiä museoita kuin uudempiin museoihin
kansalaisten olohuoneina ja kulttuurikeskuksina. (Kaitavuori 2007, 285–286;
Levanto 2010, 107; Parkkinen 2016.)
Museopedagogiikan kannalta tällainen kilpailutilanne on haasteellinen, sillä lopputulokseltaan samankaltaisina näyttäytyviä museon toimintoja voi rakentaa yhtä hyvin pedagogisesta, kaupallisesta kuin sosiaalisesta
intressistä lähtien (Kaitavuori 2011). Lopputuloksen taustalla olevia arvoja
ei välttämättä erota, sillä kaikissa tavoitteena on tarjota oikealle ryhmälle
palveluita ja tuotteita oikeassa muodossa ja tehdä tarjonta kiinnostavaksi.
Taustalla oleva motiivi on kuitenkin erilainen, sillä markkinoinnin kulutuspäätöksiin vaikuttamisen sijaan museopedagogian tulisi pikemminkin lähteä
julkisen tilan ajattelusta ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien takaamisesta.
(Kaitavuori 2007, 291.) Elsa Hessle (2012, 114) pohtii museopedagogiikan
lähtökohtien ja tavoitteiden mahdollisuutta erottua markkinoinnista. Hänestä
elinehto on läpinäkyvyys motiivien, tavoitteiden ja ylipäätään kaiken tekemisen suhteen. EMMAn kulttuurineuvolatoiminnassa läpinäkyvyys ja avoimuus
tarjotun palvelun tavoitteiden monista tasoista on olennaista. Näen kulttuurineuvolan osana nykypäivän toimintatapoja, jossa eri intressit kohtaavat.
Vanhemmille tällaiset hybridit eivät ole käsittääkseni enää uusia vaan avoimessa ilmapiirissä vanhemmat osaavat eritellä toiminnan tausta-arvoja.
Monitahoisen kokonaisuuden muodostaa pedagogiikan ja taiteen muutoksien
vuorovaikutus toisiinsa, enemmän tai vähemmän tasatahtinen, mutta kuiten-
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kin rinnakkainen kehitys. On luontevaa ajatella, että uusimmat suuntaukset
opetuksen saralla, kuten esimerkiksi määritelmät konstruktivistisesta oppimisesta ja omaehtoisesta oppijasta, vaikuttavat myös taidepedagogiikkaan
museoissa. Esimerkiksi lisääntynyt ymmärrys ihmisten tiedonkäsittelyn
moninaisuudesta on saanut museot esittelemään kokoelmiaan uusin painotuksin, entistä moniaistisemmin (Levanto 2010, 105).
Yhtä lailla on välttämätöntä huomioida taiteessa tapahtuvat muutokset
taidepedagogiikan toteutuksessa, ei vain esiteltävissä sisällöissä vaan myös tavassa esitellä niitä. Nykytaidetta ja taidekasvatusta tutkinut Helena Sederholm
(2006) painottaakin, että taidekasvatuksen tulee olla samantahtista kulloisenkin visuaalisen kulttuurin todellisuuden kanssa. Keskustelua nykytaiteesta
ja sen tulkinnoista on käyty jo jonkin aikaa, sillä taide on muuttunut viime
vuosisadan aikana enemmän kuin käsityksemme siitä (ks. esim. Haapalainen
2009, 116). Nykyaikainen taidepedagogiikka ei voi enää perustua modernistiseen käsitykseen taiteesta, esteettisyyttä korostavaan tulkintaan, sen enempää
koulussa kuin osana museoiden toimintaa (ks. esim. Sava 2007, 114–115).
Millä tavalla taide on muuttunut, että se vaikuttaa taidekasvatukseen
ja tässä tarkasteltavaan lapsiperheiden kohtaamiseen? Niin modernismin
taiteilijan yksilöllinen vapaus kuin myös taiteen irrallisuus yhteiskunnasta
ja arjesta ovat monin osin kääntyneet päälaelleen nykytaiteessa. Kun modernismin historia oli arjen ja suuren yleisön hylkäämisen ja korkeataiteen
historiaa, nykytaide kietoutuu jokapäiväiseen elämään, ottaa yleisön mukaan
prosessiin ja luo arkea muistuttavan taiteen historiaa. Nykytaiteen toimintatapoja ovat mm. moniaistisuus, kerronnallisuus, taiteidenvälisyys, intertekstuaalisuus, yhteisöllisyys ja performatiivisuus eli toiminnallisuus. Nykytaidetta
ei välttämättä erota taiteeksi materiaalin tai tekotavan perusteella. Tulkinta
riippuu usein tilanteesta ja kontekstista. (Haapalainen 2007, 223 ja 2009, 117;
Sederholm 2006 ja 2007, 144.) Suunniteltaessa kohdennettua toimintaa lapsiperheille, heidän arki ja nykypäivän ilmiöt ovat ihan uudella tavalla luonteva
lähtökohta museopedagogiikan suunnittelussa. Moniaistisuus ja toiminnallisuus yhdistävät nykytaidetta ja pienten lasten tapaa hahmottaa maailmaa.
Taiteen vastaanotto ja tulkintaprosessikaan eivät enää noudata toimintatapaa, jossa taiteilijan kuvaan tallentama merkitys on nostettavissa
esille katsojan yksilöllisen kontemplaation kautta. Taideteoksen tulkinta syntyy niistä ajatuksista ja reaktioista, joita se katsojassa herättää (Haapalainen
2007, 222). Nykytaide luo sosiaalista tilaa, jota ei voi tulkita ulkopuolelta.
Taiteen tulkinta on sellaisen yhteyden löytämistä, joka sitoo taiteen elämismaailmaan ja arkeen kokijan omien kokemusten pohjalta (Sederholm 2007,
146, 148). Taiteen vastaanottamisen muuttuminen uudella tavalla aktiiviseksi
on rapauttanut myös taideyleisön käsitettä (emt. 2006). Museon yleisöä ei
ajatella vain kävijänä, asiakkaana tai vieraana vaan oppijana, osallistujana
ja jopa käyttäjänä (ks. esim. Kaitavuori 2012). Perheeseen kuuluvien erilaiset tavat tulkita nähtyä ja koettua yksin tai yhdessä on entistä olennaisempi
suunnittelun lähtökohta kuin ennen.
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Vastaukseksi taiteessa tapahtuneisiin muutoksiin Helena Sederholm (2006)
esittää, että taidekasvatuksen tulisi omaksua nykytaiteen toimintatapoja.
Yksittäisten taiteenlajien mukaisten ilmaisullisten valmiuksien opettamisen sijaan keskeistä ovat taiteellinen ajattelu, merkitysten tuottamistapojen
käsittäminen ja taiteen sosiaalisten ja yhteiskunnallisten merkitysten oivaltaminen (Sederholm 2007, 144). Nykytaiteen toiminnallisuus ja kokemuksellisuus edellyttävät visuaalisen erottelukyvyn sijaan pikemminkin kykyä
ymmärtää ja käsitellä kokemusten luonnetta (emt., 146).
Vaikka Helena Sederholmin näkökulmassa painottuu yleissivistävän
koulun taidekasvatuksen muutostarpeet nykytaiteen muuttuessa, on tämä ainakin yhtä olennaista taidemuseoiden pedagogisen toiminnan uudistamisessa. Tässä näkökulmassa korostuu taidemuseon pedagoginen tehtävä tarjota
oppimiskokemuksia ja näkee taidemuseon ennen muuta oppimisympäristönä
(Kaitavuori 2007, 283). Oppimiskäsitysten muuttuessa oppijoiksi ei enää ajatella vain esimerkiksi koululaisia vaan kaikki museossa kävijät.
Myös pedagogiset toimintamallit ovat valuneet osaan nykytaidetta
niin että välillä on vaikea päätellä onko kyseessä taidekasvatus vai taiteilijan ohjaama taideteos (Haapalainen 2009, 119–120 ja 2010, 87). Useinkaan
osallistavan taiteen ja pedagogiikan välillä ei ole kovin selkeästi havaittavaa
rajaa. Taidemuseoiden pedagoginen toiminta on nykytaiteen toimintamallien kautta saanut lisää uusia keinoja myös lapsiperheiden kohtaamiseen.
Toiminnallisuus ja yhteisöllisyys sopivat perheiden taiteen kohtaamiseen
paremmin kuin vaikka teosten katselu turvaetäisyydeltä.
Viime vuosien kiinnostuksen kulttuuriin osallistumisesta ja osallisuudesta voi nähdä pidemmän aikavälin kehityksen jatkumona (Virolainen 2016,
57). Ymmärrän tämän ilmentymänä myös museoiden kiinnostuksesta tarjota perheille suunnattuja palveluja. Kyse on museoiden kävijäproﬁilien
epätasapainoon puuttumisesta, taidemuseon kuulumisesta kaikille ja sen
ymmärtämisestä julkisena tilana myös lapsiperheille (Kaitavuori 2009, 279).
Jutta Virolainen (2016, 57) määrittelee alkupisteeksi vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jossa oikeus osallistua kulttuurielämään mainittiin ensimmäistä kertaa. Tämä muodosti perustan myöhemmälle
keskustelulle, jossa oikeus osallistua kulttuuriin nähtiin osana sivistyksellisiä oikeuksia. Kulttuurin demokratisoinnin kautta keskustelu siirtyi ensin
enimmäkseen maantieteelliseen saatavuuteen ja sitten moniulotteisemmin
ymmärrettyyn saavutettavuuteen. Museossa saavutettavuuden osa-alueiden
(esteettömyys, saavutettavuus eri aistien avulla, tiedon ja tiedotuksen saavutettavuus, taloudellinen saavutettavuus sekä sosiaalinen ja kulttuurinen
saavutettavuus) toimiva toteutus on olennainen edellytys lapsiperheiden
osallistumiselle (Kaitavuori 2007, 292).
Kulttuurineuvolan yhteys kunnalliseen neuvolaan yhdistää toiminnan
vielä viimevuosien keskusteluun taiteen hyvinvointivaikutuksiin (Virolainen
2016, 57), joka useimmiten jakaa ajatuksen taiteen kuulumisesta kaikille.
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2.3.2 Perheet oppimassa museossa
Museokävijöiden segmentoinnissa, kävijäkunnan jaottelemisessa lapsiperheet ovat oma ryhmänsä. Perheillä on erilaiset toiveet ja tarpeet vierailulle kuin vaikka lapsilla kouluryhmänä ja aikuisilla yksin museokävijöinä.
Museopedagogin on arvioitava sopivaa lähestymistapaa ja perheiden oppimistyyliä omana kategorianaan. (Ks. esim. Levanto 2010, 105.) Oppimisen
näkökulmasta katsoin taidemuseo EMMAn kulttuurineuvolaan osallistujien
lähestyvän määrittelyssä mahdollisia perheitä museossa.
Eurooppalaista museotoimintaa tarkasteleva julkaisu Lifelong
Learning in Museums (Gibbs ym. 2007) näkee perheet museoiden kohderyhmänä merkittävänä ja omintakeisena oppijajoukkona. Museo-oppimisen kannalta Gibbs määrittelee perheeksi minkä tahansa eri sukupolvia edustavan
ihmisjoukon, jotka tulevat yhdessä museoon mukanaan vähintään yksi lapsi.
Määritelmä sulkee pois koululaisryhmät, sillä he osallistuvat usein muodollisempaan ja koulumaisempaan oppimiseen. Se sulkee pois myös pariskunnat
ja muut vain aikuisista koostuvat ryhmät, joilla on tapana käyttäytyä kuin
aikuisryhmän ja jotka lasten kanssa käyttäytyisivät eri tavoin museossa vieraillessaan. (Emt. 2007, 59.)
Perheiden suhtautumista museoon oppimisympäristönä kuvaa arvio,
jonka mukaan vanhemmat sosioekonomisesta taustasta ja museoiden käyttöasteesta riippumatta pitävät museoita tärkeinä paikkoina lasten oppimiselle.
Eli vanhemmat arvostavat museoita ja sen tarjoamia oppimismahdollisuuksia. Perheet menevät museoon löytääkseen asioita yhdessä, viettääkseen
aikaa yhdessä toistensa kanssa ja tehdäkseen jotain opettavaista. Perheiden
oppiminen museossa on aikuisten johtamaa, mutta lapsiorientoitunutta. Se
alkaa jo siitä, että museoon tai siellä pajaan osallistumisesta lopullisen päätöksen tekee vanhempi vaikka toimintaan osallistutaan juuri lasten toiveesta (vrt. Kettunen 2010, 72). Perheillä on yhteistä tietämystä, museovierailu
rikastaa heidän tietovarantoa ja samalla museosta tulee tärkeä osa perheen
oppimiskokemusta. (Gibbs ym. 2007, 59.)
Houkutellakseen ja säilyttääkseen perheryhmät kävijöinä museoiden
tulee miettiä, mitä perheet haluavat oppia. Perheiden vierailut museoihin
painottuvat viikonloppuihin ja loma-aikoihin. Perheitä palvelee juuri näinä
ajankohtina tarjotut erityisaktiviteetit, tapahtumat ja mielekkäät sisäänpääsyhinnat. Jotta museovierailu voittaa muut vaihtoehtoiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet, toiminnan tulee olla mielikuvaltaan hauskaa, älyllistä
ja viihdyttävää. Taktiiliset kokemukset, piirtäminen ja esineiden tekeminen,
historiallinen eläytyminen ja draamalliset performanssit, tietokonepohjaiset
toiminnot, vahva vuorovaikutus ja erilaiset kokeilut ovat kaikki tärkeitä motivoijia perheiden vierailulle. Toiminnan tulisi mahdollistaa luonteva vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä. (Emt. 2007, 60–62.)
Museoiden lapsiystävällisyys on yksittäisiä ratkaisuja suurempi
kokonaisuus. Kun aikuiset tuntevat olonsa museossa kotoisaksi, ja ovat
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kiinnostuneita sen näyttelyistä, he todennäköisemmin siirtävät nämä tunteet
lapsiin ja perheet oppivat tämän lopputuloksena enemmän. Aikuisten täytyy
tuntea kykenevänsä hyödyntämään saatavilla olevia tietolähteitä ja perheille
suunnattua opetusmateriaalia ohjatakseen lasta tämän kiinnostusten mukaan.
Tällöin he tuntuvat saavuttavan helpommin syvemmän tason oppimista ja
kokemus jatkuu vielä kotona. Henkilökunnan asiantuntevuus, ystävällisyys ja
hienotunteisuus vaikuttavat vierailukokemukseen. Myös arkisten palveluiden
sopivuus perheelle vaikuttaa tuleviin käynteihin. Museoiden tulisi kannustaa
sosiaaliseen vuorovaikutukseen, suhtautua meluun rennosti ja tarjota tilaa
liikkua vapaasti, istua ja jopa syödä eväitä tai imettää vauvaa. (Emt. 2007,
59–63.)
Taidemuseon ja kulttuurineuvolan yhdistyessä yllä kuvatut näkemykset perheiden huomioimisesta museossa sopivat monilta osin myös EMMAn
kulttuurineuvolan suunnittelun taustalähtökohdiksi.

2.3.3 Museoiden pedagogiset toimintamallit
lapsille ja perheille
Museoiden perheille suunnatusta toiminnasta tämän tutkielman kannalta
kiinnostavinta oli tarkastella juuri taidemuseoiden vauvaperheille suunniteltua ja tarjottua museopedagogista tarjontaa. Luonnollisesti suurin osa löytämistäni esimerkeistä oli museon omissa tiloissa, joko paja- tai näyttelytilassa
tapahtuvaa ja esillä olevaa. Mielenkiintoisia toimintamalleja oli myös muualla
jos laajensi näkökulmaa perheille suunnatun toiminnan jalkauttamiseen, lasten ikä ei ollut niin olennaista tai yhteys taidemuseoiden toimintaan ei ollut
keskeistä. Näin ollen ne eivät olleet suoraan sovellettavissa kulttuurineuvolaan, mutta kuitenkin kertoivat erilaisista pedagogisista ratkaisuista lähestyä
lapsiperheitä. Tämä alaluku kuvaa tämän hetken käytännön viitekehystä,
joka auttoi EMMAlle suunniteltavan toiminnan vaihtoehtojen hahmottamisessa ja rajaamisessa.
Suomessa uraa uurtavaa taidemuseoiden vauvaperheille suunniteltua pajatoimintaa edustaa Porin taidemuseossa toteutettava Vauvojen värikylpy™.
Nimenomaan vauvaperheille suunnitellussa kuvataiteellisessa pajassa värien
maailmaan tutustutaan moniaistisesti ja elämyksellisesti. Taidemuseoon ja
näyttelyihin tutustutaan pajojen yhteydessä. Vuonna 2003 alkanut Vauvojen
värikylpy -toiminta on levinnyt Suomessa ja kansainvälisesti Porin lastenkulttuurikeskuksen kautta. (Setälä 2011.) Porin alkuperäiselle idealle eri tavoin
uskollisia muunnelmia on muissa museoissa lukuisia, esimerkiksi Kiasman
Vauvojen värileikki (Kiasma. Vauvojen värileikki), Kuntsin modernin taiteen
museossa Vaasassa (Kuntsi. Vauvojen värikylpy) ja Järvenpään taidemuseossa
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(Järvenpään taidemuseo). Värikylpytoimintaa on myös monilla paikkakunnilla kulttuuritaloissa sekä muissa siihen soveltuvissa tiloissa, ja heillä on usein
yhteyksiä paikalliseen taidemuseoon.
Vähän isommille lapsille, mutta kuitenkin neuvolan ikäryhmään
kuuluville, joillakin taidemuseoilla, esim. Kiasma on periodimaisesti päiväkodeissa toteutettavia taidepajoja. Näissä kyse on kuitenkin ryhmätyöskentelystä eikä nonstop-periaatteella toimivista perheiden taidepajoista. Myös alle
kouluikäisille tarkoitettua tarjontaa ovat erityisesti tälle ikäryhmälle suunnitellut tutkivat ja elämykselliset näyttelyopastukset. Tässä ollaan museopedagogiikan perinteisellä alueella, jonka soveltamisen kulttuurineuvolaan arvoin
haasteelliseksi muttei mahdottomaksi.
Itselleni tutuiksi tulleet Vantaan taidemuseon Artsin Värikkäitä ääniä
-vauva ja taaperopajat tavoittelevat kolmen väritilan kautta lapsen ja vanhemman yhteistä aistirikasta kokemusta. Niissä ääni ja musiikki ovat taideelementtejä, joita voi tutkia myös oman tekemisen kautta. Moniaistinen
tutkiminen ei sisällä värikylvyn tapaan maalausta. (Artsi 2017. Värikkäitä
ääniä.) Kansainvälisistä esimerkeistä The Walters Art Museum Baltimoressa
tarjoaa perhetoimintaa, jonka ensimmäinen ryhmä Art Babies koostuu vastasyntyneiden ja alle 10 kk ikäisten vauvojen perheistä. Paja koostuu näyttelyssä käynnistä, leikistä ja ikään sopivien materiaalien tutkimisesta sekä
näyttelyssä että pajatiloissa. (Family Programs at the Walters Art Museum.)
Pelkästään vauvaperheille suunnattua toimintaa tarkastellen saatoin todeta,
että vauvaperheet museoiden toiminnan kohderyhmänä on nykypäivän museoarkea; rintareppulaiset ja rattaat ovat yhä yleisempi näky näyttelysaleissa
ja pajatilojen läheisyydessä. Toinen huomio oli taiteen ja pajan suhteesta:
Perinteisesti museoiden tarjoamat museopedagogiset kokonaisuudet suunnitellaan koostuvan opastetusta museokierroksesta ja siihen sopivasta pajasta.
Kulttuurineuvolassa pajan olisi toimittava ennen mahdollista museokäyntiä.
Osallistujan aiempi käsitys taiteesta tulisi toimimaan taiteen viittauskohteena.
Perheet ovat käyneet museoissa kautta museoiden olemassaolon, mutta
nykyisenlainen vauvaperheiden paljous on enemmänkin 2000-luvun ilmiö.
Taidemuseoiden suhde lapsiin museokävijöinä on ollut aina tietyllä tavalla
myönteinen jo museoiden kasvatuksellisista tavoitteista johtuen. Ajateltiin,
että siinä missä aikuisten niin lastenkin taideaistia ja näkemään oppimista
museon oli tuettava omalla toiminnallaan ja toimittava koulujen taideopetuksen täydentäjänä. Kuitenkin suomalaista museopedagogiikan historiaa tutkinut Marjatta Levanto toteaa, että vaikka lapsista ja museosta oli puhuttu liki
koko suomalaisen museotoimen historian ajan, vasta 1960-luku toi mukanaan
lapset täysivaltaisella tavalla museoiden asiakkaiksi. Museo otti aktiivisen
roolin tarjoamalla muutakin kuin avaamalla ovet näyttelytiloihin. Museoihin
ilmestyivät askartelutilat, piirustuskerhot, peuhupaikat ja lukunurkat, kaikkein
pienimpien omat tilat ja tapahtumat. Museolehtorien ilmestyminen 70-luvulla
suomalaisiin museoihin jatkoi museoiden aktiivisemman roolin muodostu-
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mista mm. mahdollistamalla kohderyhmien segmentoinnin. Museot tekivät
erilaisia kokeiluja, joilla haettiin sisältöjä ja toiminnan tapoja, joista lasten
uskottiin pitävän. Samoihin aikoihin museoiden maailmaan levisi perinteisen
enemmänkin behavioristiseen oppimiseen perustuvan toiminnan rinnalle tiedekeskusten soveltamaa kaikki aistit mukaan ottavaa löytämällä oppimista.
Konstruktivistisen oppimiskäsityksen oppijalähtöisyys ja vuorovaikutukseen
rohkaiseminen ottivat samalla hyvän askelman eteenpäin. Tasapainon löytyminen taiteen ja lapsille suunnatun ”puuhastelun” välillä tuotti kuitenkin
haasteita. (Pettersson & Levanto 2004, 20–30 ja Levanto 2010, 102–105.)
Kuvailtua kehitystä jatkaviksi askelmiksi näen erilaiset lasten museot,
museo-osastot, erityisesti lapsiperheille suunnatut näyttelyt ja näyttelyiden
toiminnalliset kokonaisuudet osana näyttelyä. Viimeaikaisina esimerkkeinä
voi mainita Helsingin kaupunginmuseon Lasten kaupungin, joka on leikittävä osio osana muuta museota ja Päivälehden museon, joka on toteuttanut
lukuisia lastenkirjallisuuteen liittyviä elämyksellisiä näyttelyitä. Molemmat
perustuvat lasten leikkivään ja tutkivaan tapaan oppia. (Helsingin kaupunginmuseo. Lasten kaupunki; Päivälehden Museo. Viisi ihmeellistä aarretta.)
Alexander Reichstein (1957) on toteuttanut useampia taidenäyttelyihin linkittyviä interaktiivisiksi määriteltäviä installaatioita, kuten teoksen
Pesä (2007) Ateneumin taidemuseon näyttelyyn Eläinten aika. Pesään saattoi kiivetä, ja tutustua munan esittämiin tarinoihin. Toisessa Ateneumin
näyttelyssä oli iso osallistava osa, Kotona-tilataideteos, jossa astui sisään
Carl Larssonin kotiin Sundbornissa. Taiteilijalle on ollut olennaista, että
kävijät ovat osallistujia, ja heitä voi tarkastella osana muuntuvaa teosta.
Reichsteinin lapsille ja vanhemmille toteuttama runsas tuotanto kattaa näyttelykokonaisuuksien lisäksi lastenkirjat aina leikkikenttien suunnitteluun.
Näistä monissa on kiinnostavia kokonaisratkaisuja tehdä taide leikin ja toiminnan kautta tutuksi. Teoksissa liikutaan taiteen ja pedagogiikan häilyvällä
raja-alueella. (Reichstein 2017. Art for kids and parents.)
Osa taiteilijoista suuntaa näyttelynsä tai teoksensa erityisesti lapsille.
Toinen, ehkä vielä yleisempi lähtökohta on teosten suuntaaminen kaikille,
joita kiinnostaa osallistua teoksen kokemiseen jollain tasolla vastavuoroisesti. Perheitä ei ole erityisesti huomioitu, mutta ratkaisut toimivat usein myös
heille. Tämän muutoksen takana on nähtävissä nykytaiteen osallistavuuden
yleistymisen. 1971 Robert Morris (2009) toteutti Tate Modernissa interaktiivisen installaation Bodyspacemotionthings, jossa vierailijat saattoivat kiipeillä,
tasapainoilla, kieriä ja kontata läpi joukon erilaisia rakennelmia. Kokonaisuus
toteutettiin uudelleen 2009 kestävämpänä ja nykyaikaiset turvamääräykset
huomioiden. Uudempia, ja omakohtaisesti koettuina kaikkia aktivoivasta taiteesta mainitsen Kiasmassa esillä olleet Ernesto Neton tilalliset teokset (Boa
04.03.2016–04.09.2016) ja Choi Jeong Hwan (Happy Together 22.04.2016–
18.09.2016). Nämä suurikokoiset installaatiot, kuten Hwan Happy Happy,
jossa katsoja kulkee läpi värikkään muoviviidakon tai Neton oleskeluun
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sopivat kudotut verkkomajat, voimistavat osallistumisen merkitystä nykytaiteen kokemisessa ja teosten merkitysten rakentumisessa. Kaikille suunniteltua edustavat myös kosketusnäyttöön perustuvat ohjelmistokokonaisuudet;
taaperon kokemus voi vain olla aika kaukana vanhemman kokemuksesta tai
taiteilijan intentioista.
Lapsiperheille toimintaa suunnittelevalle nämä kaikki esimerkit ovat
kuin turpoavaa mannaa, josta ammentaa inspiraatiota. Todellisuuden neuvolatilaan ja kuljetukseen liittyvät rajoitteet hieman haastavat unelmointia.
Taidemuseoiden toiminta omien tilojen ulkopuolella on perinteisesti ilmennyt julkisena taiteena ja näyttelyiden järjestämisenä teoksille sopivaksi katsotuissa tiloissa. Näin taidetta ovat päässeet näkemään myös
ne, joka eivät erilaisista syistä tule museolle. Tähän ajatteluun pohjaa Pia
Strandman-Suontausta (2003) väitöskirjassaan Vapautta vai vaikuttavuutta?
Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle esittämä ratkaisu tuoda
ja tuottaa yhteistyössä Hämeenlinnan taidemuseon kanssa vanhuksille ajateltuja teoksia palvelulaitoksissa katseltavaksi ja käytettäväksi. Hoitolaitosten
asukkailla on yhtäläinen oikeus nauttia laadukkaasta taiteesta. Jo aiemmin
totesin hieman toisin, että taidemuseon kulttuurineuvolatoiminnassa on mietittävä originaalitaiteen asema ja käyttötapa. Saman haasteen edessä taidepedagogi painii päivittäin; käydäkö katsomassa ajan kanssa taidetta, näyttää
siitä kuva tai muu toisinto vai ratkaistako asia muuten?
Monet taiteilijat ja heidän näyttelynsä vaikuttivat ajatteluuni ja suunnitteluun
enemmän tai vähemmän tietoisesti. Vuodenvaihteessa 2017 Yayoi Kusaman
taide oli ajankohtaista pääkaupunkiseudulla HAMin suositun näyttelyn johdosta. Erityisesti Kusaman iloinen värikkyys ja suurikokoiset tilateokset,
joissa katsoja tuli osaksi taiteilijan luomaa mielikuvituksellista maailmaa,
tuntuivat innostaville. Tämä katsojan sulautuminen osaksi teoksen muotojen
ja värien toistoa auttoi ajattelemaan katsojan tai toimijan asemaa toiminnassa: Ilman osallistujia kokonaisuus ei toimi vaan he ovat toiminnan ja siitä
heräävien ajatusten olennainen osa. (HAM 2017. Yayoi Kusama: In Inﬁnity.)
HAM toi näyttelyyn liittyvää toimintaa monin tavoin ulos tiloistaan.
Suunnitteluni kannalta lähinnä olivat HAMin neljässä kaupunginkirjaston
toimipisteessä toteuttamat Yayoi Kusaman näyttelystä lähtökohtansa ammentavat Kurpitsavillitys-työpajat. Niissä tutustuttiin Kusaman maailmaan
ja tehtiin piirtäen, leikaten ja liimaten mobile-mallisia kurpitsoita. Aikuiset
osallistujat saivat osallistumisestaan vapaalipun Kusaman näyttelyyn.
Kiinnostavaa oli se tapa, miten taiteeseen tutustuminen, työpaja ja originaalitaide muodostivat keskinäiset suhteensa. Lippujen jako näyttelyyn tuo esille
museoiden näkemyksen originaalitaiteen arvosta taidekokemuksessa. (Emt.)
Taidemuseot ovat osaltaan vastanneet kaupunkikulttuurin monitasoiseen
tapahtumallistumiseen tarjoamalla taidefestivaaleja, pienempiä tapahtumia
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ja osallistumalla kaupunkitapahtumiin. Tällainen tapahtumallisuuden kasvu
heijastelee laajempaa kaupunkikulttuurin muutosta, joka on yhä käynnissä
vaikka kulttuurikaupunki-ajattelu ja julkisen tilan haltuunotto uusin vähemmän aikaan ja paikkaan sitoutuvin toimintatavoin ovat jo vaikuttaneet
asemiaan (ks. Harris 2007). Lapsiperheenä näihin osallistuessani olen nähnyt
monia kiinnostavia ratkaisuja, joilla kohdata perheitä tuoden niin mielekästä
tekemistä perheille kuin mahdollista informaatiota esittelyn kohteena olevasta organisaatiosta tai ilmiöstä. Tällaiselle urbaaniin ympäristöön pysyvästi
tai väliaikaisesti ilmestyvien toimintaympäristöjen kasvulle on suotuinen
ilmapiiri (emt.). Taiteen ja kulttuurin kaupunkikulttuuria rikastavaa vaikutusta ilmentävät myös uudet teemapuistot ja leikkikentät, esimerkiksi populaarikulttuurin puolelta Angry Birds -puistot ja museolähtöinen Jan Erik
Anderssonin Mäkihyppääjän talo (2010) Lehtoniemen päiväkodin pihalla.
Kuopion taidemuseo tilasi Anderssonilta veistoksellisen installaation, joka
voisi samalla toimia leikkipaikkana. (Andersson, Jan-Erik. The Ski Jumper’s
House.) Urbaanin ympäristöön, kuten kauppakeskuksiin on ilmestynyt yhä
massiivisempia leikkipaikkoja. Kokemukseni perusteella erilaiset toiminnalliset ja leikittävät ympäristöt ovat tulleet myös museoihin kiinteämmin tai
väliaikaisemmin ratkaisuin vastatakseen yleiseen urbaanin kulttuurin kehityssuuntaan (ks. esim. KulttuuriEspoo 2030 2015).
Riia Lehtosen (2016) Valkoisesta kuutiosta värikkääseen ympyrään. Kaksi diskurssia nykytaidemuseosta ja sen yleisöistä -opinnäytteessä yhdistyy useampi
yllä esitelty näkökulma perheiden ja museon kohtaamiseen. Ennen kaikkea
se tuo esille yleisötyön ja taiteen museaalisen pyhyyden välisen herkän suhteen, sillä ei ole helppo löytää tasapainoa taiteen ja taidepedagogisten ratkaisujen välillä. Lehtosen opinnäytteessä käsitellään Kiasman Perhepäivänä
29.9.2013 lapsiperheille suunnattua ”Koe väriympyrä” värileikkityöpajasta
muodostunutta kirjoittelua. Itse perhepäivän pajan voi nähdä muunnelmana
Kiasman tarjoamille Vauvojen värileikki -pajoista ilman maalausosiota tuotuna näyttelysaliin, keskelle Marja Kanervan installaatiota Enemmän/vähemmän. Kirjoittelussa yleisötyön tarve, paikka ja metodit joutuvat erilaisista
lähtökohdista tarkastelevien keskustelijoiden arvioimaksi. Tietoisena siitä,
että kulttuurineuvolaan suunniteltavaa kokonaisuutta käytettäisiin myös museon tiloissa, yritin ottaa huomioon mahdollisen teosten ja taidepedagogisen
ratkaisun vuorovaikutuksen.
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2.3.4 Museo tulee luoksesi
Kulttuurineuvolassa kulttuurilaitoksen toiminta siirtyy omien tilojen ulkopuolelle. Kulttuurialan ei-kävijyyttä ja osallisuutta tutkinut Arto Lindholm
(2016) arvioi tällaisen kulttuurilaitosten omien tilojen ulkopuolelle suuntautuvan toiminnan eli jalkautumisen olevan yksi yleisötyön vahvistuva suuntaus. Suomessa viime vuosina tyypillisiä kulttuurilaitosten jalkautumistempauksien kohderyhmiä ovat olleet erityisryhmät päiväkodeissa, kouluissa,
sairaaloissa tai palvelutaloissa. Tämän lisäksi jalkautumisen kohteena on
voinut olla muu julkiseen tilaan verrattavissa oleva paikka, esimerkiksi lähiö,
kapakka, kauppakeskus tai työpaikka. (Lindholm 2016, 18–19.)
EMMAn jalkautumisen tavoitteet on mainittu heidän yleisöpalveluiden
strategiassa, jossa määritellään yhteistyön luomia puitteita jalkautua tarvittaessa ulos WeeGee-talosta ja kohdata yleisöä erilaisissa ympäristöissä. Sen
mukaan erilaiset yhteistyöprojektit mahdollistavat EMMAn yleisötyön vaikuttavuuden ulottumisen laajemmalle. (Yleisöpalveluiden strategia 2016–2020.)
Tutkielman aikana vierastin ”ei niin hyvin toimivaa” jalkauttamisen käsitettä
ja määrittelin EMMAn kulttuurineuvolatoiminnan kulttuurilaitoksen, tässä taidemuseon ulkopuolella tapahtuvaksi yleisötyöksi.
Tarkastelin toimintaa jalkautumiskäsitteen lisäksi museoiden ulkopuolella tapahtuvasta yleisötyöstä käytettävän outreach -termin kautta (ks.
esim. Lindholm 2015, 27–29; Kawashima 2000, 7–12). Käsitteellä viitataan sanana johonkin, jonka ominaisuuksia voi olla esimerkiksi jonkin ylittäminen,
ulottuminen pidemmälle, kenttätyö ja yhteistyö (Suomienglantisanakirja.ﬁ).
Näistä muodostuvien mielikuvien erilaiset yhdistelmät kuvaavat käsitteen
käytön kirjavuutta ja kääntämisen haastetta.
Eurooppalaista museotoimintaa elinikäisen oppimisen kannalta tarkasteleva julkaisu (Gibbs ym. 2007, 54) määrittelee outreach-termin käyttöä museokontekstissa. Sen mukaan sillä kuvataan useimmiten yhteistyötä
ryhmien kanssa, jotka eivät käy rutiininomaisesti museoissa ja gallerioissa
taloudellisen tilanteen, sosiaalisen syrjäytymisen, luottamuksen puutteen,
koulutuksellisen ja institutionaalisen esteen vuoksi tai yleisen museoista vieraantumisen vuoksi koska museoita ei nähdä kiinnostavina kulttuurilaitoksina. Vastaavasti Nobuko Kawashima (2000, 7–12) näkee museon ulkopuolelle
suuntautuneen yleisötyön (outreach) pääasiallisena kohderyhmänä kaikkein
epätodennäköisimmän yleisön (ei-kävijät). Useimmiten kyse talon ulkopuolisessa toiminnassa on kulttuuristen oikeuksien ja osallisuuden luomisesta
sekä toiminnan saamisesta paljon laajemman ja monipuolisemman kävijämäärän käyttöön kuin nykyisin osallistuu museoiden ja gallerioiden toimintaan (Gibbs ym. 2007, 54).
Omien tilojen ulkopuoliseen yleisötyöhön soveltuvat usein yhteistyötä ja yhteisöpohjaista toimintaa tukevat toimintatavat. Kuitenkin erilaiset
toimintamallit ja kohderyhmien tarpeet vaikuttavat toiminnan määrittelyyn
ja toteutukseen. Kattokäsitteenä outreach kattaa esimerkiksi yhteisöllisissä
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paikoissa järjestettävät näyttelyt ja oppimistoiminnan (satelliitti), organisaatioiden kuten päiväkotien tai sairaaloiden tiloihin tuotetun museotoiminnan
(vaeltava malli), yksilöllisen tavoitettavuuden esim. kadulla, kauppakeskuksessa (yksilöllinen tavoitettavuus), vierailut ihmisten kodeissa (kotipalvelu)
ja verkkopalvelut eri tavoin eristyksissä oleville (etäopetus). (Emt. 2007, 55.)
Arvioidessani EMMAn kulttuurineuvolaa taidemuseon ulkopuolisena
toimintana sijoitin sen toimintatavoiltaan lähimmäksi yksilöllistä tavoitettavuutta, joka samalla kuitenkin sisältää vaeltavan mallin piirteitä toimiessaan
neuvolan tiloissa ja yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa niin kulttuurin
kuin sosiaalitoimen kanssa. Tarkastelen seuraavassa alaluvussa perheitä
ei-kävijyyden näkökulmasta. Sen perusteella outreach-käsitteessä korostuva
sosiaalisen ja kulttuurisen syrjäytymisen korostuminen tekee termin käytöstä tässä yhteydessä yksipuolisen.

2.3.5 Kulttuurineuvolan perheetkö kulttuurilaitosten
ei-kävijöitä?
Joonas Berlin (2013) on selvittänyt taidemuseo EMMAn ei-kävijyyttä
Humanistisen korkeakoulun opinnäytteessään. Tulosten mukaan noin puolet espoolaisista oli silloin EMMAn ei-kävijöitä. Marjaana Jaranne (2013, 6)
puolestaan esittää, että kulttuurineuvolan toiminta-ajatuksena on madaltaa
kynnystä osallistua kulttuuriaktiviteetteihin ja näin innostaa myös ei-kävijät
kulttuuripalveluiden käyttäjiksi. Samalla kulttuurisektorin palveluntuottajat saavat mahdollisuuden kohdata mahdollisia ei-kävijöitään. Tarkastelin
EMMAn kulttuurineuvolan mahdollisia kävijöitä myös tästä näkökulmasta
tullen lopulta monimuotoisempaan näkemykseen kävijöistä.
Kulttuurin ja taiteen ei-kävijäksi voidaan määritellä potentiaalinen yleisö,
joka ei ole löytänyt tietään juuri tietyn taiteen tai tietyn taidelaitoksen pariin, eikä käytä jostain syystä tarjottuja kulttuuripalveluja. Vaihtoehdoiksi
tälle määritelmälle Arto Lindholm (2016, 15) esittää ei-kävijän käsitteen
rajaamisen taiteeseen ylipäänsä negatiivisesti suhtautuvaan ja mahdollisimman epätodennäköiseen yleisöön. Molempia määreitä yhdistää ääripäiden
muutosprosessi: Ei-kävijästä tulee kävijä, kun hän alkaa käydä taide- ja
kulttuuritapahtumissa. Lindholm toteaa, että kulttuurialalla melko vilkkaasta ei-kävijyyskeskustelusta huolimatta tällainen dikotominen jako harvoin
kuvaa kulttuurilaitosten asiakkaita. Lisäksi kohderyhmäajattelun hyvien
tavoitteiden, kuten toiminnan ja palveluiden täsmällisempi räätälöinti, nurjana puolena voi ilmetä ääripäihin keskittymistä ja ryhmän sisäisten erojen
hahmottumattomuutta. On mielekkäämpää pyrkiä tunnistamaan ääripäiden
väliltä eri tavalla sitoutuvia kävijäryhmiä, kuten vakituiset, satunnaiset,
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potentiaaliset ja epätodennäköiset kävijät. Käyntitiheyden lisäksi tyypillisiä
museopedagogisia ryhmittelyitä tehdään iän, elämäntilanteen, maantieteellisen sijainnin ja myös oppimistyylin perusteella. (Kaitavuori 2007, 289–290.)
Näiden ryhmittelyiden mukaan EMMAn kulttuurineuvolan kävijä on tyypillisesti neuvolaikäinen lapsi vanhempineen. Eletään pikkulasten perhe-elämää
ja saatetaan osallistua perheille suunnattuun toimintaan perheenjäsenten
resurssien mukaan. Ollaan paikalliskävijöitä Espoossa. Oppimistyylin tässä
yhteydessä määrittää lapsen kanssa vuorovaikutteinen tekeminen. Totesin
ryhmän olevan kuitenkin aina vain oletus. Kunnioittamalla jokaisen kävijän
ainutlaatuisuutta (emt. 2007, 289) toivoin pääseväni oletettujen ryhmää yhdistävien ominaisuuksien läpi katsomiseen.

Kohderyhmä

Yleisötyön muodot

Toimintamuoto

Laitoksen
ulkopuolelle
suuntautunut
yleisötyö (outreach)

Päämäärä

Sosiaalinen

Kulttuuriin
osallistaminen

Kaikkein
epätodennäköisin
yleisö (ei-kävijät)

Laajennettu
markkinointi

Potentiaalinen ja
menetetty yleisö

Sama tuote, mutta
houkuttelevampi
tarjous

Taloudellinen

Maun kultivointi

Olemassa
oleva yleisö

Opastus uusiin
taiteenlajeihin ja
tyylisuuntiin

Taiteellinen,
taloudellinen
(ja koulutuksellinen)

Yleisön
kasvattaminen

Olemassa
oleva yleisö

Sama tuote, johon
sisältyy laaja
kasvatuksellinen
elementti

Koulutuksellinen
(ja taloudellinen)

Taulukko 1. Yleisötyön muodot. Uudelleen visuaalisesti muotoiltuna Arto Lindholmin (2015, 27.
Alkuperäinen Kawashima 2000, 7–12.) mukaan.
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Kulttuurineuvolan erilaisia kävijöitä havainnollistan japanilaisen Nobuko
Kawashiman (2000, 7–12) yleisötyön muotoja esittelevän nelikenttäjaottelun avulla. Taulukon alkuperäinen tavoite on ollut esitellä yksi mahdollinen,
pelkistetty jaottelu yleisötyön tavoitteista ja erilaisista kohderyhmistä, mutta
mielestäni sitä voi lukea myös käänteisesti kävijöiden erilaisten intressien
havainnollistajana tavoiteltaessa esimerkiksi asiakaslähtöisyyttä.
Kawashima jakaa yleisötyön muodot 1. kulttuuriin osallistamiseen
(cultural inclusion), 2. laajennettuun markkinointiin (extended marketing),
3. maun kultivointiin (taste cultivation) ja 4. yleisön kasvattamiseen (audience
education). Näillä on erilaiset kohderyhmät, toimintamuodot ja päämäärät. Jaottelun tavoite on havainnollistaa toiminnan eri tasoja ja esimerkiksi
päämäärien osalta mainitaan taulukossa (Taulukko 1) vain olennaisin vaikka
todellisuudessa ne ovat usein limittäisiä. (Kawashima 2000, 7–12; Lindholm
2015, 27–29.)
Kulttuuriin osallistamisen pääasialliseksi kohteeksi Kawashima
määrittelee kaikkein epätodennäköisimmän yleisön, ei-kävijät. Ei-kävijöiden
lisäksi potentiaalinen ja menetetty yleisö ovat mahdollisia uusia yleisöjä, jotka eivät jostain syystä vielä ole osallistuneet. Heille kannattaa esitellä taiteen
mahdollisuuksia ja tehdä markkinoinnin keinoin edullisia osallistumiseen
kannustavia tarjouksia. Kolmas, Maun kultivointi olemassa olevan yleisön
kohdalla tarkoittaa opastusta ja innostamista kokeilla uusia taidelajeja ja
tyylisuuntia. Tällöin yksittäiset kävijät eivät lisäänny, mutta taidelaitoksissa
käyntien kokonaismäärä kasvaa. Neljäs, yleisön kasvattaminen, jonka pääkohteena on myös olemassa oleva yleisö, pyrkii lisäämään taiteen ymmärrystä ja nautintoa yleisön jo tällä hetkellä käyttämässä taidemuodossa. Kävijät
tulevat useammin ja yksittäisen kävijän kokemus ja tietämys taidetapahtumasta monipuolistuu kun siitä saadaan useampi ja monitasoisempi kokemus.
(Kawashima 2000, 7–12.)
Taulukon perusteella kulttuurineuvolatoiminnan olennainen painopiste yleisötyön näkökulmasta on kulttuuriin osallistamisessa, kulttuurineuvolan tavoitteiden mukaisesti ei-kävijöiden kannustaminen kulttuuripalveluiden käyttäjiksi. Tällöin toiminnassa painottuvat ennen kaikkea sosiaaliset
tavoitteet. Mutta neuvolassa tavoittaa lapsiperheet sosioekonomisesta
taustasta riippumatta (Jaranne 2013, 6, 23). Kohderyhmässä on myös hyvin
koulutettuja ja hyvässä ammatillisessa asemassa olevia vanhempia, joita
tutkitusti pidetään taidelaitosten tyypillisinä kävijöinä (esim. Lindholm 2016,
66). Esimerkiksi taide- ja kulttuurialan työntekijöiden kohdalla kohtaamisessa painopiste ei ole välttämättä kulttuuriin osallistamiseen kannustamisessa.
Uudehkossa elämäntilanteessa se voi sitä toki olla jos onkin vaikea lähteä
lapsen kanssa itselle ennestään tuttuun taidetapahtumaan tai -laitokseen.
Jutta Virolainen (2015a, 57) toteaakin, että mahdollinen ei-kävijyys voi olla
väliaikaista ja sidoksissa tiettyyn elämänvaiheeseen, kuten pienten lasten
vanhemmuuteen, työttömyyteen, sitovaan ansiotyöhön tai koettuun terveydentilaan.
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Vaikka tarkastelen tutkielmassa toimintaa ja syntynyttä toimintamallia
taidepedagogiikkana ja yleisötyönä, neuvolaan tulija ei välttämättä ajattele
toimintaa oppimisen näkökulmasta. Elämykset, uudet kokemukset ja vaihtelun saaminen lapsiperheen arkeen saattavat olla ajatuksissa päällimmäisinä.
Osallistujalla on yhtä aikaa useampia näkökulmia toimintaan, jossa sosiaaliset, taiteelliset, kasvatukselliset ja taloudelliset tavoitteet ilmenevät erilaisin
painotuksin.
Ei-kävijöiden mukaan saaminen on yleisötyön keinoin haasteellista
eikä ole useinkaan palkitsevaa. Yleisötyön muodoista juuri laitoksen ulkopuolelle viedyllä yleisötyöllä tavoitellaan selkeimmin niin sanottuja ei-kävijöitä,
arvioivat Hilppa Sorjonen ja Outi Sivunen (2015) suomalaista taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyötä käsittelevässä tutkimuksessa. Heidän mukaansa
toimintaan osallistuvat eivät silti välttämättä ole ei-kävijöitä vaan epäilevät
niiden olevan ennemminkin tuon alueen jo aktiivista taideyleisöä. On niitä,
jotka kiiruhtavat ohi ja niitä jotka oikein odottavat pääsevänsä osallistumaan. Tässäkin mielessä keskittyminen pelkästään ei-kävijöihin ei ole mielekäs ratkaisu kulttuurineuvolassa. (Lindholm 2016, 29; Sorjonen & Sivunen
2015, 95.)
Totesin arvioidessani kulttuurineuvolan potentiaalisia kävijöitä ja
heidän osallistumisen piirteitä yleisötyön kannalta, ettei ei-kävijyys ole
määrittävä tekijä vaikka onkin oletetusti yksi olennainen vaikuttamisen kohderyhmä. Asiaa oli mietittävä enemmän sen kannalta, mitä vauvat, taaperot
ja vanhemmat toivovat toiminnalta. Toisaalta, mitä EMMA haluaa välittää toiminnallaan? Päätelmäni oli, että neuvolassa kohtaa yleisötyön kohderyhmien
kirjon ja toiminnan tulee ottaa huomioon osallistujien erilaisia intressejä.
Minulle tutkijana erilaisten kohderyhmien hahmottuminen auttoi jäsentämään toiminnan mielekkyyden monitahoisuutta.
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3 TUTKIMUSPROJEKTI
EMMAn taidepedagoginen toimintamalli
kulttuurineuvolaan
”Toimintatutkimus on intentionaalinen prosessi ja samalla tiettyyn aikaan
ja paikkaan sijoittuva sosiaalisen toiminnan ketju, jossa tietyt tapahtumat
seuraavat edeltäviä tapahtumia.” (Heikkinen 2007, 36.) Tässä osassa selvitän
kehittämisprojektin, EMMAN taidepedagogisen toimintamallin aikaan ja paikkaan sijoittuvaa sosiaalisen toiminnan ketjua, jossa tapahtumat ja saatu tieto
kietoutuvat yhtäaikaiseksi ja tavoitteellisesti eteneväksi prosessiksi.

3.1

Perheiden haastattelun ja havainnoinnin
vaikutus suunnitteluun

Asiakastuntemuksen lisäämiseksi ja käyttäjän tarpeiden tunnistamiseksi päätettiin, että käyn 15.2.2017 haastattelemassa ja havainnoimassa perheitä niin
Leppävaaran neuvolassa kuin EMMAssa. Kontaktikierroksen tavoitteena oli
selvittää vanhempien kokemuksia ja toiveita kulttuurineuvolasta. Museolla
vanhempien kokemustieto taidemuseoissa käymisestä lapsen kanssa oli kiinnostuksen kohteena. Heillä katsoimme olevan tietoa siitä, mitä he haluaisivat
tietää ennen museoon tuloa. Eli mikä voisi madaltaa kynnystä tulla museolle
näyttelyyn tai osallistua muuhun toimintaan? Toisaalta, millaista toimintaa
he toivovat vauvaperheille?
Kaksi erilaista haastattelupaikkaa laajensi vastausten kirjoa tuomalla
niin tavallisten neuvolakävijöiden kuin kulttuuria aktiivisemmin harrastavien vanhempien mielipiteitä yhteen siitä, mitä EMMAn perheille tarjoamalta
toiminnalta odotetaan.
Haastatteluaineiston keruu toteutettiin strukturoimattomana, avoimena
haastatteluna. Avoimessa haastattelussa haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutus on lähellä keskustelua. (Jyväskylän yliopiston Koppa.
Haastattelut.) Eettisistä syistä ja tavoitellun tiedon luonteesta johtuen
haastatteluiden äänittäminen ei ollut mielekästä. Tallensin haastattelut tekemällä samanaikaisesti muistiinpanoja etukäteen suunniteltuja kysymyksiä
tilanteeseen soveltaen. Vanhemmat olivat tietoisia keskustelun yhteydestä
tutkimukseen.
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Toteutetuilla haastatteluilla ei tavoiteltu tilastollisesti kattavaa tietoa. Ajatuksena oli, että avoin lähestymistapa voi tuoda tutkittavasta asiasta
esille yllättävääkin tietoa. Olin tutkijana valmistautunut hämmästymään ja
miettimään jo suunniteltuja ratkaisuja uusin saamieni tietojen perusteella.
Osa vastauksista tukikin ennakko-oletuksia, mutta osalla vastauksista oli
toiminnan jatkosuunnitteluun uutta suunta antava vaikutus. Osa vanhempien
vastauksista oli samansuuntaisia Jaranteen (2013, 27–28) muutamaa vuotta
aiemmin saamien kanssa, kuten tiedotuksen kehittämisen tarve kulttuurineuvoloissa. Esittämäni kysymykset ryhmittyivät vanhempien vastausten
mukaan uudelleen ja yhdistyivät havainnoinnista saamiini kokemuksiin.
Vanhempien haastatteluissa nousivat esille mm. tiedotuksen ja rohkaisun
tarve, hygieenisyyden merkitys, taaperoiden osuus osallistujista ja elämyksellisyys.

Kuva 5. Tiivistys vanhempien haastatteluissa esille tulleista teemoista ja nuolet kertovat niiden
vaikutuksesta jatkosuunnitteluun.
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Tiedotuksen merkitys korostui entisestään vanhempien haastattelun tuloksena. Sitä kaivattiin paikan päällä niin ohjeistuksena toimintapaikalle kuin
toimintaohjeiden muodossa. Lisäksi museossa vierailuun liittyviä esitteitä ja
ohjeita toivottiin.
Rohkaisun tarve tuli esille niin neuvolassa kuin näyttelyssä. Esimerkiksi
neuvolassa äiti piti haasteena lasten äänen käyttöä. Näyttelyssä haastateltu
kertoi, että vierailu vauvapajasta EMMAssa oli antanut rohkeutta tulla myös
itsenäisesti lapsen kanssa näyttelyyn. (Ks. kuva 5.)
Rohkaisun tarpeen olivat huomanneet myös Espoon kaupunginmuseon henkilökunta, jonka kulttuurineuvolan yhtenä tavoitteena on ollut rikkoa
vanhempien ennakkoluuloja museota kohtaan. Ajatuksena on, että arjessa
tapahtuva kohtaaminen tuo kulttuuritarjonnan lähelle ja helpommin lähestyttäväksi. (Ks. esim. Räty 2016.)
Osalla vanhemmista oli siis epäilyksiä siitä, miten lapset käyttäytyisivät museossa ja miten he pystyisivät tilanteen hallitsemaan. Vanhemmat ovat
tietoisia museotilaa koskevista kielloista ja toivotusta käytöksestä. Museo
on omalta osaltaan vahvistanut tätä harkitsevaisuutta syystäkin, sillä onhan
museon yhtenä tehtävänä huolehtia kulttuuriperinnön säilymisestä jälkipolville. Kuitenkin on mielekästä tuoda vanhemmille esille, että kun välttämättömän teosturvallisuuden takaava varovaisuus ja arkipäiväinen huomaavaisuus
muita ihmisiä kohtaan on huomioitu, kullekin ominainen käyttäytyminen
museossa on sinänsä sallittua. Muutenkin viime vuosina sovinnaista museokäytöstä määrittävää normatiivista käytöskoodia on pyritty venyttämään
osallistavuuden saadessa enemmän jalansijaa museoiden toimintatavoissa.
(Kontusalmi ym. 2009, 161–176.)
Yksi haastatelluista vanhemmista (15.2.2017 Leppävaara) totesi
käyneensä viimeksi yläasteella taidemuseossa. Silloin saatu kokemus ja siitä
muodostunut käsitys sopivasta museossa oleskelusta voi olla suhteellisen
kaukana nykytilanteesta, jossa sitä esitellään myös perheen yhteisenä toimintana. On oletettavaa, ettei museoiden osallistavuutta painottava muutos
ole saavuttanut kaikkia vanhempia.
Hygieenisyyden vanhemmat kokivat olennaiseksi asiaksi tulevia toimintaratkaisuja mietittäessä (kuva 4). Vastaväitteenä oli ettei neuvola kuitenkaan
ole tarkoitettu äkillisten sairauksien hoitoon (Espoo.ﬁ. Neuvolaohjelmat ja
rokotukset). Päädyin ajattelemaan tavoiteltavaa hygieenisyyttä lähelle esimerkiksi leikkipuistojen ja päiväkotien tavoitetasoa. Tähän näkemykseen
sain tukea niin vanhemmilta kuin muilta kulttuurineuvolan toimijoilta.
Taaperoiden osuus haastattelukerralla oli sen verran suuri, että päädyin
suunnittelemaan toimintaa myös vauvoja isompien kannalta mutta kuitenkin
alle neljävuotiaille.
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Elämyksellisyys tarkoittaa tässä yhteydessä vanhempien tietoisuutta
lapsille suunnitellun toiminnan ja välineistön tyypillisistä ominaisuuksista,
kuten värikkyys ja moniaistisuus. Elämyksellisyyden osa vanhemmista toivoi
”15.2. minulle selvisi, että

toteutuvan kauempaa katsellen, silti haluttaessa koskemisen ja toiminnan

suunniteltavan konseptin

mahdollistaen.
Vanhempien visiot toivotusta kokemuksesta vahvistivat turvalli-

on oltava eheämpi ja
huomiota herättävämpi.

suuden, moniaistisuuden, katseltavuuden ja toiminnallisuuden merkitystä.

Sen on oltava

Kaikki lasten maailmaan liittyvä ja siihen sopiva toivotettiin tervetulleeksi.

toiminnallisempi. Ennen
kaikkea erottuva.”

Leppävaaran kulttuurineuvolassa mukanani oli muutamia esineitä, kuten

(PK 15.2.2017)

nukke ja valokynä, muovinen kukkaro ja kristalli, kangasruusu ja valopallo.
Nämä olivat esineitä, jotka liittyivät EMMAssa esillä oleviin teoksiin ja saatoin ajatella olevan mahdollisia osia tulevaan toimintamalliin. Esineiden
käytännön tehtävänä oli mahdollistaa vanhemmille hieman parempi keskittymishetki keskustelunomaiseen haastatteluun. Olennaista oli myös nähdä
niiden kiinnostavuus lapselle neuvolatilassa. Yllätyin siitä, kuinka yksittäiset
esineet näyttivät hukkuvan neuvolatilaan. Tämä vahvisti selkeän kokonaisratkaisun tärkeyttä.
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3.2 Toimintamallin suunnittelu ja yhteiskehittely
Esittelen seuraavaksi henkilökohtaista ideointi- ja suunnitteluprosessia, jonka
tuloksena hahmottui kaksi EMMAn kulttuurineuvolaan suunniteltua taidepedagogista toimintaideaa ja koko toimintamallin elementit. Tässä suunnitteluprosessin kuvauksessa ja ideoiden esittelyssä hahmottuu monia niin pedagogisia kuin käytännöllisiä rajauksia, valintoja ja perusteluita toimintamallin
takaa. Tarkastelen vauvaperheille suunnittelua myös riskiarvioinnin kannalta.
Selvitän yhteistyötä EMMAn henkilökunnan kanssa ja yhteiskehittelypalaverin vaikutusta lopputulokseen. Sen tuloksena ehdotuksistani valikoitui
ja hioutui ajallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa olevat toimintamallin
elementit.

3.2.1 Taidepedagogisen toiminnan suunnittelijana
Oli selvää, ettei olisi yhtä oikeaa tapaa toteuttaa EMMAn kulttuurineuvolaa
vaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja olisi runsaasti. Silti katsoin, että on olemassa nykytilanteeseen paremmin ja huonommin sopivia vaihtoehtoja.
Tämän runsauden rajaamiseksi lähdin Reetta Kalajon antaman neuvon mukaan siitä, että aiheen käsittelyä saa suunnata taustani taidekasvattajana ja kokemukseni lapsiperheille suunnatuista vauvakulttuuripajoista, erityisesti Värikylpy-metodista (Setälä 2011) niin ohjaajana kuin vanhempana.
En esimerkiksi halunnut asemoitua taideteosta toteuttavaksi taiteilijaksi vaan
taidekasvattajaksi ja taidemuseon yleisötyön edustajaksi, jonka suunnittelua
ja ratkaisuja ohjaa pedagogiset tavoitteet. Ratkaisun taustalla on ajatus siitä,
että tutulla toiminta-alueella liikuttaessa syntyy jo pidemmälle kehittyneempiä ideoita ja niiden toteutuksia. Silti aluksi ideoin toimintaa vapaammin tehtävänannosta käsin ottamatta huomioon suunnitelmien toteutettavuutta. Kun
lopulta taivuin strategiseen valintaan käyttää omia vahvuuksia, suunnittelua
ohjaavaksi lähtökohdaksi valikoitui perheille suunnatun elämyspajan ideointi.
Elämyksestä johdetun elämyspajan haasteellista ja jopa negatiivisia kaikuja saavaa määritelmää lähestyn muun muassa huippukokemuksen
määritelmän kautta. Teatteritaiteen väitöskirjassaan Tapio Toivanen määritteli huippukokemukset taiteen tekemiseen liittyviksi henkilökohtaisiksi
onnistumisen elämyksiksi. Huippukokemukselle tunnusomaisia ovat taiteen
tekemiseen liittyvät onnistumisen, spontaanin ilon ja riemun tunteet. Tekijää
motivoi toiminnan tuottama nautinto ja tässä tilassa tekijä paneutuu täysin
siihen, mitä on tekemässä. Nämä huippukokemukset voivat olla eritasoisia, ja parhaimmillaan huippukokemus on syvällinen, tietoisuutta muuttava ilmiö, joka motivoi yksilöä jatkamaan työskentelyään taiteen parissa.
(Toivanen 2007, 121–122.)
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Elämyspajan ymmärtäminen esimerkiksi pelkkään esteettiseen nautintoon perustuvaksi kaventaa määritelmän liian kapeaksi. Esteettinen kokemus
tai muu aistinen virike saattaa houkutella ottamaan ensimmäisen askeleen
”Jollei taidepajalla ole

kohden uutta ja mahdollista ﬂowta, jonka tuloksena on uppoutuminen teke-

linkkiä taiteeseen, on

miseen ja vaikka itsensä ylittämiseen. Monet taiteelliselle huippukokemuk-

pajan suunnittelun

selle määritellyt piirteet löytyvät myös lapsen leikin määrittely-yrityksistä.

lähtökohta tyhjän päällä.
Teos tai teema joka

Suunnittelun yhteydessä mietin modernin ja nykytaiteen suhdetta taidepeda-

halutaan esitellä EMMAn

gogiikkaan. Näin yritin löytää kulttuurineuvolatoiminnan suunnittelun kan-

toiminnasta.

nalta mielekkäitä teemoja ja työskentelytapoja. Kysyin ensin itseltäni: Miten

Ajankohtaisuus.”

esitellä modernin taiteen kokoelmaa nykytaiteen pedagogiikasta nähtynä?

(PK 30.11.2016)

Käytännössä haaste helpottui, mitä enemmän tutustuin suunnittelun lähtökohdaksi määriteltyyn Saastamoisen säätiön taidekokoelmaan ja näyttelyyn.

”Vanha taide nähdään

Ymmärsin modernin ja muun vanhemman taiteen olevan kokoelman perustan,

nykytaiteen paradigmasta

mutta kokoelma karttuu jatkuvasti uusilla nykytaiteen teoksilla. Muutenkin

käsin. Nuorten, jotka

nykytaiteen ja siitä niin metodinsa kuin ajattelutapansa saavan taidepedago-

eläneet nykytaiteen

giikan hahmottuminen toisistaan oli olennainen oivallus. Ajatuskulku tuntuu

elämää koko elämänsä,

nyt jossain määrin triviaalilta, mutta vähemmän viime vuosina opettaneena

näkevät vanhemmankin

omat ajatukset nykytaiteen teemoista ja lähestymistavoista eivät olleetkaan

taiteen sen kautta?

itsestään selviä uudessa asiayhteydessä. Olin käynyt EMMAssa esillä olevan

Taiteeseen imetään

taiteen ja nykytaidepedagogiikan osalta Inkeri Savan kuvailemaa prosessia:

mukaan asioita, joita sinne

”Taiteen rajoja rikkova nykytaide tuo uuden haasteen taiteen ymmärtämiselle.

ei ennen kuulunut.”

Perehdyttäessä nykytaiteeseen on perehdyttävä myös siihen, miten asioita

(PK 12.12.2016)

ilmaistaan ja miten merkityksiä luodaan.” (Sava 2007, 114.)
Yllä kuvatusta pohdiskelusta huolimatta suunnittelussa pitkään kilpailivat
erilaiset toimintatavat: Muistuttaisiko suunniteltu toiminta taidenäyttelyssä käyntiä vai olisiko toiminta enemmän osallistujien taidetoimintaa?
Haluammeko tarjota keinoja ymmärtää taidetta oletuksena että sitä tulisi
avittaa vai tulisiko toiminnan olla taiteellista toimintaa tässä ja nyt? Yhdessä
tekemistä osallistavasti vai osallistujan henkilökohtainen tuotos? Jokainen
kysymys ja valinta sisälsi vahvoja yleisötyöhön ja taidekasvatukseen linkittyviä arvovalintoja, joita yritin olla pitämättä itsestään selvyytenä. Kaisa
Kettusen (2010, 72) tavoin totesin myös museon toimintaa erityisesti lapsiyleisölle suunniteltaessa huomioitavan perusfaktan: ”Taide ja kulttuuri ovat
huomenna jotain muuta kuin tänään, ja lapsemme elävät erilaisessa maailmassa kuin me tai vanhempamme.” Tästä tietoisena totesin, että valintani
ovat sidoksissa nykyhetkeen, ja sen oli riitettävä.
Näiden ajatuskulkujen jälkeen pääsin pohtimaan, mitä haluamme
kertoa taiteesta ja taidemuseosta pienten lasten perheille tänä päivänä: nykytaiteesta siihen sopivan taidepedagogiikan keinoin. Päiväkirjassani (2.12.2016)
esitän kysymyksen: ”Miten pienten lasten kanssa voi katsoa taidetta?” Vahvistunut
ajatus oli, että taidemuseoissa esillä oleva taide on usein vieläkin katseltavaa,
mutta nykytaide on tuonut mukaan teoksia, joihin voi osallistua muiden ais-
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tien välityksellä kokonaisvaltaisesti ja omaehtoisesti (ks. esim. Haapalainen
2009, 116). Osallistavaksi määrittelemäni nykytaide antoi reitin eteenpäin
suunnittelulle: taiteen tarkastelu ja oma tekeminen eivät olleetkaan toisensa pois sulkevia vaan nykytaide ja lapsiperheille sopiva toiminnallisuuteen

”Miten pienten lasten

tukeutuva taidepedagoginen lähestymistapa saattoivat kohdata suunnitelta-

kanssa voi katsoa taidetta?

vassa toiminnassa. Olin löytänyt taidepedagogiselle ratkaisulle nykytaiteesta

Antaa vanhemmalle

kumpuavaa vastakaikua Inkeri Savan (2007, 114) sanoin: ”Nykytaiteessa idea,

kokemus siitä, miten

materiaali ja tekemisen prosessi limittyvät yhä useammin myös muulla tavoin

paljon lapsetkin nauttivat

kuin kuvan rakentamisen perinteisin keinoin.” (Sava 2007, 114.)

taiteesta. Huom. Ei saa
mennä opetukseksi tai

Määrittelin jo yhteistyön aloitustapaamiseen 24.11.2016 EMMAn kulttuu-

ohjaukseksi vaan se

rineuvolan lähtökohtia ja sen osana mahdollisia teemoja. Niistä koostettu

olisi sisäänrakennettuna

luettelo toimi ensitapaamisessa keskustelun pohjana. Vaihtoehtoja rajaavaksi

toimintaan.”

näkökulmaksi määrittelin lapsiperheiden perustarpeista lähtevät teemat, sillä

(PK 2.12.2016)

toiminnan on oltava tärkeää ja kiinnostavaa niin vauvan vanhemmalle kuin
myös taaperolle. Teemoista mainitsin mm. minä hymyilen sinulle eli vauvan ja lapsen ihailu, ravinnon, elämysten ja kokemusten tarjoamisen arjen
uudella tavalla näkemisen kautta, kosketuksen ja hoivan, unen ja turvallisen
ympäristön, toisten samassa tilanteessa olevien kohtaamisen ja vielä kriittisen näkökulman kaupallisuuteen lapsiperheen arjessa.
Etsin ensin EMMAssa esillä olevien joukosta teosta, jossa olisi yhteyksiä
jokapäiväisen elinympäristön tutkimiseen, arkisiin kodin materiaaleihin tai
kosketukseen. Ne tuntuivat sillä hetkellä mielekkäille ja ideoita pursuaville
teemoille taidepedagogisen toiminnan suunnitteluun lapsiperheille. Nämä

”Toiminnan suunnittelun

näkemykset eivät yllätyksekseni kuitenkaan löytäneet tyydyttävää kaikupoh-

pohjana olevien teemojen

jaa teoksista. Pohdin myös muista teemoista, kuten hoivasta ja kosketukses-

monet tasot: Taiteesta

ta lähteviä ideoita, mutta niissä oli aina jokin elementti, joka askarrutti joko

ja taidekasvatuksesta

suhteessa taidemuseoon, tavoitteisiin tai toteutukseen. Lopulta totesin, että

nousevat teemat.

kosketus aiheena tuntui tilanteen luonteeseen nähden liian rohkealle.

Vanhemmuus ja
yhteiskunnan ilmiöt

Uuden alun suunnittelulle sain kokoelmanäyttelyssä esillä olevista näyttelyä

teemoina.” (PK 24.11.2016)

ja sen osakokonaisuuksia selventävistä teksteistä (ks. kuvat 6 ja 23). Niiden
tarjoamat, esimerkiksi peilauksen ja identiteetin käsitteet johdattelivat kat-

”Näistä lähtökohdista

somaan teoksia uudella tavalla. Samalla vahvistui ajatus toteutettavan koko-

ajatukset jokapäiväisen

naisuuden yhteydestä kokemukseen näyttelykäynnistä. Päiväkirjamerkintäni

elinympäristön

(21.2.2017) kuvaa tapahtunutta käännettä: ”Vaikka yhdestä taideteoksesta löytyy

tutkimisesta, arkisista

elementit koko kokonaisuuden toteuttamiseen, mutta samalla tavalla kuin näyttelyko-

materiaaleista ja

kemus on usein enemmän kuin yhden teoksen antamat ajatukset ja tunteet, kokonai-

kosketuksesta tuntuvat

suus kulttuurineuvolassa voi ja saa olla kooste useamman teoksen yhteisvaikutuksesta,

teemoilta, joista

joiden yhteensopivuuden toiminnan suunnittelija on ajatellut.”

lähtien taidetoiminnan
suunnittelu lapsiperheille
on mielekästä ja antoisaa.”
(PK 24.11.2016)
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Suunnittelun alussa esitetyistä lapsiperheiden perustarpeista ja
lähtökohdista nousevista teemoista ensimmäinen: Minä hymyilen sinulle eli
vauvan ja lapsen ihailu löysi toimivan yhteyden Kosketus-näyttelyn minuutta
ja identiteettiä käsittelevistä näyttelykokonaisuuksista.

Kuva 6. Kokoelmanäyttelyn vaikutus suunniteltavaan toimintaan. Oikealla näyttelyn esittelyteksti
lisättynä korostuksin. Vasemmalla sen herättämiä ajatuksia ja tulkintojani kulttuurineuvolakontekstiin
yhdistettynä.

Poimin kuvakoosteiksi teoksia (kuva 7), jotka erityisesti tuntuivat sopiville
teeman kannalta. Valintoihin vaikutti myös tieto siitä, että paja saatettaisiin
tuoda näyttelytilaan. Pohdin, minkä näyttelysalin erityisesti haluaisin esitellä
perheille. Toiveena oli myös löytää Taidepakki-opetuskokoelmasta teos, joka
sopisi teemaan ja perheiden tutkittavaksi. Identiteetin peilaukseen ja muuntamiseen linkittyviä pakkiteoksia löytyi muutama (kuvat 7 ja 8).
Tarkastelin kuvakoosteisiin valikoituneita teoksia eri tavoin jakaen ja
ryhmitellen teeman, materiaalin, värin, tekotavan jne. mukaan. Mustavalkoiset
kuvat, pinkki, keltainen, piirtäminen, aistit, kädet, hiukset, kasvot, peilikuva,
heijastus, ruusu, lelut… Tarkastelin valintoja oletetun kohderyhmän: vauvan,
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taaperon, alle kouluikäisen lapsen ja vanhemman elämysmaailmasta käsin.
Toivoin löytäväni asioita, joissa olisi kiinnostavia tasoja jokaiselle, mutta
erityisesti noin vuoden vanhoille. Esimerkiksi keltainen yhdistyi hymynaama-julisteeseen (Manssila 2017) tai mustavalkoiset valokuvat vanhempien
vauva-ajan dokumentointiin. Ratkaisujen turvallisuutta pohdin myös eläytymällä käyttäjäperheeksi.
Näistä elementeistä muodostui erilaisia elämyspajakokonaisuuksia.
Pajan ideointi oli luovaa työtä, jossa kehittelin ratkaisuja kunnes eritasoiset
vaateet mahdollisimman hyvin täyttyivät. Esimerkiksi pienistä peileistä kasvoi yksi lattialle laitettava peili. Ratkaisu sai vahvistusta vanhempien kanssa
15.2.2017 käydyistä keskusteluista, joiden mukaan osa vanhemmista toivoi
kokonaisuutta, jota voi tarkastella koskematta.

Cupola Linkkiteoksia
Kupolipeili, kasvot ja
tutkittava
muuntautumismateriaali

Tyynyt
Kasvot / aistit
Valokuva
Mustavalkoisuus

Kupolipeili
Kasvot
Peilaus
Valokuvaus

Matto
Pinkki?
musta?

Muuntautumiseen,
Tutkittavaksi
Ruusu
Pinkkiä
Prisma
Käsineet
Valo...

Taidepakkiteos
PEDA:112:1 Gillberg, Jacob Axel
Nuoren naisen muotokuva 1811
PEDA:113:1 Gillberg, Jacob Axel
Upseerin muotokuva 1811

Kuva 7. Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyn teoksien kuvakoosteesta, jossa valitun
toimintamallin teemoja, identiteettiä ja peilausta, on kehitelty jo pidemmälle.

Valmistelin kaksi luonnosmaista toimintaideaa, Leluneuvola ja Vauvakupoli
kuvatauluiksi (kuvat 8 ja 9) perusteluineen esiteltäväksi jatkokehittelyyn yhteiskehittelypalaverissa (ks. alaluku 3.2.4). Kokonaisuudet oli suunniteltu niin,
että ne voisivat olla vaikka yhtä aikaa toiminnassa, toinen enemmän pöydällä
ja sylissä tapahtuvana (suunnattu enemmän yli 2-vuotiaille) ja lattialla vauvojen toimintapaikkana. Lisäksi erillinen inforinki tuntui tarpeelliselle (kuva 10).
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Pöydällä

Minäkuvan,
identiteetin
muokkaus

Taidepakkiteos
Linkki toimintaan olemassa.
Esittely mielekästä
rauhallisessa kontaktissa

Leluneuvola

Nuken iholle piirtäminen

"Lelutuunaamo"
Stailaa mut!

s
s

EMMA kutsuu sinut
tekemään lelutaidetta
kulttuurineuvolaan.
EMMA on täällä!
Tule tutustumaan ja tekemään omasi!

Tarroilla muuntelu

s

s

Nuket, kovat lelut
Valokynä ja pyhittävät/ pestävät tussit
pois pyyhkiminen kasvopyyhkeellä (tuoksu?)

Erilaiset tarrat: ruusut, minitimantit, silmät
haavateippi (tarralaatikko) lanka, karva

Onko lapsen ja oma iho pyhää?


Siirtotatuointi, tarra, ihokynät,
iholle leima?

Kaikki ei ole näkyvää.
Onko täällä
salaisuuksia?
Etsi, löydä ja tee omia.

Piirtäjälle syliin otettava
suoja jos otetaan tussit
käyttöön.

Kuva muokatusta nukesta ja lähetys sähköpostiin...
Uusia ja kierrätettyjä leluja: nukkeja, iso auto, musta eläin

Kuva 8. Leluneuvola -kuvataulu, pöydällä ja sylissä työskentely taaperoille.

Lattialla

Mirrorface/ Vauvakupoli/ Kupolissa/ cupola,
Mekö taidetta? Jokainen vauva on ihme, taideteos.
Tyynyissä ja rasioissa kasvoja, joita
voi nostella naamioiksi tai vain katsella
tai istua. Voiko kasvon päälle istua?
Teoskasvot/ tunneilmeet

Rasioissa ja kulhossa
Värillisiä laseja (3D), muita kalvoja,
Silkkiruusuja? Pinkki höyhenhuivi? Käsine?
Taskulamppu tai muu valon lähde (valopallo).
Muovinen prisma, "kosketustassuja"...

Kasvotyyny

TAID
ET T
A

Neopreeni.

Turvallisuus:
Mattoon kiinni pulteilla.

Voisi toimia myös
matalalla pöydällä jos
pieni kupu.

Kupuun teksti: taidetta?

Materiaalit voi vaihtua näyttelyteosten
mukaan.

Ideoita ääneksi kupolin sisälle?

Kuva 9. Ehdotelma EMMAn kulttuurineuvolan toimintamalliksi. Kupolipeiliä ja peilaamiseen
perustuvaa suunnitelmaa visualisoiva kuvataulu. Peilissä oli teksti TAI DET T A., joka jäi pois, sillä
ajatus välittyi ilmankin. Katsoessaan peiliin voi ajatella lapsensa ja itsensä taideteoksena tai sen osana.
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Vanhemmille?

Neuvolatilan rakenne

Taaperoille?

Pöydällä

Inforinki
ja mainokset

Taideleikki
Taidepakki -teos

Vauvoille?

Lattialla

Kuva 10. Suunnitelma neuvolatilan rakenteesta. Pöydällä oleva toiminta suunnattu taaperoille
vanhemman kanssa ja lattialla enemmän vauvoille suunnattu toiminta. Lisäksi vanhemmille
tiedottavaa aineistoa inforingissä.

Pedagogisia näkökulmia Kukkuu-kupoliin
Aisti-ja elämyspajojen perinteestä
lähtevä ratkaisu.
Kokonaisuus, jota voi myös vain
katsella. "Kosketeltava,
pedagoginen installaatio"
Mahdollistaa lapsen olon vanhemman
sylissä. Voi tarkastella seisten tai mennä
lattiatasolle lapsen kanssa. Osa
kasvoista istuintyynyjä.

Suhtautuu positiivisella tavalla
vanhempien mahdolliseen haluun ottaa
kuvia lapsesta ja myös itsestä.
Kuvaaminen voi olla laajemmassakin
osassa pajaa...

Taiteessa kaikki ei ole
keskellä mukavuusaluetta.
Voiko kasvon päälle istua?
Opastus että uskaltavat koskea?

Olenko se minä?
Kuka täällä tänään?
Kokeile ja tutki.

Mittakaava muunneltavissa, osia voidaan muuttaa
huomioiden ajankohtaiset näyttelyt/ esiteltävä
pajatarjonta ja ohjaajan omat kiinnostuksen kohteet.
Tunteet / aistit tyynyjen muotokielessä
Tunteet, tunteiden kirjo. ilmeet, katse

Vauva voi tukeutua
kupoliin.

Kukkuu-leikki

Kokonaisuus soveltuu myös alle 1-vuotiaille.

Kuva 11. Kukkuu-kupolin pedagogisten näkökulmien esittely. Vihreät huomiot on lisätty EMMAn
yhteiskehittelypalaverin jälkeen.
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Tässä vaiheessa suunnitteluprosessia tarkastelin pedagogisia näkökulmia
(kuva 11) käytännönläheisesti ja niissä näkyy omien pohdintojen lisäksi vanhemmilta saadun palautteen vaikutus.
Toiminnan olennaisin ominaisuus oli sen soveltuvuus myös alle
yksivuotiaille. Lattialla olevan toiminnallisen osan saattoi määritellä katseltavaksi ja kosketeltavaksi pedagogiseksi installaatioksi. Kokonaisuus antaisi visuaalisen elämyksen jo kauempaa katseltaessa ja lähelle mentäessä kokemus
muuttuisi henkilökohtaisemmaksi ja toiminnalliseksi. Tärkeää oli toiminnan
avoimuus; vaikka toimintamalli ehdottaa tiettyjä toimintatapoja, voi kokonaisuutta käyttää toiminnan ja leikin aineistona muillakin tavoin. Avoimuuteen
kuului myös joustavuus iän suhteen. Peili, kasvotyynyt ja kulhot palloineen
ehdottavat monia alkuja toiminnalle. Yhteiskehittelyssä kasvotyynyjen muotokielen pelkistyessä kukkuu-leikki löytyi tukemaan yhteensopivuutta perheen pienimmille tyynyille itse ajattelemani roolileikin lisäksi.
Katsoin EMMAn kulttuurineuvolan tarjoavan vieraileville tekemistä,
elämyksiä ja tietoa vuorovaikutuksellisessa kontaktissa. Käytännössä se
koostuisi tiedottamisesta, elämyksellisestä katsottavasta ja pikkulapsille
ikäjakauman huomioon ottavasta turvallisesta tekemisestä ja tutkittavasta.
Pajan tarkoitus olisi olla arjessa pieni taide-elämys, joka muuntuisi osallistujan mukaan. Peilaus saisi monia merkityksiä aina omakuvan löytämisestä ja
ihmettelystä vanhemman pohdintoihin nykytaiteesta, sen merkityksestä ja
annista lapselle, aikuiselle ja perheelle kokonaisuudessaan (ks. lisää seuraava alaluku 3.2.2). Taidepajan muodossa se antaisi yhden mahdollisen tavan
”Vauvalle oma kuva on

lähestyä nykytaidetta positiivisesti ja luonnollisesti. Saadun kokemuksen ja

ihana ja uusi ihmettelyn

tiedon toivoin madaltavan kynnystä osallistua museon muuhun toimintaan.

kohde, ja samalla hyvää
treeniä sosiaaliseen
vastavuoroisuuteen.

3.2.2 Teemat kietoutuvat yhteen peilauksessa

Meille aikuisille oma
kuva herättää eritasoisia
kysymyksiä ulkonäöstä

Suunnittelun aikana muotoutuneet teemat, kuten vauvan ihailu, identiteetti

aina syvällisempiin

ja nykytaiteen kokeminen kietoutuivat yhteen peilauksessa.

pohdintoihin siitä, kuka
sieltä katsoo. Yhdessä

Vauvan ihailu, hymyn voima

lapsen kanssa peilin kanssa

Toimintamallin hahmottuessa pohdin universaalia mielikuvaa vauvasta van-

leikkiessä muodostuu vielä

hemman sylissä törmätessäni sen erilaisiin variaatioihin arjessa ja mediassa.

kolmas taso, jossa yhdessä

Olennaiseksi muotoutui vauvan ja vanhemman välinen katsekontakti. Niin

ollaan enemmän ja eri

vanhemman luoma rakastava ja ihaileva katse lapseensa kuin lapsen katse

kuin kumpikaan erikseen.

turvaa antavaa vanhempaa kohden. Ja niiden kohdatessa molempien kasvoil-

Vuorovaikutuksessa

le ilmestyvä kaiken kertova ja sulattava hymy.
Varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä vauvojen aivoille tutkinut

kumpikin tarkastelee
itseään suhteessa toiseen

Sue Gerhardt (2007, 54–56) toteaa, että vauvan aivojen varhainen kehitys on

”taidepeilistä”.”

voimakkaasti sitoutunut kasvoihin ja katseella on vahva vaikutus kasvavaan

(2.3.2017 PK)

lapseen sillä lapsi on riippuvainen vanhemmastaan niin fysiologisten kuin
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psykologistenkin tilojen säätelyssä. Orientoituminen kasvoihin näkyy jo vastasyntyneessä. Vauvan alkaessa hahmottaa maailmaa, näköaisti saa suhteissa
yhä tärkeämmän merkityksen. Katsekontaktista tulee tärkein keino saada tietoa toisten tunteista ja aikomuksista. Taaperoikään mennessä lapsi on alkanut
käyttää toisten ilmeitä välittöminä oppainaan käyttäytymiseen ympäristössä.
Allan Schoren käsityksiin viitaten Gerhardt tuo esille kasvoihin katsomisen
vielä tärkeämmän merkityksen. Perheen rakastavat ja ihastelevat silmäykset,
katseet ja hymyt, auttavat aivoja kasvamaan erityisesti pikkuvauvalla.

Vanhemman identiteetti
Uusi elämäntilanne laittaa vanhemman identiteetin työn alle. Identiteetti
ja sen rakentaminen merkitsevät tässä tutkielmassa käsityksen muodostamista omasta yksilöllisyydestä, omista arvoista ja niistä päämääristä, joihin
elämässä pyrkii. Identiteetin rakentuminen tapahtuu yksilön ja ympäristön
vuorovaikutusprosessina, jossa ympäristö ja lähiyhteisö asettavat identiteetin
etsinnälle rajat vaikka nykyisessä länsimaisessa yhteiskunnassa rajat ovatkin
väljentyneet. Identiteetti on yksi persoonallisuuden taso, joka liittää ihmisen
yhteisöönsä. Identiteetin kehittymisen keskeisiä taustatekijöitä ovat sekä henkilön biologiset ja psykologiset ominaisuudet että se sosiokulttuurinen ympäristö, jossa hän toimii. Toiset ihmiset toimivat minän peilinä ja rajana ihmisen
rakentaessa identiteettiään. (Fadjukoﬀ 2009, 179–181; Nurmi ym. 2014, 206.)
Identiteetti ohjaa paitsi sitä, miten ihminen käsittelee kokemuksiaan,
myös määrittää, mitkä kokemukset ovat hänelle tärkeitä. Itsensä tunnistaminen tietynlaiseksi ei riitä, sillä vasta kun ihminen alkaa tehdä päätöksiä
siitä, kuka ja millainen haluaa olla, mihin ryhmiin liittyä ja millaisia arvoja
omaksua, voidaan puhua identiteetin rakentamisesta ja saavuttamisesta.
Identiteetti sisältää myös kokemuksellisen tason eli ihmisen oman kokemuksen identiteetistään. (Fadjukoﬀ 2009, 180–181.)
Vaikka identiteetin muodostusta on pidetty keskeisenä nuoruuteen
kuuluvana kehitystehtävänä, on alettu korostaa identiteetin selkiintymistä pitkäaikaisena, aikuisuuteen ulottuvana prosessina, johon vaikuttavat aikuistumisvaiheen ja aikuisiän kokemukset. Ajatellaan, että identiteetti ei ole pysyvä
rakenne vaan elää dynaamisesti ihmisen kohdatessa uusia elämäntilanteita ja
haasteita. Identiteetin jatkuva aktiivinen työstäminen myös aikuisena on tullut
yhä tärkeämmäksi yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Uudet elämänkäänteet, kuten lapsen syntymä ja kasvatus, edellyttävät omien arvojen, valintojen
ja sitoutumisen – identiteetin – jatkuvaa pohdintaa. (Emt. 2009, 186–189.)

Nykytaiteen kokemus peilauksena
Toimintamallin idea kiteytyy peilaamisessa, vanhemman itsensä ja lapsensa uudella tavalla näkemisen ideassa. Peilin historiasta kirjoittanut Sabine
Melchior-Bonnet (2004, 192) toteaa peilikuvan maagisesta kyvystä toimia
muuntumisen välineenä: ”Peili on muuntumisen näyttämö, mahdollisuuksien tila, jossa subjekti naamioituu ja saa yhteyden omiin haavekuviinsa.
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Peilien kuvitteellisuus ei ole ankaraa toden ja epätoden eroa; subjekti näkyy
siinä hienovaraisesti.” Tämä hienovarainen muuntumiskokemus on kullekin
osallistujalle omanlaisensa; ajankohtainen taso vaihtelee elämäntilanteen ja
-kokemuksen mukaan.

4. Lauseen taustalla on

Lapselle peilaamisessa kyse on arjen toiminnasta, jossa niin itseä kuin

vanhempien uuden
elämän luomisen ihmeen

ympäristöä leikin keinoin tutkitaan ja samalla kasvetaan omista lähtökohdis-

yhdistyminen Joseph

ta käsin vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden ihmisten kanssa. Pienelle

Beuysin lauseeseen

se on itsensä löytämistä ja ilmeiden ihailua, isompi on kiinnostunut jo myös

Jedermann ist ein Künstler,

kupolipeilin optisesta vaikutuksesta nähtyyn ja erilaisten roolien kokeilusta.

eli Jokainen on taiteilija

Lapselle katseen kohteena olemisen merkitys on vanhemman rakasta-

(ks. esim. Haapalainen

vassa katseessa, joka seuraa lasta hänen mielikuvissaan samalla tukien vah-

2009). EMMAssa keväällä

van itsetunnon kehittymistä (Lonka 2011, 356). Peili tuo uudenlaista vuoro-

2017 esillä olleessa

vaikutusta, kohtaavia katseita ja jaettua löytämisen iloa. Ajatus rakastavasta

Outside the Box /

katseesta kiteytyi tässä kontekstissa minulle lauseeksi:

Toisin ajatellen, Joseph

”Jokainen vauva on ihme, taideteos.”

4

Beuysia käsitelleessä
näyttelyssä oli toinen

Aikuiselle peilaus antaa mahdollisuuden pohtia uudelleen nykyistä elämään-

muunnelma. Yleisön

sä ja tarjoaa mahdollisuuden oppimiskokemukselle, jolla voi olla vaikutusta

tutkittavana olevan ison

persoonallisuuden kehitykselle. Tämä todentuu lapsen näkemisenä peilin

taikahiekkalaatikon

kautta maailmaa tutkivana ainutkertaisuutena, vanhemman kanssa yhdessä

kyljessä oli teksti Jokainen

toimivana parina tai itsensä näkemisenä lasta tarkkailevana tai ohjaavana

kävijä on taiteilija.

vanhempana. Osa vanhemmista saattaa kokea tilanteen uuden roolin kokeilemisena, jonka muuttunut elämäntilanne nostaa esiin.
Taiteen tullessa mukaan ajatuksiin ja keskusteluun, kyse on nykytaiteen kohtaamisesta ja tarkastelusta yhdessä lapsen kanssa ja vanhemmuuden
pohtimista taidekokemusten mahdollistajana. Yhteinen kokemus rohkaisee
osallistumaan ja parhaimmillaan vahvistaa vanhemman kokemusta siitä, että
oma lapsi nauttii ja oppii taiteesta. Peilaus tarjoaa mahdollisuuden verrata
nykyistä tulevaan, tarjoaa vision mahdollisesta tulevaisuudesta: millä todennäköisyydellä meidän elämään taide ja ehkä myös taidemuseo EMMA kuuluvat?
Tulin siihen tulokseen, että toimintamallin tuli vastata kysymykseen, mitä järkeä on käydä museossa ylipäätään ja erityisesti lapsen kanssa?
Arkisten vastausten kuten saada elämyksiä, kokemuksia ja tietoa lisäksi katsoin sen nousevan museon perusajatuksesta. Erilaisista määritelmistä esitän
tässä Museoviraston vuonna 1997 julkaiseman museoiden tulevaisuusvision
mukaisen määritelmän: ”Museo on systeemi, jonka avulla selviydytään nopeasti muuttuvassa maailmassa hyväksikäyttäen museon jäsentämiä, ajallisesti
kattavia tietovarantoja ja kokoelmia. Toiminnallaan museo edesauttaa ihmisiä elämään monikulttuurisessa maailmassa erilaisuutta suvaiten ja elämää
kunnioittaen. Sen merkitys on siinä, mitä se antaa ihmisen elämän hallinnalle:
museo toimii apuvälineenä todellisuuden ja kulttuurisen ja henkisen identiteetin jäsentämiselle.” (Holopainen ym. 1997, 63.)
Katson, että erilaisuuden suvaitsemisen, elämän kunnioittamisen ja
sen hallinnan teemat sisältyivät valittuun toimintamalliin. Museota ja tässä
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tapauksessa sen tarjoamaa toimintaa voi ajatella apuvälineinä todellisuuden
ja kulttuurisen identiteetin jäsentämiselle. Lapsen kanssa aikuinen tutkii
todellisuuttaan hieman uudesta näkökulmasta muodostaen mahdollisia uusia
oivalluksia siitä. Vanhemmalle tarjoutuu tilaisuus oman ja perheen kulttuurisen identiteetin tarkkailulle.

3.2.3 Riskiarviointi osana suunnittelua
Pienten lasten perheille toiminnan suunnittelussa turvallisuuden huomioiminen, riskiarviointi on olennainen osa suunnittelijan työtä. Ehdolla olevia
ratkaisuja ja materiaaleja tuli pohtia riskitekijöiden kannalta pedagogisten
tavoitteiden rinnalla. Käytin riskien arviointiin intuitiivista riskianalyysia
(Junttila 2009, 13), jossa eläydytään kuvitteellisiin käyttötilanteisiin mahdollisiin riskeihin liittyviä kysymyksiä esittäen. Kuvittelin erilaisia käyttäjiä ja
kysyin esimerkiksi, miten lapsi liikkuisi tässä? Tai mitä tapahtuu jos esinettä
tutkii suulla? Miten huomioin mahdollisen kaatumisen?
Suhteellisuudentajua suunnitteluun antoi leikkipaikkojen turvallisuudesta kirjoittaneen Junttilan (2009, 12, 127) muistutus mielekkään riski-hyöty suhteen tärkeydestä, jottei äärimmäisen turvallisuuden tavoittelu johtaisi
tylsiin ja virikkeettömiin ratkaisuihin. Tähän tavoitteeseen päästään ymmärtämällä riittävään turvallisuustasoon liittyvät näkökulmat. Lisäksi hän muistuttaa, että leikkikenttä on usein kuitenkin arjen ympäristöä turvallisempi,
sillä se on kontrolloitu ympäristö josta vakavan vaaran aiheuttajat on poistettu ja jonka lapsille sopivaa haasteellisuustasoa on arvioitu.
Riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi Kukkuu-kupolipajan riskiarvioinnissa otettiin painotetusti huomioon riskien ennakoitavuus, sillä mitä pienemmistä käyttäjistä on kyse, sitä kehittymättömämpi on käyttäjän oma riskinarviointikyky (emt., 13). Toisaalta tiedettiin tapahtuman olevan vanhemman
ja ohjaajan valvoma tilanne, jolloin riskien arviointi ja turvallisuuden vaarantavan toiminnan estäminen on myös aikuisen tehtävä. Kuitenkin on mahdollista, että aikuisten huomio on muualla, esimerkiksi toisessa lapsessa. Tällöin
tilanteen oli oltava perusturvallinen ihan pienenkin lapsen kannalta. Toisena
näkökulmana riittävän turvallisuuden arvioinnissa on mahdollisuus jättää riski ottamatta eli osallistuminen on pääasiassa vanhemman ja lapsen yhteinen,
vapaaehtoinen päätös. Esimerkiksi jos vauvaa ei ole pidetty muutenkaan lattiatasolla, osallistuminen voi tapahtua sylissä tai katsellen ylempää. Kolmas
näkökulma on mahdollisten riskien seurausten minimointi, johon kuului
pehmeisiin palloihin päätyminen toivottujen taskulamppujen sijaan, pehmeä
alusta ja tyynyt kupolin ympärillä mahdollisia kupsahduksia pehmentämässä
ja suojaamassa lattiapinnan epäpuhtauksilta. Tähän kuului myös toimintatilaan tultaessa pintojen yleispuhtauden arviointi ja tarvittaessa siistiminen.
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Kuvailemieni materiaalisten valintojen turvallisuuden pohjalla on vauva- ja
lapsiperheille suunniteltavan toiminnan kaiken kattavan perusturvallisuuden
kokemuksen rakentaminen. Lähtökohtana on perusedellytysten olemassaolon
eli perustarpeiden, turvallisuuden tunteen ja lapsentahtisuuden kaikenkattavan merkityksen ymmärtäminen. Yksinkertaisesti jos vaippa on märkä, nälkä
vaivaa tai pelottaa, ei tarjottu toiminta kiinnosta ja suuntautuminen uusiin
elämyksiin, taiteelliseen kokemiseen ja oppimiseen onnistu. (ks. Hirvikoski
2012; Moilanen 2010; Välimäki 2009.)
Kyse on myös suotuisan kasvuympäristön turvaamisesta, johon kuuluu lapsen luottamus häntä hoitaviin aikuisiin. Hänen tulee kokea aikuisen
käytös johdonmukaisena, ennakoitavana ja lasta arvostavana myös tässä
ympäristössä. (Nurmi ym. 2014, 22.)
Vanhemmat katsovat olevansa lastenkulttuuripajoissa samoin kuin
elämässä yleensäkin lapsen turvallisuuden ja perustarpeiden tyydyttämisestä vastuussa. Tämä on niin voimakas kokemus, etteivät vanhemmat yleensä
ajattele itseään edes toimintaan osallistujiksi vaan lapsen osallistumisen
mahdollistajina ja tukijoina. Jako primääri- ja sekundääri oppijaan on voimakas vaikka ohjaaja pyrkii suunnittelemaan toimintaa myös vanhempaa aktivoivaksi ja niin, että toiminta antaisi myös vanhemmalle uusia kokemuksia.
(Hirvikoski 2012; ks. myös Behm & Repo 2011; Moilanen 2010.)

3.2.4 Yhteiskehittely
EMMAn kulttuurineuvola suunniteluun ja toteutukseen taidemuseo EMMAsta
osallistuivat yhteyshenkilönä ja toiminnan suunnitellun työparina museopedagogi Maria Vähäsarja, yleisötyön vastaava Reetta Kalajo ja pääopas Emilia
Laine. Tehtäväni oli tutkia, suunnitella ja testata toimintamalli EMMAlle
pidempiaikaiseen käyttöön. EMMAn henkilökunta oli mukana toimintamallin
sovittamisessa ja sen juurruttamiseksi osaksi heidän yleisötyötään.
Yhteistyön alettua 24.11.2016 suunnittelupalaverilla toimintaa hahmoteltiin
pääasiassa Maria Vähäsarjan kanssa. Tiedonvaihto ja toiminnan hahmottaminen toimi sähköpostitse ja tapaamisissa taidemuseolla. Vaihtoehtojen
runsauden ja toisaalta tiedossa olevien reunaehtojen välimaastossa ilman
tietoa lopputuloksen luonteesta, keskustelussa edistyminen oli välillä haasteellista. Erilaisten näkökulmien sanallistaminen ja konkretisoiminen vei
kuitenkin eteenpäin. Maria Vähäsarjan kanssa tapahtuneen yhteiskehittelyn
merkittävänä apuna toimi Marianna Uutisen teos Kosketus (2009). Peilasimme
keskustelun alla olevia vaihtoehtoja teokseen. Heti ensimmäisestä yhteisestä
kokoelmanäyttelyssä tehdystä kierroksesta alkaen sen avulla suunnitteilla
olevaa toimintaa pystyttiin hahmottamaan sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla. Huomasin vasta myöhemmin, että Uutisen teos, Kosketus oli
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Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyn, Kosketus näyttelyn nimen taustalla
(ks. Ilveskoski). Kulttuurineuvolaan valmistunut toimintamalli ei olisi voinut
paremmin linkittyvää taideteostaan valita.
”Valittu kokonaisuus

EMMAn yhteiskehittelypalaverissa 27.2.2017 esittelin siihen asti kerättyä

oli Emman linjauksen

tietoa kulttuurineuvolasta, vanhempien haastatteluista ja suunnittelemani

mukainen, selkeä,

toimintamallin perusteluineen. Esittämäni suunnitelmat eivät olleet viimeis-

ammattimainen,

teltyjä vaan niissä oli erilaisia vaihtoehtoja ja muunneltavissa olevia osia

minimalistinen…

keskustelun pohjaksi. Palaverissa valitsimme kiinnostavimman ja toteutet-

hygieenisesti ja EMMAn

tavissa olevan ratkaisun (kuva 8), kehitimme sitä eteenpäin EMMAn yleisö-

tavoitteet kohtaava.”

työn linjausten mukaiseen suuntaan. Työskentely oli keskustelevaa ja välillä

(PK 27.2.2017)

innostunutta yhdessä ideointia.
Palaverissa päätettiin jättää kokonaisuuteen yhteensopivat

”Ei välttämättä yksittäinen

Taidepakkiteokset pois suunnitelmista. Niiden lisääminen on mahdollista

teos vaan useampi,

myöhemmin jos kokonaisuutta on laajennettava tilaisuus ja kohderyhmä

useamman teoksen kautta.

huomioiden. Myös työnimellä Leluneuvola esitelty, enemmän taaperoille

Konsepti johon voi ottaa

suunnattu, toimintaidea jäi pois. Siinä erilaisia lapsuuden leluja olisi muo-

uusia paloja. Toiminta

kattu erilaisin materiaalein muodostaen uusia merkityksiä. Suunnitelluilla

EMMAssa voi kuitenkin

elementeillä oli linkkejä kokoelmanäyttelyn taideteoksiin. Poisjääntiä puolsi

varmasti olla yhden

moni seikka: EMMAn kautta kuljetaan Lelumuseo Hevosenkenkään, mikä tuot-

teoksen äärellä.”

taa jonkun verran sekaannusta kävijöiden näkemyksiin museoiden erillisyy-

(Muistiinpano

destä. WeeGeen museoiden yhteistyöstä huolimatta EMMA taidemuseona ha-

tapaamisesta Maria

luttiin selkeäksi viestiksi. Lisäksi aikataulullisesti ei ollut mielekästä testata

Vähäsarjan kanssa

useita erilaisia ratkaisuja ja vertailla esimerkiksi niiden vaikuttavuutta.

3.2.2017.)

Toiseksi uudeksi elementiksi Kulttuurineuvolaan päätettiin toteuttaa
tiedottava ja leikittävä Peilikortti (Liite 2). Lisäksi tarvittiin toimintaa ohjaava
juliste. (Ks. lisää kohdasta 3.3.)

3.2.5 Materiaalihankinnat
Aikataulullisesti noin kuukausi aikaa toteuttaa uusi pajakokonaisuus – toimintapaikka, tiedottava kortti ja juliste – oli haastava. Esimerkiksi yhteiskehittelypalaverissa suunniteltua tyynymateriaalia ei löytynyt kohtuullisessa
aikataulussa ja hintaluokassa. Yllätyksenä tuli myös tieto, että kortin heijastava pinta olikin teknisesti painoille haasteellinen. Sopivan painon löydyttyä,
Peilikortti ja varsinainen juliste saatiin toiselle kulttuurineuvolakerralle. Viive
ei kuitenkaan isommin haitannut, sillä ensimmäisellä kerralla saatoimme
jakaa esitteitä WeeGeen Museofestarit -lastentapahtumasta, jossa EMMAlla oli
lapsille suunnattuja pajoja mukaan lukien Kukkuu-kupolipaja.
Budjetti kului alkuhankintoihin ja ensimmäisiin neuvolakertoihin.
Tämä oli otettava huomioon toiminnan kehittämisessä tutkielmaan kuuluvien
neuvolakertojen välillä.
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Kuva 12. Ensimmäisen kerran kulttuurineuvolassa KUKKUU-kupoli
odottamassa kävijöitä.

Kuva 13. Tiedotuspöytä
Iso Omenan neuvolassa

3.3 Toimintamalli Kukkuu-kupoli

5.4.2017.

Esittelen seuraavaksi Kukkuu-kupolipajan rakennetta ja sen osien muotoutumista yhteiskehittelyn jälkeen. Tämä luku toimii myös Kukkuu-kupolia
jatkossa käyttäville toimintamallin esittelynä.

Kupolipeili
Leikkivälineiden merkitys on olennainen varsinkin nuorimpien lasten leikeissä, koska heidän ajattelunsa on konkreettista ja esinesidonnaista. Peiliksi valikoitui iskunkestävää akryylilasia oleva 360 asteen kovera kupolipeili, 80 cm
halkaisijaltaan. Isoa kokoa puoltaa muun muassa Marjatta Kallialan (2007, 34)
arvio, jonka mukaan suurikokoiset leikkivälineet kannustavat lapsia organisoimaan sosiaalisia leikkejä, joissa leikkitoveri on tärkeämpi kuin leikkiväline. Tavoite oli tukea erilaisten osallistujien vuorovaikutusta.

75

Kasvot
¤ 36 x 0,8 cm
”silmät” ¤ 5 cm tai muu pienempi. Väli n. 3 cm.
4 kpl (keltainen 2, harmaa ja musta)

Kasvotyynymallit
Kuva 14. Lopulliset silmät,
nenä ja suu -tyynymallit
valitun värilajitelman
Kasvot

Kasvot

¤ 36 x 0,8 cm

¤ 36 x 0,8 cm

”suu” ¤ 6,5 cm tai isompi
(kuvassa 8 cm). Etäisyys
reunasta yli 3 cm.

”nenä” ¤ 5 cm tai isompi.
(kuvassa myös 8 cm)

mukaan.

2 kpl (harmaa ja musta)
3 kpl (keltainen, harmaa
ja musta)

Kasvot
¤ 24 x 0,8 cm (Rinki pannunalusen iso kehä)
”nenä” ¤ 5 cm tai muu koko keskellä
2 kpl (keltainen ja harmaa)

Kasvot
¤ 24 x 0,8 cm (Rinki pannunalusen kehä)
”silmät” 3-5 cm, väli 3 cm tai vähempi.

Kasvot
¤ 24 x 0,8 cm (Rinki pannunalunen sellaisenaan)
1 kpl (musta)

3 kpl (keltainen, harmaa ja musta)

Kasvotyynyt ja matto
Kehittelypalaverissa esittelemässäni ehdotelmassa tyynyissä on printattuja
kasvokuvia. Olin ajatellut jättää avoimeen keskusteluun, mitä nämä olisivat.
Palaverissa selvisi, ettei teoksissa olevia kasvoja voida käyttää aikataulullisista eikä taloudellisista syistä ja muiden kuvienkin käytössä olisi omat haasteensa. Vähäsarjan ehdotus pelkistetyistä kasvoista sopi kaikille. Niissä olisi
ympyräksi pelkistettyjä silmä-, nenä- ja suureikiä. Näin vältettiin jäljitelmiin
liittyvät ongelmat, ja kokonaisuus muuttui jonkin verran merkityssisällöltään
abstraktimmaksi niin suhteessa taidekokoelmaan kuin leikkiin.
Mielestäni valittua esteettistä muotokieltä voi määritellä modernistisesta taiteen perinteestä käsin vaikka kokonaisuuden merkityssisältö säilyi
nykytaiteen kentässä. Katsoakseni kokonaisuuden teosmaisuus voimistui ja
näin muistutti vähemmän perinteistä pedagogista oppimisympäristöä. Tätä
ratkaisua puolsi myös joidenkin vanhempien esittämä toive, että kokonaisuuteen tulisi voida osallistua myös vain katselemalla ilman fyysistä kosketusta.
Esteettisyyteen ja teosmaisuuteen pyrkivä kokonaisuus palvelisi myös heitä.
Tyynyjen värit viittaavat osin EMMAn mustavalkoiseen linjaan yrityksen viestinnässä. Tästä poiketen keltainen otettiin mukaan huomiota herättävänä lisävärinä. Keltaiseen kasvoon liittyy muun muassa suosittu hymynaama-juliste
(Manssila 2017) ja nykyajan emojien yleistyminen viestinnässä. Katsoin vauva-aikaan liittyvien muistojen ja muuhun elämään liittyvien mielleyhtymien
olemassaolon helpottavan muuten pelkistettyihin muotoihin tarttumista.
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Toiminta lattiatasolla edellytti ratkaisua lattiatason suojaamiseksi ja toiminnan rajaamiseksi. Siihen valikoitui pinkki matto, joka oli niin iso kuin kuljetuksen kannalta oli mahdollista. Hieman isompi olisi ehkä ollut vielä kuljetettavissa ja aseteltavissa vaihtuviin toimintaympäristöihin, mutta toisaalta
siirreltävät tyynyt antavat lisäsuojaa sitä tarvittaessa.

Kukkuu-kupoli – EMMAn kulttuurineuvolan toimintamallin nimi
Kulttuurilaitoksen ulkopuolella toimiminen tarjosi erilaisia ratkaisuja sen
määrittelyyn: onko kyseessä esimerkiksi tapahtuma, pop up -paja, infotilaisuus tai vaikka museon vierailu. Tässä liian massiivisia määritelmiä olisivat
voineet olla vaikka festivaali tai lasten karnevaali. Jokainen määritelmä antaa
toiminnalle erilaisen viitekehyksen, ja suuntaa myös osallistujan mielikuvia.
Pop up -käsite yhdistettynä museoon voidaan ymmärtää väliaikaisen museon
määritelmän kautta. Museo voi putkahtaa joksikin määritellyksi ajaksi väliaikaiseen tilaan kaikkine sen toimintoineen valinnaisin osin. Infotilaisuudessa
on jo markkinallisuutta ja museon vierailu korostaa ulkopuolisuutta.
Sidos kulttuurineuvolatoimintaan puolsi toimintamallin käsitteen
käyttöä kun toimintaa esitellään tässä yhteydessä. Lapsiperheille kyse on
EMMAn taidepajasta, joka voi ”ponnahtaa” esille muuallakin kuin neuvoloissa.
Taidepajan käsite yhdistää toiminnan myös osaksi EMMAn pajatoimintaa ja
yleisötyötä korostaen toiminnan osallistavaa luonnetta.
Toimintamallin ja pajan nimeksi valikoitui Kukkuu-kupoli. Nimen taustalla
oleva leikki ilmeni ensimmäisen kerran yhteiskehittelypalaverissa, jossa
Reetta Kalajo mainitsi teoksen yhteyden kukkuu-leikkiin ihan tapaamisen
loppumetreillä. Lopullinen päätös nimestä tehtiin 8.3.2017 Maria Vähäsarjan
kanssa sähköpostitse käydyssä kirjeenvaihdossa.
Nimeä puolsi sen yhteys pienten lasten ja vanhempien yhteiseen
kukkuu-leikkiin, joka on yksi piiloleikin varhaisimpia muotoja. Se on usein
ensimmäisiä leikkejä, joita vanhemmat lapsen kanssa leikkivät. Leikissä
toinen peittää kasvonsa ja sanoo: Kukkuu! samalla paljastaen kasvonsa. Siinä
yhdistyy hauskuuden elementit – yllätys tasapainotettuna ennakoitavuudella. Tämä rakenne tukee turvallisuuden tunteen kehittymistä yhdessä tutun
leikkikaverin kanssa. Lisäksi kukkuu-leikki opettaa kognitiiviselle kehitykselle tärkeää objektiivipysyvyyttä; tietoisuutta siitä, että vaikka joku häviäisi
hetkeksi aikaa näkyvistä, ei kohde häviä tästä maailmasta. Tämä taito helpottaa lapsen eroahdistuksen käsittelyä. Leikissä tapahtuva esikielellinen kommunikointi, vuorotteleminen, vaihtelevat tunteet ja odotuksen nostattama
virittäytyminen vahvistavat lapsen kommunikaation kehitystä. (Simola 2017;
Staﬀord 2014; Kalliala 2007, 29; Wikipedia. Peekapoo!.)
Kukkuu-kupolin sisältämä pienten lasten leikki tuntui toimivalle sillä
se tuki tavoitettani: itsensä ja toisen uudella tavalla näkemisen ajatusta.
Kukkuu-leikin mukaantulo lisäsi EMMAn kulttuurineuvolassa leikin merkitystä toimintaa määrittävänä ominaisuutena (ks. lisää 4.4.2).
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Kuvat 15 ja 16. Vuorovaikutteista kukkuu-leikkiä. Kuvat: Maria Vähäsarja.

Pallot kulhossa
Kokonaisuuteen kuuluu metallikulhoja ja erilaisia palloja. Pallot houkuttelevat osallistumaan ja tukevat pienen lapsen moniaistista suhdetta ympäristöön ja tapaa oppia. Valitsimme ensimmäisiksi palloiksi turvallisiksi kokemiamme pehmeitä, nystyrämäisiä valopalloja.
Kertojen toistuessa, tuntui kiinnostavalle kokeilla muitakin lisäelementtejä. Toiveissani oli muun muassa äänen saaminen mukaan toimintaan.
Päädyin jättämään suunnitelman kokeilla yhteisöllisesti tuotetun äänen
lisäämistä kupolin sisälle tulevaan ja valitsin perinteisemmät villasta tehdyt helistinpallot kokeiltavaksi kevään viimeiselle kulttuurineuvolakerralle.
Äänielementin tuominen villapalloina teoksen osaksi tuki teoksen muotokieltä ja lisäsi pienen äänielementin kokonaisuuteen.

Peilikortti ja muu tiedotus
Pohdimme tiedotuksen merkitystä ja etsimme EMMAlle sopivaa tapa tiedottaa
toiminnastaan kulttuurineuvolassa. Toiminnan suunnittelun jo alkuvaiheessa
tultiin siihen tulokseen, että kulttuurineuvolassa jaettavan tiedotteen toteuttaminen olisi todennäköisesti välttämätöntä.
Tutustuin lapsiperheille tarkoitettuun tiedotusaineistoon: seuraamieni
kulttuurineuvolatoimijoiden tiedotukseen, EMMAssa jo olevaan aineistoon
ja yleisemmin esim. muutamaan pääkaupunkiseudun museon aineistoon
lapsiperheille. Kulttuuripalveluiden tarjoajan omasta toiminnasta tiedottavan
aineiston lisäksi osa toimijoista jakaa tehtäväideoita kotona toteutettavaksi.
Myös erilaiset arpajaiset ja kyselyt ovat kuuluneet valikoimaan. Osalla toi-
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mijoista oli havainnointikerroilla tabletti, josta saattoi etsiä tietoa ja esitellä
toimintaa nettisivujen kautta.
Yhteiskehittelypalaverissa esittelin tiivistyksen tiedottamista koskevista huomioista ja omia ratkaisuehdotuksia EMMAn osalta.
EMMAn sen hetkisestä aineistosta ehdotin mukaan otettavaksi lähinnä lapsiperheitä olevia Pajakutsut -esitteitä, joissa esiteltävä toiminta oli suunnattu
pääasiassa kouluikäisille.
EMMAn tiedotus on suurelta osin kolmikielistä. Tämän lisäksi tiedotukseen ja yleisötyön toimintamuotoihin on vaikuttanut tietoisuus siitä, ettei
aineistoa kuitenkaan pystytä tarjoamaan kaikille omalla tai edes tutulla kielellä. EMMAn lähestymistapa monikielisyyteen on pyrkiä löytämään riittävän
visuaalisia ratkaisuja, joita tukee suora ihmiskontakti, mimeettinen elekieli
ja toiminta. (Vähäsarja 26.4.2017.) Neuvola-asiakkaiden monikielisyyden
perusteella oli hyödyllistä ottaa mukaan visuaalisia Saastamoisen säätiön
Kuva 17. EMMAn

kokoelmaa esitteleviä esitteitä, joita oli kolmella kielellä. Tämä oli omalla

sisäänkäynnin

tavallaan perusteltua myös siinä mielessä, että pajan idea on lähtenyt osin

läheisyydessä oleva

myös näistä teoksista.

ohjeistus. Lapsi

Lisäksi tuntui luontevalle täydentää tiedotusta WeeGeen lapsiperheille

vanhemman kädessä

suunnatulla tiedotusaineistolla, esimerkiksi ensimmäisellä kerralla jaetulla

-kuva on miellyttänyt

WeeGeen Lasten festivaalien esitteellä. Kulloinkin olemassa olevan tiedotus-

EMMAn henkilökuntaa
– sanattomana, tiedottaen

aineiston valikoiva mukaan ottaminen tuo ajankohtaisen ja muuntuvan tason
toimintakertaan.

hyvällä tavalla vanhemman
vastuusta, mutta samalla
kertoen museosta kaikille
kuuluvana. Kuvan viesti oli
lähtökohta mietittäessä
kortin sanomaa.

Yllä mainituista huolimatta totesimme, että EMMAlla ei ollut valmiiksi riittävää tiedotusaineistoa lapsiperheille. Tavoitteeksi asetettiin taidemuseon ja
siellä vierailuun liittyvien perusasioiden visuaalisuudella ja leikkisyydellä
kohderyhmän huomioivaan positiiviseen, ja ytimekkääseen tiedottamiseen.
Kuvakirjan, kortin ja esitteen yhdistelmään.
Ehdotukseni pyöreästä kasvokortista jalostui palaverissä ideaksi heijastavapintaisesta peilikortista (Liite 2), jonka toisella puolella olisi museon
yhteystiedot ja lapsiperheille tärkeimpiä käytännön tietoja. Laajempi tiedottaminen ei olisi tarpeen, sillä nykyisin osataan käydä kurkistamassa nettisivuilta lisätietoja ja ne toimivat useammalla kielellä. Kortin tarpeellisuus
ja valitut tiedot perustuivat osin vanhemmilta saatuun palautteeseen, joissa
ilmeni eritasoisia huolia liittyen museokäyntiin lapsen kanssa. Esimerkiksi
kuva käsi kädessä kulkemisesta esittää kortin kohderyhmän lisäksi vinkin
hyvästä tavasta toimia museossa, keinon lisätä turvallisuuden tunnetta monilla tasoilla. Varsinaista museovierailuun opastavaa esitettä ei ollut kuitenkaan mielekäs toteuttaa, koska oli tiedossa, että WeeGeelle on suunnitteilla
koko taloa käsittävä esite lapsiperheille.
Kortin ja koko EMMAn kulttuurineuvolan toimintamallin sisäänrakennettuna perusviestinä lapsiperheille oli, että EMMA taidemuseona perheystävällisyytensä ansiosta voi olla antoisa yhdessä kokemisen ja oppimisen
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paikka perheille. Toiminnallisessa ja leikittävässä
toimintamallissa tätä viestiä pyrittiin välittämään
osallistujien konkreettisen tekemisen kautta.
Peilikortissa tämä viesti oli perinteisemmässä muodossa. Lisäksi peilipuoli ja lapsiperheen elämään
liittyvät pelkistetyt kuvat toimivat kotiin otettavana
ideavinkkinä kuinka erilaisia ilmiöitä voi tarkastella
lapsen kanssa yhdessä.
Totesimme palaverissa, että kulttuurineuvolassa on hyvä olla mukana jokin medialaite mahdollisen lisäinformaation etsintään ja jakamiseen.

Juliste ja toimintaohje
Juliste on sekä tiedottava elementti kuin toimintaohje. Se toimii sopimuksena ja lupana osallistua ja
tulla leikkimään.
Palvelumuotoilun näkökulmasta julisteet toimivat myös erilaisissa neuvolatiloissa siirreltävinä
asiakaskohtaamisen ensimmäisinä kontaktipisteinä,
joita voi sijoitella useampia tavoittamaan eri puolilta saapuvien perheiden huomio (ks. esim. Gerdt
& Korkiakoski 2016). Kohtaamisen ja elämyksellisen toiminnan lopuksi mukaan saatava Peilikortti
viimeistelee asiakkaan ”hurmaamisen”.

Kysely
Vanhempien palautekysely oli toimintamallin osana
tutkielmaan kuuluvilla kerroilla. Mielestäni jatkossa vanhempien palautetta

Kuva 18. Tiedotusaineisto.

voi kerätä ehkä hieman rennommalla tyylillä, esim. pyöreillä tarralapuilla.

Peilikortti ja juliste
saapuivat painosta

EMMAn edustajan vaatetus

31.3.2017.

Kulttuurineuvolassa Kukkuu-kupolipajan ohjaajalla on EMMAn työvaatetus

Kuva: Maria Vähäsarja.

eli rauhallinen asu, johon voi kuulua EMMAn essu, T-paita tai nimilapullinen
avainnauha. Vanhempien on helppo nopeasti arvioida toiminnan ja kontaktin
luonne. Paikalla on henkilö, jolta voi kysyä itseä kiinnostavista taide- ja kulttuuritarjontaan liittyvistä asioista. Asuvalinta perustuu asiantuntija tavattavissa -ajatteluun. (Ks. lisää ohjaajan toiminnasta kohdasta 4.2.)

Tapahtumaturvallisuus
Tapahtumatuotantoon liittyvä tapahtumaturvallisuus on koko toimintaa
kattava tekijä. Sillä tarkoitetaan niin lattioiden puhtauden tarkistusta ennen
pajan esille ottamista kuin pallojen pesemistä käytön jälkeen aina kaikille
miellyttävän tunnelman ylläpitoon. (Ks. lisää esim. 3.2.3 ja 4.2.)
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kuva 19. Peilikortti ensimmäistä kertaa tutkittavana yhdessä vanhemman kanssa.

Kuljetus, pystytys ja säilytys
Kulttuurineuvolan toimintamallin tuli olla paikasta toiseen siirrettävä ja
kohtuullisessa ajassa pystytettävissä. EMMAn kulttuurineuvolassa tarvittava
aineisto pakattiin peilikupolia varten ommeltuun kassiin ja toiseen täydentävään laukkuun. Näistä muodostui yksin kannettavissa oleva kokonaisuus.
Niiden kuljettaminen julkisilla kulkuneuvoilla ei kuitenkaan ollut mielekäs
ratkaisu johtuen kupolin mahdollisuudesta vaurioitua. Terveysasemalla ja
kauppakeskuksessa kassien kantaminen ei tuottanut ongelmia. Neuvoloissa
kokonaisuus oli kasassa noin 20 minuutissa mikä täytti alkuperäisen tavoitteen alle puolen tunnin pystytyksestä.
Käytimme toteutuneilla kerroilla matkoihin joko henkilöautoa tai taksia. Kulttuurineuvolakertojen välissä kokonaisuus säilytettiin EMMAssa.
EMMAn kulttuurineuvolan toimintamallille on olemassa viiteteokset
Taidepakki-opetuskokoelmasta, vaikkei toteutuneessa kokoonpanossa niitä
ole mukana. Estettä niiden hyödyntämiseen lisätasona toimintamallissa kulttuurineuvolassa tai muussa yhteydessä ei mielestäni ole.
Pakkiteosten teosturvallisuuteen liittyvät ratkaisut suunniteltiin valmiiksi kulttuurineuvolaan osana projektia. Mikäli pakkiteos otettaan mukaan,
käytetään sen kuljetuksessa turvaboxia. Tarvittaessa mukana oleva teos
voidaan laittaa turvaan sen sisälle. Mahdollinen mukaan otettava teos on silti
oltava kosketeltavissa.
Päätimme aloittaa EMMAn linjan mukaisesta selkeästä kokonaisuudesta, mutta se voi lähteä myöhemmin muuntumaan tilanteen mukaan monimuotoisemmaksi ja tilannekohtaiseksi esim. kulhoihin tuotavien elementtien muodossa.
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3.4 Peilausta EMMAn kulttuurineuvolassa
Kenttäjakson aikana 29.3.–25.4.2017 toteutimme neljä kulttuurineuvolakertaa sekä kokeilimme Kukkuu-kupolipajan muunneltavuutta 1.4.2017 Lasten
museofestareilla WeeGeen yhteistapahtumassa. Valittua toimintamallia arvioitiin jokaisen kerran jälkeen. Kertojen välillä ei tehty isoja muutoksia sillä
pajakertoja oli rajallinen määrä perheiden asiakaskokemusta selventävän kyselyn kannalta. Jokaisella kertaa oli kuitenkin jokin pienehkö muutos testattavaksi ja arvioitavaksi. Nämä pienetkin muutokset antoivat kokonaiskuvan
mallin muunneltavuudesta.
Kevään kulttuurineuvolakertojen jälkeen luovutin Kukkuu-kupolin
EMMAn museopedagogiselle henkilökunnalle käytettäväksi ja edelleen kehitettäväksi.

Kuvat 20 ja 21. Oman kuvan löytämisen riemua yhdessä vanhemman kanssa.
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3.4.1 Kulttuurineuvolassa
EMMAn kulttuurineuvolakerrat keväällä 2017.
Ke 29.3. ja 5.4. Iso Omenan neuvola
Ke 12.4. ja ke 26.4. Leppävaaran neuvola

Valitut neuvolat
Iso Omenan ja Leppävaaran neuvolat valikoituivat sijaintinsa perusteella. Toimintamalli suunniteltiin näiden neuvoloiden mittakaavaan sopivaksi. Lisäksi
valitut neuvolat edustivat kahta eri aikakauden neuvolatyyppiä. Leppävaaran
neuvola edustaa perinteistä neuvolaa terveyskeskuksen yhteydessä. Iso
Omenan neuvola on osa palvelutoria. Sen osana kulttuurineuvolan tilana toimiva Kohtaamo on kaikille avoin taiteen ja kulttuurin kohtaamispaikka, jossa
asukkaat ja espoolaiset kulttuuritoimijat tapaavat toisiaan. Kirjaston lasten
osastolta on avoin yhteys tälle alueelle. Näin osa kulttuurineuvolaan osallistujista tulee kirjaston puolelta mikä tarkoittaa 3–5-vuotiaiden isompaa osuutta.

Yhteistyö
EMMAn henkilökunnan edustaja oli mukana lukuun ottamatta 5.4.2017,
jolloin Kukkuu-kupoli laitettiin yhdessä kasaan, mutta sen jälkeen kokeiltiin
toiminnan pyörittämistä yhden henkilön voimin. Tämä tarkoitti sitä, ettei ehtinyt esimerkiksi dokumentoida toimintaa samalla tavalla kuin kaksin toimittaessa. Maria Vähäsarja oli mukana ensimmäisillä kerroilla. 26.4. oli EMMAn
pääopas Emilia Laine, sillä hän on toinen todennäköinen toimintaa jatkossa
ohjaava. Näiden variaatioiden perusteella yksinkin toiminta sujui, mutta ei
ota huomioon mahdollisia yllättäviä tilanteita tai dokumentointia. Yhdessä
ohjaaminen oli tietoinen ratkaisu toiminnan juurruttamiseksi.

Kulttuurineuvolakerrat
Ensimmäinen EMMAn kulttuurineuvolakerta toteutettiin Iso Omenan neuvolassa. EMMAsta työparina oli Maria Vähäsarja. Aamu oli kellojen siirrosta
johtuen hiljainen, mutta lopetettaessa olisi vielä ollut uteliaita tulijoita.
Yhteensä kävijöitä oli 27. Kerrasta jäi kokemus kokonaisuuden toimivuudesta vaikka Peilikortti ei ehtinyt painosta tälle kerralle.
Toisella kulttuurineuvolakerralla ensimmäiset huomiot Peilikortista
oli, että se auttoi luopumaan palloista. Lisäksi muutama kiireinen kävijä oli
tyytyväinen saadessaan osan kokemusta mukaansa. Aikatauluhaasteista johtuen kokeilimme osan aikaa toimia yhden ohjaajan voimin, mikä toimi hyvin
tällä kävijämäärällä.
12.4.2017 Leppävaaran neuvola oli uusi paikka, jonne kokonaisuus
asettui osaksi odotustilaa. Totesimme kerran aikana, että voisi kokeilla jotain
uutta lisäelementtiä. Päädyin kasvotyynyjen muotokieltä mukaileviin villapalloihin, joihin sain kaipaamani äänielementin. Näitä kokeiltiin 26.4., jolloin
toisena ohjaajana oli mukana EMMAn pääopas Emilia Laine.
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3.4.2 Perheiden asiakaskokemus
Kävijöiltä saatu palaute, tieto asiakaskokemuksesta, on ensiarvoisen tärkeää
museoille, jotka toimivat oppimisympäristöinä. Palautteen pyytämisellä museo seuraa ja arvioi omaa toimintaansa ja tarjoamiensa välineiden toimivuutta. Jotta ihmisten erilaiset kokemisen ja oppimisen tarpeet voitaisiin ottaa
huomioon, on kysyttävä heiltä itseltään mitä he museosta saivat ja mitä he
vielä tarvitsevat. (Kaitavuori 2007, 283.)
Esittelen EMMAn kulttuurineuvolaan osallistuneiden vanhempien
palautekyselyn (Liite 1) ja sen tuloksia neljältä EMMAn kulttuurineuvolakerralta. Kyselyllä kerättiin vanhempien ja lasten KUKKUU-kupolipajan käyttökokemuksia toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi vanhemmilta saadun
palautteen pohjalta.
Tilanne huomioon ottaen kyselyn rakenne tuli olla suhteellisen nopeasti täytettävissä. Tällöin sopivat valmiit väittämät, joihin saattoi pienin merkinnöin
ottaa kantaa. Avoimiin kysymyksiin vanhemmat vastasivat selvästi satunnaisemmin. Kyselyyn saattoi vastata neuvolassa tai antaa sähköpostiosoitteen
sen lähettämistä varten. Osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista.
Alkuaan oli tiedossa, etteivät kaikki ehtisi vastata kyselyyn lyhyestä käynnistä tai kielellisistä haasteista johtuen. Vanhemmat suhtautuivat kyselyyn
kiinnostuksella ja osallistuivat tilanteen haasteellisuuteen nähden hyvin.
Esimerkiksi vanhemmat tulivat täyttämään kyselyn neuvolakäynnin jälkeen
jos olivat olleet pajassa ennen neuvolaa.
Osallistuneiden kesken ilmoitettiin arvottavan 2 x 2 kpl vapaalippua
EMMAan. EMMAn henkilökunnan ehdotuksesta lopulta päädyttiin ottamaan
yhteyttä kaikkiin osallistujiin vapaalippujen lähettämistä varten.
Toiminnan aikana otettiin muutamia havainnekuvia, mutta visuaalisesti
toimintaa ei dokumentoitu tutkimusmielessä tutkimusluvan mukaisesti.
Osallistuvasta havainnoinnista kirjoitin toiminnan jälkeen muistiinpanoja,
joiden pohjalta kommentoin vanhempien palautekyselyn vastauksia.
Neljään tutkielmassa mukana olevaan Kukkuu-kupolipajaan osallistui 25–30
henkilöä/ kerta. Reilusta sadasta osallistujasta kyselyyn vastasi 17 vanhempaa kattaen lapsineen 42 osallistujaa. Tulokset eivät ole tilastollisesti kattavia, enkä niitä sellaisina esitä. Katson niiden kuitenkin antavat riittävän
palautteen toiminnan vahvuuksien ja kehityskohteiden hahmottamiseksi
vanhempien näkökulmasta.

EMMAn kulttuurineuvolassa parasta
EMMAn kulttuurineuvolan toimintamallissa pidettiin käytännön tasolla niin
kupolipeilistä kuin palloista. Tyynyt jakoivat mielipiteitä. Peilikortista ei
ole huomioita, sillä monet saivat sen vasta kyselyyn vastaamisen jälkeen.
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Vanhemmille oli tärkeää, että toiminta oli suunniteltu erityisesti lapsille
vaikka aikuinenkin löysi mielenkiintoista tutkittavaa. Leikkimisen ja toiminnallisuuden mahdollistaminen oli parasta: ”Kiva, että oli toiminnallisesti
esitelty tosi mielenkiintoisia juttuja katsoa ja koskea.” (Vanhemman vastaus
nro 14. Leppävaaran neuvolassa.) Erityisesti sopivuus pienille lapsille huomioitiin: ”Sattui olemaan juuri oman lapsen ikäiselle (1,5v) sopivaa virikettä.”
(Vanhemman vastaus nro 11. Leppävaaran neuvolassa.) Toiminnan tuominen
neuvolaan oli mieluisaa: ”Mukava yllätys. Emme tienneet, että tällainen olisi
neuvolassa.” (Vanhemman vastaus nro 17. Leppävaaran neuvolassa.) ”Tuotu
lähelle. Sopii pienille lapsille.” (Vanhemman vastaus nro 7. Iso Omenan neuvolassa.) Herätti kiinnostusta: ”Täysin uutta meille. Herätti kiinnostuksen
EMMAA kohtaan.” (Vanhemman vastaus nro 1. Iso Omenan neuvolassa.)

Väittämät
Vanhemmat arvioivat EMMAn tapahtumaa koskevia väittämiä asteikolla 5
kyllä, 4, 3 jonkin verran, 2, 1 ei, 0 ei mielipidettä.
• Kokonaisuus oli mielenkiintoinen. Vanhemmat pitivät kokonaisuutta

mielenkiintoisena. Viisi pistettä antoi kymmenen: 5 (10/17), kuusi arvosanan
neljä: 4 (6/17) ja yksi kolmosen: 3 (1/17).
• Osallistumisesta sai iloa ja elämyksiä. Tästä väittämästä oltiin samaa
mieltä: 5 (12/17). Neljä antoi asteikon numero neljä: 4 (4/17) ja yksi kolmosen: 3 (1/17).
• Houkutteli leikkimään. Toimintamalli houkutteli leikkimään myös vanhempien mielestä: 5 (11/17), 4 (4/17) ja 3 (2/17).
• Löysimme sopivaa tutkittavaa. Sopivaa tutkittavaa löytyi hyvin: 5
(12/17), 4 (4/17) ja 3 (1/17).
• Saimme mielenkiintoista sisältöä arkeen. Vanhemmat kokivat toiminnan sisällöllisen annin yllä arvioituja elämyksellisiä ja toiminnallisia puolia
jonkin verran heikompana: 5 (7/14), 4 (6/17) ja 3 (4/17).
• Otin valokuvia. Valokuvia otettiin vähän. Suurin osa keskittyi kokemukseen: 5 (1/17), 4 (1/17), 3 (1/17), 2 (1/17), 1 (8/17) ja 0 (5/17). Tämä yllätti,
sillä oletin uudenlaisen tilanteen ja peilin tuoman näkökulman lisäävän dokumentointia. Toisaalta tästä kohdasta on nähtävissä vanhempien keskittyneisyys kysymyksiin jossain määrin haasteellisesta tilanteesta huolimatta.
• Materiaalit olivat sopivia. Materiaalivalintoja pidettiin kohderyhmälle ja
toimintaympäristöön sopivina: 5 (11/17), 4 (5/17) ja 3 (1/17).
• Saimme ohjeistusta riittävästi. Ohjeistus ja kontakti osallistujiin on
ollut pääasiassa hyvää ja riittävää: 5 (10/17), 4 (4/17) ja 3 (3/17).
• Sain lisätietoa EMMAsta / Espoon kulttuuritarjonnasta. Vanhemmat
kokevat saaneensa vaihtelevasti lisätietoa EMMAsta tai yleisemmin Espoon
kulttuuritarjonnasta: 5 (2/17), 4 (6/17), 3 (4/17), 2 (1/17), 1 (3/17) ja 0
(1/17). Jossain määrin vastauksiin voi vaikuttaa se, että ensimmäisellä kerralla ei ollut vielä EMMAn toiminnasta muistuttavaa Peilikorttia. Kysymyksessä
oleva lisätietoa -sana ei myöskään ole paras mahdollinen sillä kulttuuritoi-
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mintaa entuudestaan tunteva saattoi tulkita lisätiedon tarkoittavan jotain
hänelle selkeästi uutta tietoa. Tässä kohtaa on silti nähtävissä kehittämisen
tarvetta.
•

Taide kiinnostaa. Taiteesta ollaan kiinnostuneita vaihtelevasti: 5

(7/17), 4 (4/17), 3 (5/17) ja 1 (1/17). Varsinkin tämä kysymys oli luonteeltaan
henkilökohtainen, omia arvoja ja identiteettiä arvioimaan herättelevä. Kysely
toimi pajassa tutkimuksellisen tehtävän lisäksi aikuisille suunnattuna aktivoivana pajan osana; omaa ja perheen taiteelle ja kulttuurille antaman arvon
mietinnän välineenä.

EMMAn kulttuurineuvolaan osallistumisen hyöty perheille
Osallistumisen koettiin antavan iloa, mukavan hetken ja kiinnostavia virikkeitä/ aktiviteetin arkeen ja toimivan monille ikävän neuvolakäynnin vastapainona:
”Kiva kokemus ikävän rokotus-neuvolan yhteydessä.” (Vanhemman
vastaus nro 9 Leppävaaran neuvolassa.)
”Erittäin mukava aamuhetki, lapsen vapautuessa näin miten todella
nautti kokeilemisesta!” (Vanhemman vastaus nro 13 Leppävaaran neuvolassa.)

Vanhempien ehdotuksia jatkokehittelyyn ja muita terveisiä
Käsittelen yhdessä kehittämisehdotuksia käsittelevät kysymykset sillä niissä
oli rinnastettavia vastauksia ja usein vain toiseen oli vastattu. Lisäksi näitä
tukevia vanhempien kokoavia mielipiteitä oli muissa avoimissa vastauksissa.
Vanhemmat pitivät toimintaa sellaisenaan hyvänä, piristävänä, erilaisena ja
toivoivat tätä lisää (7/17).
Muutama vastaus viittasi siihen, että tekemistä olisi voinut olla enemmän. Tämä mielestäni oli suhteessa siihen, että toimintaa ei ollut suunniteltu
alkuaankaan pitkäaikaisiksi tai vähän isommille lapsille. Heidät on hyvä ottaa
jatkosuunnittelussa huomioon.
Vanhempien kommentit: ”Tiedotus, satuin paikalle sattumalta.”,
”Vinkkejä lapsen leikkeihin.” ja ”Lisää tätä.” kertovat kiinnostuksesta ja tämän
tyyppisen toiminnan tarpeesta.

TAUSTATIETOJA
Toimintaan osallistujat
Toimintaan osallistui neuvoloissa noin 100–120 henkilöä riippuen osallistumisen määrittelystä. Kyselyn mielipiteet edustavat 17 perheen vastauksia kattaen 42 osallistujaa eli edustavat noin kolmanneksen mielipiteitä.
Kyselyyn vastasivat useammin ne vanhemmat, joilla oli neuvolakäyntiin
muutenkin käytettävissä enemmän aikaa. Vanhempia ja muita perheen läheisiä aikuisia mainitaan 19 (19/42). Lapsista (23/42) alle vuoden ikäisiä lapsia
oli yhdeksän (9/23) ja alle kaksivuotiaita viisi (5/23). Viisi osallistujaa oli
kahden ja kuuden vuoden väliltä (5/23).
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Vastauksista päätellen pajan voi tulkita kiinnostaneen erityisesti yhden vuoden molemmin puolin olevia taaperoita vanhempineen ja sisaruksineen samalla heijastellen myös neuvolan tyypillistä asiakasrakennetta.

KUKKUU-kupoliin osallistumisaika
Olimme alusta asti lähteneet siitä, että toiminta on tarvittaessa lyhytkestoista. Osalle osallistumisaika jäikin lyhyeksi, sen sijaan kyselyyn vastanneiden
tyypillinen osallistumisaika on 10 tai 15 minuuttia (12/16) mikä on oletuksiani pidempi. Pisin mainittu osallistumisaika on 30 minuuttia.

Kulttuurineuvolan tuttuus
Vanhemmilta saadun palautteen perusteella kulttuurineuvolaa toimintamallina ei tunneta kovin hyvin. Kyselyyn vastanneista alle kolmasosa (4/17) oli
kuullut ja yksi (1/17) osallistunut kulttuurineuvolatoimintaan.
Katson tämän selittyvän osin myös neuvola-asiakkaiden luonnollisella vaihtuvuudella. Tuntuu, että kulttuurineuvolatoiminnan tunnettuutta
olisi pyrittävä lisäämään. Lisäksi palvelumuotoilun näkökulmasta kulttuurineuvolatoiminnassa on kohtia, joihin yksittäinen toimija ei voi vaikuttaa.
Yksittäisen toimijan kannalta ei ole mielekkäin vaihtoehto tulla esittelemään
toimintaa muutamalle satunnaiselle perheelle jos olisi mahdollista tavata
isompikin joukko samalla panostuksella.
Tässä projektissa valituissa neuvolakohteissa kirjaston henkilökunta
on esittänyt kiinnostuksensa yhteistyön tekemisestä. Siirryttäessä neuvolan
ulkopuolelle toiminta ei välttämättä olisi samalla tavalla kulttuurineuvolatoimintaa, mutta tavoitteet samansuuntaiset: mahdollistaa eri kulttuuritoimijoiden näkyvyys omien tilojen ulkopuolella, tarjota tietoa ja kokemuksia espoolaisesta kulttuurista lapsiperheille.
Jossain määrin voi olla vanhemman ja lapsen kokemuksen kannalta
hyväkin asia, että siinä on säilynyt iloisen yllätyksen leima. ”Mukava yllätys. Emme tienneet, että tällainen olisi neuvolassa.” (Vanhemman vastaus
26.4.2017 Leppävaaran neuvolassa.)

EMMAn tunnettuus
Kyselyyn vastanneista EMMAssa oli käynyt yhdeksän vanhempaa (9/17) eli
noin puolet kun ottaa huomioon muutamien vastausten täsmennykset: ”kyllä,
tosin lapset eivät” tai noin 10 vuotta sitten. Ottaen huomioon tämän kyselyn
pienen otannan, vastaa tulos EMMAn ei-kävijyystutkimuksen tuloksia vuodelta 2012, jonka mukaan Espoon asukkaista noin puolet on EMMAn ei-kävijöitä
(Berlin 2013).
Esittelen lisää päätelmiä vanhempien palautteesta kohdassa 4.1.
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3.4.3 Lasten museofestarit – Demo5
Kulttuurineuvolakertojen lisäksi toimintamallia kokeiltiin osana Lasten museofestareita lauantaina 1.4.2017. WeeGeen yhteistapahtumassa (1.–2.4.2017),

5. Demo-käsite

jonka teemana oli Paluu kasarilapsuuteen. Kukkuu-kupoli, taidepaja perheen

sopii enemmän kuin

pienimmille ei ollut osa virallista ohjelmaa vaan iloinen yllätys, bonus per-

hyvin kuvaamaan

heen pienimmille. Paja oli kuitenkin hyvin esillä museofestarien sosiaalisen

tapahtunutta. Demo

median tiedotuksessa ennen ja jälkeen tapahtuman (esim. http://www.instag-

on lyhenne "esitystä"

ram.com/p/BSV_xc9Dttc/?taken-by=nayttelykeskusweegee).

merkitsevästä sanasta

Museofestareille osallistuttiin, sillä haluttiin kokeilla EMMAn alku-

demonstraatio, jolloin se

peräisen tavoitteenasettelun mukaisesti toiminnan soveltuvuutta museon

voi tarkoittaa esimerkiksi

sisällä ja muunlaisen jalkauttamisen välineenä. Tämä tapahtuma sijoittui

yliopistokursseihin liittyvää

ajallisesti ja kohderyhmän kannalta hyvään kohtaan osaksi toimintatutkimus-

käytännön harjoitusta,

ta. Muutenkin tuntui hyvälle kokeilla kokonaisuutta osana sen alkupistettä.

jossa opiskelijoiden
tulee esittää omaa

Museofestareiden aikaan yleisölle suunnatut oleskelutilat olivat pääasiassa

osaamistaan. Demon

jo käytössä. Lisäksi olimme puhuneet Kukkuu-kupolin kokeilusta näytte-

muita merkityksiä voi olla

lytiloissa jo aiemmin; miten tila ja siellä olevat teokset vaikuttaisivat ko-

esittelyversio, hahmotelma

kemukseen. Näyttelytilaan siirryttäessä oli toimintamallin osia arvioitava

tai promootiotarkoituksiin

uudelleen. Pajan paikan valintaan vaikutti esillä olevien teosten kohtaavuu-

tehty tallenne esim.

den lisäksi muun muassa teosturvallisuus ja oletettavat ihmisten kulkura-

musiikkikappaleesta,

dat tiloissa. Päädyimme näyttelytilaan, jossa on esillä esimerkiksi Marianna

tietokonepelistä tai

Uutisen Kosketus (2011) ja Pekka Jylhän Luola saaren rannalla (2013). Lisäksi

-ohjelmasta. Lasten

ympärillä oli joukko muita teoksia, jotka olivat olleet ideoinnin taustalla.

museofestarit oli Kukkuu-

Näyttelytilassa Kukkuu-kupoli heijasteli koko tilaa vaikkakin rakennuksen

kupolin promootiotilaisuus

kattorakenteet korostuivat.

ja samalla minulle paikka
osoittaa (akateemista)

Pajapäivänä saatoin yhtyä Maria Vähäsarjan esittämään toteamukseen yhteis-

osaamistani.

kehittelypalaverin lopuksi, että ”sittenhän kaikki teokset voi nähdä kokonai-

(Wikipedia. Demo.)

suuden taustalla”.
Jo peilauksen myötä kokonaisuus antoi mahdollisuuden tarkastella
mitä teosta tahansa uudesta näkökulmasta. Lähestyttäessä kupolia huomio
siirtyi tilan ja teosten tarkastelusta katsojaan ja muihin ihmisiin.
Pallot päätettiin jättää pois jo teosturvallisuuden vuoksi. Lisäksi
haluttiin kokeilla pelkästään kasvotyynyjä osana peilikupolia. Jaoimme
tilanteen mukaan myös Peilikortteja ja kerroimme kiinnostuneille toiminnan
taustoista ja yhteydestä kulttuurineuvolatoimintaan.
Kupolin paikka oli hyvä ja oikea, mutta haasteellinen. Pekka Jylhän

”Siinä olevat teema,

teos oli yllättävän lähellä, ja tuotti osalle pienistä lapsista vaikeuksia ymmär-

elementit ja värit

tää, mihin saa koskea tai kiivetä. Kaikki meni kuitenkin hienosti ja Kukkuu-

napsahtelivat mielessäni

kupoliin osallistui yli toista sataa kävijää kolmen tunnin aikana.

paikoilleen ja löysi vielä
lisää rinnastuksia esillä
olevista töistä.”
(PK 1.4.2017)
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Kukkuusta roolileikkeihin ja siirtelystä järjestely- ja rytmitysleikkeihin
Pienimmät kävijät tutustuivat peiliin kuten neuvolassa. Vaikka pajan kerrottiin olevan pienille tarkoitettu, saivat kaikki tulla tutustumaan. Kokemuksia
ei ollut tässä vaiheessa kertynyt isompien lasten tai ryhmien reaktioista.
Kuperan peilipinnan vaikutus omaan vartaloon ja ympäristöön kiinnosti iästä riippumatta. Kouluikäisille tyypillistä näytti olevan järjestely- ja
rytmitysleikit. Kupoli haluttiin peittää ja paljastaa. Valta ja kontrolli olivat
lapsella. Tyynyjä haluttiin naamiona käytön lisäksi pukea päähän ja käsiin
asusteiksi. Pelkistetyt tyynyt jättivät monia tutkinnan mahdollisuuksia roolileikkiin. Monesti lapsi tai vanhempi nimesi syntyneen hahmon tai roolin.
Sama musta kasvokiekko saattoi olla leidin hattu, Darth Vader tai vaikka kukkuu-leikin väline. Kupolipeili tyynyineen tuki niin pienen lapsen tutkimista
kuin isomman lapsen rooli-, sääntö- ja järjestelyleikkejä (ks. esim. Korhonen
2008, 152). Tämä antaa vinkkiä siitä, mihin suuntaan toimintaa voi jatkossa
myös viedä. Onhan roolileikissä kyse itsensä uudella tavalla näkemisestä.
Yhteistoiminnan harjoittelu ilmeni ryhmissä, joissa saattoi tulla
pientä erimielisyyttä tyynyjen jakamisesta, mutta neuvottelun jälkeen jommankumman leikkisuunnitelma toteutettiin lopulta yhdessä. Kiinnostavaa
oli myös huomata, kuinka osa kävijöistä otti mahdollisuuden leikkiin heti
omakseen iästä riippumatta. Saatoin todeta käytännössä, ettei leikki ei katso
ikää vaan leikkisää mieltä.

3.4.4 Toimintamallin ohjeistus, luovutus
ja sitouttaminen EMMAn käyttöön
Maria Vähäsarja toi muun henkilökunnan tietoon kulttuurineuvolaprojektin
etenemisen kevään aikana. Lasten museofestareilla mukana olo mahdollisti
laajemmalle joukolle EMMAn henkilökuntaa tutustua Kukkuu-kupoliin myös
käytännössä vaikkakin sovellettuna tähän tilaisuuteen. Toiminnan sitouttamisessa olennaisinta oli EMMAn henkilökunnan mukanaolo niin toiminnan
suunnittelussa kuin Kukkuu-kupolipajan testauksen eri tilanteissa.
Viimeisen kulttuurineuvolakerran jälkeen Kukkuu-kupoli siirtyi EMMAlle.
Toimintamallin luovutus merkitsi opinnäytteen osalta, että projektin suunnittelu, testaus ja jatkokehittely oli suoritettu. Tämä käsillä oleva opinnäyte toimii Kukkuu-kupolin käyttöohjeena ja mahdollisen jatkokehittelyn perustana.
Toimintamallin juurtumisesta osaksi EMMAn toimintaa kertoi pajaesittely
taidemuseon nettisivuilla, syksyn 2017 ja vuoden 2018 kulttuurineuvolakerrat Iso Omenassa. Vähäsarjalta saadun tiedon mukaan Kukkuu-kupoli löytyy
keväällä 2018 kulttuurineuvolan lisäksi myös EMMAsta.
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Maria Vähäsarja kuvailee Kukkuu-kupolia palautteessaan 31.10.2017 kahden
syksyn kulttuurineuvolakerran jälkeen. Hänestä kokonaisuus on näyttävä,
ja silti yhden ihmisen liikuteltavissa kupolin omalla olkalaukulla ja nopeasti
pystytettävissä. Lisäkäyttökokemus vahvistaa kupolin olevan parhaimmil-

”Marian palaute:

laan alle kaksivuotiaille vaikka toimii hieman eri tavoin myös isommille.

Luonteva. Helposti

Kuljetettavuuden rajoissa valittu helma olisi voinut olla vielä leveämpi jotta

lähestyttävä sekä

siihen vauva mahtuisi kohtisuorassa mahalleen. Peilikuva toimii riemullisena

asiakkaan että toimijan

kaverina pitkään ja pallot lisäävät isommille kiinnostavaa tekemistä kupolin

kannalta. Ei kaipaa

ympärillä. Naamiot toimivat kun ensin kehottaa niitä kokeilemaan. Peilikortti

juurikaan ohjeistusta.

toimii muistona ja viestinä kotiin vietäväksi ja helpottaa pajasta lähtemistä.

Kulhoihin voisi ottaa

Maria Vähäsarja tiivistää: Tarjoaa mukavia hetkiä perheiden kanssa, vaiva-

joitain erilaisia palloja

tonta, itseohjautuvaa ja moninaisesti käytettävää. Lopuksi hän toteaa, että

lisää. Puhuimme siitä,

”oikein hyvin toimii meidän käytössämme tämä Kukkuu-kupoli”. (Vähäsarja.

että aloitamme selkeästä

Sähköposti 31.10.2017.)

kokonaisuudesta, joka voi
lähteä elämään tilanteen
mukaan.”
(PK 29.3.2017)

Kuva 22. Kukkuu-kupoli netissä,
samalla EMMAn tulkintaa:
”Kukkuu-kupoli on EMMAn
taidepaja perheen pienimmille
kävijöille. Aalto-yliopiston
kuvataidekasvatuksen
opinnäytetyönä syntynyt
toiminnallinen leikkiin ja
vuorovaikutukseen kannustava
kupoli on testattu jo parinsadan
vauvaperheen toimesta. Oma
peilikuva riemastuttaa ja värikkäät
lisäelementit rohkaisevat kukkuuleikkiin.”
”Kukkuu kupolin voit löytää
muutaman kerran vuodessa
osana Kulttuuriespoon toimintaa
avoneuvola-aikoina sekä lapsille
suunnattujen tapahtumapäivien
osana.”
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4 PÄÄTELMIÄ
Uusia heijastuksia
Tässä luvussa tarkastelen reﬂektiivisesti kehittämisprojektin tuloksena muodostunutta toimintamallia, peilaan koettua tuoden esille uudenlaisen ajattelun nostamia näkökulmia ja vastaan tutkimuskysymyksiin.
Vanhempien palaute ja havainnointi tuotti joukon päätelmiä, joiden pohjalta
EMMAn toimintaa lapsiperheille kannattaa jatkossa tarkastella ja kehittää.
Esitän näkökulmia ohjaajan merkityksestä vuorovaikutuksen onnistumiselle.
Tarkastelen itselleni tärkeäksi muodostuneen osallisuuden ilmentymismuotoja Kukkuu-kupolissa taiteen, perheiden ja erityisesti lasten näkökulmasta.
Toiseksi vahvistuneeksi teemaksi nousi leikin merkitys niin oppimisessa kuin
taidemuseon määrittelyssä lapsiperheille. Minulle leikki oppimisen suunnittelun lähtökohtana tai leikkipaikka oppimisympäristönä ei ollut itsestään
selvää. Jos jatkaisin tai voisin aloittaa alusta, oppimisen leikillisyys tulisi olemaan selkeämmin lähtökohtana vauvaperheiden toimintaa suunnitellessani.

4.1 Lapsiperhe Kukkuu-kupolipajan asiakkaana
– Perheiden palautteesta ja havainnoinnista
nousevia päätelmiä
Vanhempien palautekyselyn ja havainnoinnin perusteella Kukkuu-kupolipaja
EMMAn kulttuurineuvolana on mukava ja toiminnallinen yllätys vauvaperheille neuvolassa. Se toimii vauvaperheiden arjen elämyspajana.
Toiminta vastasi erityisesti yhden vuoden molemmin puolin olevien
taaperoiden ja heidän vanhempiensa toiveita. Kokonaisuus kiinnosti myös
vähän isompia omaehtoisiin leikkeihin. Materiaalien osalta toiminta sopii
erityisesti vauvoille ja taaperoille. Toimintamalli nähtiin mielenkiintoisena.
Sen koettiin antavan osallistujille iloa, elämyksiä ja olevan ihana yllätys.
Samalla se houkutteli leikkimään ja tutkimaan. Ohjaajalle kontaktin ottaminen ja osallistujille keskinäisen kontaktin saaminen sen kautta oli helppoa ja
luontevaa.
Hyvä palaute oli helppo ymmärtää kun ottaa huomioon, kuinka moni
tiesi kulttuurineuvolan olemassaolosta ylipäätään ja kyseisenä päivänä kun
heillä oli neuvolaan asiaa. EMMAn kulttuurineuvolan osalta toteutui toteamus ”Yllätä asiakkaat tarjonnalla, joka ylittää heidän odotuksensa” (Gerdt ja
Korkiakoski , 2016, 107). Perheet yllättyivät iloisesti Kukkuu-kupolista, jota
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eivät olleet osanneet edes odottaa. Saatoin todeta, että EMMAn kulttuurineuvola toimi taidepajan muodossa lapsiperheiden arjen hyvinvoinnin tukena.
Kehittämistä ajatellen vanhempien palautteesta nousee esille tarve miettiä
isompien lasten huomioimista vielä paremmin toiminnassa. Taaperoiden
mielenkiinnon kohteista lähtevän lisätoiminnan tarve oli ennakoitavissa,
sillä alkuaan valittiin juuri vauvoille suunniteltu kokonaisuus toteutettavaksi
tämän kehittämistyön puitteissa. Vaikka monille pienten lasten vanhemmille toiminnan mittakaava ja luonne oli mieluisa, isommat lapset tuntuivat
kaipaavan jonkun lisätason tekemiseen. On tosin huomioitava, että Peilikortti
toimi parhaiten juuri vähän isommilla ja kun kortti tavallisesti annettiin,
vanhempi oli juuri saanut kyselyn palautettua. Tämä järjestys mahdollisti
paremmin kortin tutkimisen yhdessä vanhemman kanssa.
Vanhempien vastauksissa näkyy tiedotuksen kehittämisen tarve monella
tasolla. Kulttuurineuvolan tunnettuutta ja toiminta-aikojen tiedostosta tulisi
vielä tehostaa vaikka sitä on jo tehty. EMMAn osalta tiedottamisen kehittäminen lähtee toiminnalle asetetuista tavoitteista. On kysyttävä, riittääkö
tietoisuuden lisääminen EMMAn olemassaolosta ja perheystävällisyydestä.
Toiminta itsessään viestii EMMAn toimintatavoista. Nykyinen toiminta ja henkilökunnan paikalla olo mahdollistaa vanhemman kiinnostuksesta nousevat
keskustelut esitteiden lisäksi.
Toimintamallin suunnittelu ja toteutus opinnäytteenä vaikutti valittuun kokonaisuuteen. Päätin kerätä vanhemmilta tutkielmaa varten palautetta kirjallisessa muodossa. Tiesin kyselyyn vastaamisen vievän osan
vanhempien huomiosta ja käytettävissä olevasta ajasta. Sen rinnalle kilpailemaan ei ollut mielekästä tuoda muuta vanhempia aktivoivaa toimintaa.
Palautekyselylle muodostui kaksoisrooli. Samalla kun saimme tietoa perheiden kokemuksista EMMAn kulttuurineuvolassa, se toimi EMMAsta ja jossain
määrin myös kulttuurineuvolasta tiedottavana välineenä. Se laittoi vanhemmat miettimään esimerkiksi pajan antia heille perheenä ja vanhoja taidemuseokäyntejä eli vanhemman arvoja taiteeseen, museossa käymiseen ja lapsille suunnattuun toimintaan muualla ja myös kotona. Jatkossa on mietittävä,
tarvitaanko kokonaisuuteen vanhempien pohdiskelun aktivoinnin tueksi jokin
lisäelementti vai riittääkö vuorovaikutteinen läsnäolo, peilikortti, museon kulloisetkin esitteet ja vaikka pääsylippujen arvonta.
Kyselyn yksikielisyys toi esille, kuinka osa kulttuurineuvolan kävijöistä ei voinut siihen vastata kielimuurin takia. Tämä tuo esille, kuinka
olennaista oli valita jatkossa toimintamalliin uusia osia, jotka eivät perustu
niinkään kielelliseen vuorovaikutukseen vaan toiminnallisuuteen. Lisäksi
muunkielisen aineiston tuottaminen ja mukaan ottaminen on tarpeen.
Mietinnässä ollut englanninkielisten kotisivujen esittely ei tutkielmassa mukana olleilla toimintakerroilla toteutunut eikä sellaisenaan olekaan riittävä
vastaus monikulttuuristen perheiden huomioimiseksi.
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Erityisesti kulttuurineuvolatoiminnan ja EMMAn tunnettuuden eteen
on vielä tehtävää. Siitä on vielä askelia osallistumiseen. EMMAn ratkaisu
jakaa kaikille kyselyyn osallistuneille vapaaliput EMMAan toimi jatko-osallistumista madaltavana askeleena tulla museoon lapsen kanssa. Niiden käyttöastetta tämän tutkielman puitteissa ei voitu selvittää.
Yhteenvetona vanhemmilta saadun palautteen perusteella elämyksellisyys,
virkistävyys ja esteettinen mielihyvä toteutuvat suhteellisen hyvin. Uutta
taitoa ja tietoa tuottavana oppimisen paikkana EMMAn kulttuurineuvolan
paja toimii erityisesti pienille lapsille. Vanhemmille pajan toiminnassa tiedon
lähteenä on vielä kehitettävää.
Kiinnostava vanhempien osallistuvuutta koskeva havainto oli, että nykyvanhemmat olivat aktiivisia, valmiita osallistumaan ja antamaan palautetta
kokemastaan. Toimintaan lähdettiin mukaan ja he ottivat tarjotun toiminnan
ja ympäristön haltuunsa omien tarpeiden mukaan vauhdilla. Kyselyyn vastaaminen ymmärrettiin osaksi kehittämisprojektia ja vaikuttamisen mahdollisuudeksi.
Alkuaan oletin vanhempien kuvaavan lastaan ja itseään Kukkuu-kupolilla. Taustalla oli oletukseni vanhempien omien pienten lastensa elämän
dokumentointitarpeesta, siitä että jokainen kehitysaskel ja uusi tapahtuma
ovat kuvauksen arvoisia. EMMAn kulttuurineuvolassa vanhempien kuvausinto ei kuitenkaan ollut merkityksellistä. Muutamat vanhemmat ottivat kuvia
lapsestaan kupolipeilin edessä. Omalla tavallaan tämä vähäinen kuvaaminen
oli hyvä, sillä vanhemman ja lapsen yhteiselle leikille ja huolehtimiselle oli
paremmin aikaa. Osittainen vaikutus vanhempien vähemmälle kuvaamiselle
saattoi olla myös ohjaajien kuvaamisella. Tämä on tiedostettava jatkossa kun
ei ole tutkimuksellisia kuvaustarpeita.
Toiminnan tarjoajan näkökulmasta asiakaskontaktien rajallinen ja satunnainen määrä kulttuurineuvolakerran aikana jossain määrin kyseenalaistaa
toiminnan mielekkyyttä. Kulttuurineuvolaa tutkinut Marjaana Jaranne on
todennut, että kulttuurineuvolassa asiakaskontaktin hinta nousee korkeaksi.
Lisäksi palveluntuottajien mahdollisuus jalkautua omilta työpisteiltään neuvoloihin henkilöstöresurssien puitteissa on yksi kulttuurineuvolan pysyvistä
haasteista (Jaranne 2013, 49). EMMAn kannalta heitä lähellä olevan Tapiolan
neuvolan mukaan tulo kulttuurineuvolatoimintaan olisi mielekästä. Yhtenä
ratkaisuna voi nähdä yhteistyön muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi
kirjaston, jolla on myös tapahtumia lapsiperheille. Tämä on entistä luontevampaa Iso Omenan kaltaisten palvelutorien yleistyessä.
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4.2 Vuorovaikutus, ohjaajan tehtävä ja rooli
EMMAn kulttuurineuvola ei voinut perustua ohjaajan persoonaan tai taitoihin, sillä paja suunniteltiin EMMAn henkilökunnan käytettäväksi. Esitän muutamia näkökulmia vuorovaikutuksesta, ohjaajan roolista ja tehtävästä EMMAn
kulttuurineuvolassa sillä ei ole yhdentekevää, millaista vuorovaikutusta
ohjaaja ehdottaa ja miten reagoi asiakkaan kehonkieleen ja kysymyksiin.
Ohjaaja on EMMAn kulttuurineuvolassa kertomassa mahdollisuudesta tulla
leikkimään ja osallistumaan EMMAn pajaan: ”Voi tulla tutkimaan.” tai vaikka
”Löysitkö peilikuvan?” Hän toimii osaltaan toiminnan sanallistajana ja kannustajana. Kontaktin alussa toiminta on hienovaraista havainnointia ja tunnustelua, voisiko perhe olla kiinnostunut osallistumaan. Usein vanhempi haluaa
tietää, mistä on kyse ja siinä kohdassa voi selvittää tiedon tarvetta. Ovatko
käyneet EMMAssa vai onko uusi paikka? Jos paikka on tuttu, keskustelu siirtyy usein ajankohtaisiin näyttelyihin ja tapahtumiin EMMAssa, WeeGeellä ja
Espoon kulttuuritarjonnassa yleensäkin. Taidepajaan tutustumisen ohella osa
vanhemmista haluaa esittää kulttuuritarjontaan ja taiteeseen liittyviä kysymyksiä. Avoimimmillaan omasta taidesuhteesta voi keskustella tai ainakin
sitä voi itsekseen pohtia.
Kulttuurineuvolaa voi ajatella asiantuntija tavattavissa -toimintana,
jossa senkertainen toimija on oman organisaation asiantuntija, sekä samalla
jakaa mahdollisuuksien mukaan laajemminkin tietoa kulttuuritarjonnasta
Espoossa (esim. Jaranne 2013). Lähtökohtina ovat vanhempien tiedon tarve
ja yleisötyön tavoitteet. Marjaana Jaranne (2013, 24) tuo esille vastavuoroisuuden: Kulttuurineuvolassa asiakkaalla on mahdollisuus esittää toiveita palvelujen sisältöihin ja tätä kautta vaikuttaa palvelutarjontaan. Yksisuuntaisen
tiedottamisen sijaan toiminta on luonteeltaan vastavuoroista keskustelua.
Ohjaajan yksi tehtävä on varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen.
Ohjaaja kutsuu osallistumaan niin lasta kuin vanhempaa, kertoo tarvittaessa
lisää ja kannustaa perhettä yhteiseen leikkiin, on mukana ”hetken syntymisessä” tukevana taustavaikuttajana. Tämä voi tarkoittaa vaikka tyynyjen ja
pallojen tarjoamista vanhemmalle, jonka päähuomio saattaa mennä lapsen
turvallisesta liikkumisesta huolehtimiseen. Myös ohjaajan tehtävä on varmistaa toiminnan turvallisuus. Vauvojen elämyspajoissa tekeminen perustuu
vauvan kiinnostuksen kohteisiin, ja aistielämyksiin. Ohjaaja ei aseta tekemiselle ehtoja vaan vauva ja vanhempi yhdessä tutkimalla löytävät kulloinkin valikoituneen esineen aistiset elementit ja sen tarjoaman toiminnan.
Kokemus antaa perheelle esimerkin siitä, kuinka taiteellinen toiminta voi
toimia varhaisen vuorovaikutuksen tukena.
Taaperon tai isomman lapsen kanssa toimiminen voi olla yhteisen
leikkihetken jakamista. Ohjaaja huomioi lapsen kiinnostuksen kohteet ja arvioi parasta tapaa tukea toiminnan alkua ja jatkuvuutta. Kun kyse on lapselle
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uudesta ihmiskontaktista, voi osassa tilanteita etäisyyden säilyttäminen aluksi olla oikea ratkaisu toiminnan alun turvaamiseksi.
Kirsti Lonka (2011) määrittelee lapselle aivan keskeisiksi kehittymisen
välineiksi asioiden ihmettelyn ja kysymysten tekemisen. Hän tähdentää, että
aikuisen tehtävä ei ole niinkään vastata lapsen kysymyksiin selittäen vaan
tukea lapsen pohdintaa. Kokemuksellinen, elämyksellinen, stimuloiva ja tunteita herättävä toiminta saa oppimaan uutta. Ohjaaja jakaa leikkihetken lapsen kiinnostuksen kohteita tukien, tarvittaessa luoden uusia merkityksiä ja
tarinoita toiminnan jatkoksi. Tasa-arvoiseen ja vastavuoroiseen taiteelliseen
toimintaan pyrkiminen kunnioittaa lasten oman kulttuurin arvoa (Pääjoki
2007, 293).
Tarjottu toiminta antaa tilaisuuden niin perheidentiteetin kuin taide- ja
kulttuuri-identiteetin erilaisten vaihtoehtojen pohdintaan. Ja siten osallistuu
vanhemman omakohtaiseen identiteetin muokkaukseen arjessa, vanhemmuuden keskellä. Pidän tärkeänä, ettei ohjaaja arvota vanhempien esittämiä mielipiteitä tai heidän elämäänsä liittyviä valintoja. Päivi Fadjukoﬃn (2009, 181)
mukaan nämä valinnat ovat muu muassa seuraavanlaisia: onko parempi olla
kotiäiti vai käydä töissä, valitako urakseen teknologiaa vai hoitotieteitä ja ollako sinkku vai suurperheellinen. Tai kulttuurineuvolassa: käydäkö taidemuseossa, painitreenissä tai jäädäkö kotiin vaikka saunomaan. Kulttuurineuvola
voi olla pieneltä osaltaan tukemassa hyvää minäkehitystä ja hyvinvointia,
johon vaikuttaa tutkimusten mukaan se, minkälaisen prosessin ihminen käy
läpi ennen identiteetin saavuttamista ja valintojen tekemistä (emt.).
Myönteinen ja kunnioittava suhde ihmiseen on ehdoton onnistumisen
edellytys vuorovaikutusta korostavissa taideprojekteissa (ks. esim. Bardy
2007, 26). Kaikkinainen vuorovaikutuksen ja arvostavan kohtaamisen tukeminen asiakastilanteissa on myös kulttuurineuvolassa ammattimaisen palvelun perusta. Kirsti Lonka (2011, 355–356) esittää viisi K-alkuista käsitettä,
jotka yksinkertaisuudessaan, mutta arjessa haasteellisina toteuttaa, auttavat
myös kulttuurineuvolassa toimimaan mielekkäällä tavalla niin ohjaajana kuin
elämässä yleensäkin: Kunnioita toista ihmistä, kuuntele, kiinnostu, kannusta ja
kiitä. Erityisesti näiden periaatteiden soveltamisen arvon Lonka näkee monikulttuurisessa ympäristössä. Tällainen lähestymistapa kehittää koko yhteisöä.
Kukkuu-kupolin toimivuus perustuu osallistumiseen ja vuorovaikutukseen.
Taidepaja ja -hetki rakentuvat yhdessä. Jokainen osallistuja, myös ohjaaja,
voi tulkita omaa toimintaansa osana kokonaisuutta ja miettiä, miten linkittää
sen taiteeseen: muodostuuko yhdessä koetusta leikillisestä hetkestä tilanneinstallaatio, näkeekö siinä yhteisötaiteen piirteitä, performanssia, viitteen
peileihin taiteessa, keskustelutaiteen kokeiluna, leikittävänä veistoksena
tai ihan vain sopivana leikkipaikkana. Ohjaajan toimintaratkaisut osaltaan
vaikuttavat muiden osallistujien tulkintoihin vaikkei tehtävä ole antaa siihen
suoria vastauksia vaan mahdollistaa osallistujan oma kokemus ja tulkinta.
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4.3 Osallisuutta taiteen ja taidepedagogiikan
välissä
Susanna Pettersson (2007, 187–202) osoittaa artikkelissa Taideteokset museokokoelmina, kuinka taideteoksen, taideteos-objektin liittäminen museokokoelmaan koodaa sen uudestaan. Jotain vastaavanlaista uudelleen koodausta
tapahtui myös Kukkuu-kupolipajalle. Vaikka tavoitteeni oli luoda taidemuseolle
pedagoginen toimintamalli, sai se taidemuseon toimintaan liittyessään taideteosmaisia tulkintoja. Prosessi alkoi siitä, että EMMAn yhteiskehittelyssä taidemuseon henkilökunnan esittämät muutokset veivät kokonaisuutta lähemmäs taidetta, teosmaista kokonaisuutta (ks. lisää kohdasta 3.2.4). Tulkitsin
muutosten tukevan jopa paremmin vanhempien pohdintoja – millaista nykytaide on ja mitä hyötyä on olla lapsen kanssa taiteen äärellä. Vauvan ja taaperon kokemuksen kannalta ei ole niinkään merkityksellistä, onko kyseessä
perinteinen leikkikenttä, nykytaiteesta kertova pedagoginen toimintamalli tai
teosmainen leikkipaikka, mutta muutosta tapahtuu lapsenkin osalta sitä mukaa kun vuorovaikutuksessa puheen ja käsitteellisen ajattelun osuus kasvaa.

4.3.1 Kukkuu-kupolipajan resonointi taiteen kanssa
Toimintamallin saadessa lopullista rakennetta, huomasin Kukkuu-kupolin
alkavan niin omassa, projektissa mukana olleiden kuin siihen osallistuneiden
mielissä resonoida erilaisten taideteosten kanssa. Resonoinniksi kutsun sitä
kokemusta kun huomaa yhdistävänsä kaksi asiaa jollain tasolla samankaltaiseksi siten, että ne saavat uusia tulkintoja ja syvyyttä toisistaan.
Osa teoksista vaikutti enemmän tai vähemmän tietoisesti jo suunnitteluun ja joillakin oli oivalluksia antava merkitys Kukkuu-kupolin tulkinnassa.
Tutkielmassa joitakin teoksia on jo esitelty muun muassa alaluvuissa 1.4.5,
2.3.3 ja 3.2.4. Esittelen vielä muutamia teoksia, sillä niiden kautta päästään
kiinni siihen, mitä tämä pedagogiseksi määritellyn toiminnan voi ajatella kertovan taiteesta. Ne havainnollistavat taiteen piirteitä, joita valittu kokonaisuus
kokijalle mahdollistaa ja tahtomattakin kantaa. Pajaan osallistujalle tarjottu
kokonaisuus viittaa taiteen määritelmään antaen pohdittavaa ja mahdollisia
vastauksia esimerkiksi siihen, mikä voi olla taidetta nykyisin tai millaisia ominaispiirteitä nykytaiteeseen liittyy. Samalla tämä alaluku selventää, kuinka jokainen valittu ratkaisu on merkityksellinen taidepedagogisessa suunnittelussa.
Alkuasetelman mukaan tavoitteena oli, että toimintamalli löytäisi yhteyksiä
EMMAssa esillä olevasta Saastamoisen säätiön taidekokoelmasta. Tällaisia
teoksia olivat aiemmin alaluvussa 3.2.4 mainittu Marianna Uutisen Kosketus
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(2009), sen pinkki värimaailma ja aistittava materiaalisuus, oli eräänlainen
alkupiste suunnittelulle. Se toimi myös toiseen suuntaan saaden peilauskohdan Kukkuu-kupolista kun EMMAssa Lasten museofestareiden yhteydessä pidetyn demopajan paikka oli luontevasti sen läheisyydessä. Samassa näyttelytilassa olevista teoksista esimerkiksi Leena Luostarisen Luolapalatsin (1994)
heijastava hopeanharmaa, Kukkuu-kupolin vaaleanharmaat kasvotyynyt ja
Peilikortti yhdistyivät liittyen kasvojen peilaukseen. Museolla pajaa pitäessäni tuolloin uuden Peilikortin pelkistetyt kuvat ja pyöreät muodot vertautuivat itsellenikin yllättävällä tavalla Ryan McGinnessin kahteen ympyräiseen
teokseen Nimetön (2008), joissa molemmista löytyy vastaavia arjen graaﬁsia
kuvamerkkejä. Leena Nion Ruusu (2012) on värimaailmaltaan hillitympi versio Kukkuu-kupolipajan väreistä. Tätä olennaisempaa oli sen yhteys piiloutumiseen: lettipäinen hahmo on kääntänyt kasvonsa pois katsojasta paljastaen
samalla itsestään jotain olennaista, hiusten alta pilkistävän ruusun. Koin,
että Saastamoisen säätiön kokoelma oli saanut sopivan taidepajan vauvaperheiden etsiä omia ”resonanssipareja”.
Keväällä 2017 Saastamoisen säätiön kokoelmaan hankittu ja EMMAssa
esillä ollut Olafur Eliassonin Pentagonal Mirror Tunnel -teos käy peilien välityksellä vuoropuhelua katsojan ja ympäristönsä kanssa. Vastaavasti monet
muut peiliä teoksen osana käyttävät teokset antavat vertailukohdan tulkita
pajan peilauskokemusta: Toisaalta olla tuttuna ja samaan aikaan vieraana
läsnä. EMMAn ulkopuolelta tähän ryhmään kuuluu myös pajan suunnittelun
aikaan ajankohtainen HAMin Yayoi Kusaman iloisen värikkäät ja suurikokoiset tilateokset, joissa katsoja voi tulla osaksi taiteilijan luomaa mielikuvituksellista maailmaa monesti juuri peilien välityksellä (HAM 2017. Yayoi
Kusama: In Inﬁnity). Ilman peilien tukea teokseen osallistumiseen pyrkivät
esimerkiksi Kiasmassa viime vuosina esillä olleet Ernesto Neton tilalliset
teokset, Choi Jeong Hwan suurikokoiset installaatiot ja Jacob Dahlgrenin The
Wonderful World of Abstraction -nauhaviidakko (Kiasma - nykytaiteen museo.
Choi Jeong Hwa; Kiasma - nykytaiteen museo. Ernesto Neto; Kansallisgalleria
- Taidekokoelmat. Abstraktion ihmeellinen maailma). Näissä esimerkeissä
kyse on pitkälti konkreettisista esineistä, mutta tulevaisuuden taidetta ja museokokemusta pohdittaessa museokävijän upottaminen teokseen tai toiseen
todellisuuteen tuntuu digitaalisten mahdollisuuksien kehittyessä ottaneen
uuden hyppäyksen viime vuosina (ks. esim. Parkkinen 2018).
Yllä esimerkinomaisesti mainitsemieni teosten mahdollistama katsojan sulautuminen osaksi teoksen muotojen ja värien toistoa auttoi ajattelemaan katsojan tai toimijan asemaa myös Kukkuu-kupolissa. Vaikka toimintamallia saattoi tarkastella etäältä, vasta yhden tai useamman osallisuus
sai kokonaisuuden ”elämään”. Ilman osallistujia kokonaisuus jäi enemmän
esteettiseksi kokemukseksi eikä tuntunut toimivan kunnolla. Osallistujat
oli nähtävä toiminnan ja siitä heräävien ajatusten olennaisena osana. Itse
kokonaisuus oli tarjolla oleva alusta tai näyttämö, johon osallistua. Katsoin
osallistavan taiteen tavoin Kukkuu-kupolissa osallistumiskokemuksen laa-
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jentavan katsojan roolia vastaanottajasta enemmän kohden aktiivista taiteen
toteutumiseen osallistuvaa toimijaa (Haapalainen 2010, 87).
Edellä mainituissa teoksissa leikki tai leikkiminen ei ole ollut varsinaisessa
keskiössä vaikka niitä voi siihen käyttää. Taiteen, osallistumisen ja leikkipaikan erilaisista yhdistelmistä haluan mainita vielä esimerkkinä japanilaisen Toshiko Horiuchi MacAdamin värikkäät, pääasiassa virkaten toteutetut
arkkitehtuuriset veistokset ja leikkipaikat. MacAdamin teoksissa olennaista
on lasten liike, joka saa teoksen muuttumaan eläväksi, kohdun kaltaiseksi
pehmeäksi pesäksi. Hänelle nämä leikkipaikoiksi tarkoitettujen taideteosten
toimivuus lapsen vapaan ja luovan leikin paikkoina on tärkeää. (Quirk 2012.)
MacAdamin teosten mittakaava ja tavoitteet ovat toiset kuin Kukkuu-kupolissa. Kuitenkin Kukkuu-kupoli pedagogisena ratkaisuna viittaa tämän kaltaisiin leikittäviin nykytaideteoksiin. Liikutaan taiteen, leikin ja pedagogiikan
sumeissa välitiloissa.
Riikka Haapalainen (2010, 88) on todennut, että osallistavan taiteen
yhteydessä taidekasvatuksen päämääränä on tarjota taiteeseen kasvun mahdollisuus jossa taiteen vastaanottotilanteet eivät ole sosiaalisesta irrallisia
saarekkeita tai taiteen oppiminen ei juuri eroa muusta elämästä. Lapsen arkeen kuuluva jokapäiväinen leikki ei katkea mahdolliseen taidekokemukseen.
Haapalaisen mukaan lasten leikillinen ja epäilyksistä vapaa asenne taiteen
kohtaamisessa tekee heistä parhaita taidekasvattajia, taiteellisen ajattelun
taitajia. Tämä lasten asenne toimii monelle aikuisellekin keinona päästä irti
taiteen vastaanottoprosessin liiallisesta suorittamisesta. Haapalaiselle vapaa
kasvu nykytaiteeseen on taiteilijan kaltaiseksi kasvamista ilman tulostavoitteita – sattumanvaraista harjaantumista leikkiin, luovuuteen ja taiteelliseen
ajatteluun. (Emt. 2010, 85, 88.)
Kun vertaan näitä ajatuksia taiteen, leikin ja pedagogiikan suhteista
Kukkuu-kupolipajaan, se näyttäytyy toimintamallina, jossa lapsille tarjoutuu
mahdollisuus osallistua ilman tulostavoitteita leikkien taidepajaan, jolla on
osallistavan ja leikittävän taiteen piirteitä. Vanhemmille lasten leikillinen
asenne tarvittaessa madaltaa nykytaiteeseen liittyvää kynnystä. Taidepajan
leikissä on taiteeseen kasvun mahdollisuus, yksi kokemus osallisuuden merkityksestä taiteen tulkinnassa.

4.3.2 Kriittisen tarkastelun kohteena lapsen osallisuus
Tarkastelen seuraavaksi kriittisesti EMMAn Kukkuu-kupoli -toimintamallin yhteyksiä lasten osallisuuteen. Tämä johdattelee myös lukuun 4.4 Taidemuseo
perheiden taiteen leikkikentäksi?. Peilaan näitä teemoja Kaija Kaitavuoren
(5.1.2016) näkemyksiin artikkelissa Milloin on lasten vuoro?, jossa hän esittelee museoiden erilaisia tapoja suhtautua lapsiin ja leikkiin osallisuuden
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näkökulmasta. Hän myös kuvailee esimerkein, mitä tapahtuu jos ihan oikeasti museosta tulee leikkikenttä ja vapaan leikin salliva paikka.
Vuonna 1968 Moderna Museet Tukholmassa järjesti nuoren tanskalaisen
arkkitehdin Palle Nielsenin aloitteesta näyttelyn Modellen. En modell för ett
kvalitativt samhälle (The Model – A Model for a Qualitative Society). Koko
näyttely oli vapaan leikin tilaa seikkailukenttineen. Aikuiset seurasivat lasten
toimintaa monitorien välityksellä. Näyttely on saanut uutta huomiota muun
muassa osallisuuden noustua tällä vuosikymmenellä museoiden toimintatapojen uudistamisen keskiöön: Vuonna 2014 Nielsen teki leikkikentästä uuden
version Tanskan Arken-taidemuseoon. (Kaitavuori 2016.)
The Model -näyttelyt asettivat leikkivän lapsen keskiöön, ”malliksi”,
muun yhteiskunnan mitaksi tai haastajaksi. Kyse on lasten osallisuudesta ja
toimijuudesta, mahdollisuudesta artikuloida tarpeensa ja osallistua omia asioitaan koskeviin päätöksiin. Leikki toimi nyky-yhteiskunnan ja kapitalismin
kritiikkinä. Nielsenille leikkipaikkojen suunnittelu oli poliittista toimintaa.
Kaitavuori toteaa, että tuodessaan leikkikentän museoon Nielsen lisäsi urbaaniin aktivismiin instituutiokriittisen näkökulman: myös taiteella ja kulttuurilla on rooli yhteiskunnan rakentamisessa. Vuoden 1968 The Model ei ollut
mitään herttaista toimintaa lapsille vaan lasten leikki nähtiin vallankumouksen voimana kun taas uusi versio jäi kasvaneen aikuisten toiminnan myötä
laimeammaksi. (Kaitavuori 2016; ks. esim. ARKEN Museum of Modern Art.)
The Model -näyttelyistä ja Kukkuu-kupolipajasta löysin useampia
yhteneviä peilauspintoja. Molemmat haluavat aktivoida lasta osallistumaan ja
asettaa lapsen toiminnan keskiöön. Toiminnan keskiöön asettamista on sekä
lasten psykofyysisen olemuksen ymmärtämistä että aikuisten, erityisesti
vanhempien katseen kohteeksi lapsen saattamista. Oman lapsen tarkastelu
ulkopuolelta yhtä lailla monitorin kuin etäännytettynä peilin kautta yhdessä
toimittaessa tai kauempana penkillä istuen mahdollistaa lapsensa ja lasten
edustaman nykyisen yhteiskunnan toisella tavalla näkemisen ja jopa tulevan
aavistelun. The Model -näyttelyssä tavoiteltiin nyky-yhteiskunnan ja kapitalismin kritiikkiä, leikki nähtiin vallankumouksen voimana. Kukkuu-kupolissa
tähän rinnastettuna etäännytyksen tavoitteena on antaa mahdollisuus nähdä
oma lapsi perheen kulttuurielämän nykytilanteen kritiikkinä ja taideleikki
muutoksen voimana. Molemmissa lapsen rooli on toimia lapsena ja aikuiselle
on oma tehtävänsä taidemuseon pajan kävijänä niin halutessaan. Olen hieman eri mieltä siitä, kuinka vapauden ihanteet täyttämästä leikistä Nielsenin
teoksessa on kyse. Nielsen on mielestäni käyttänyt lapsia tietoisesti hyväkseen luodakseen mallin yhteiskunnasta. Jopa lapsi ymmärtää tilanteen
erityisyyden.
Palle Nielsen teki taidemuseosta todellisen leikkikentän. Katson, että
Kukkuu-kupolipaja vihjaa rakenteellaan samaan suuntaan jättäen kuitenkin
toteutuksen ajatuksen tasolle.
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Artikkelissaan Kaija Kaitavuori erittelee Designmuseon Lapsen vuosisata
-näyttelyyn liittyviä sisäisiä ristiriitoja, joiden ristivedon tunnistan myös
Kukkuu-kupolipajan kohdalla.
Lapsen vuosisata -näyttelyssä esiteltiin lapsille suunniteltuja tuotteita
ja ympäristöjä Pohjoismaissa. Kaitavuori (2016) toteaa Designmuseossa lasten
leikin olevan tiiviisti aikuisten hallussa toisin kuin The Model -näyttelyssä,
jossa lapsi nähtiin oman toimintansa subjektina. Näyttelyn viestinnässä puhuttiin kyllä lasten osallistamisesta, mutta todellisuudessa muutamaa tuotetta ja työpajatoimintaa lukuun ottamatta designtuotteiksi nostettuja lapsuuteen liittyviä esineitä saattoi vain katsella, ei käyttää. Näyttely oli rakennettu
aikuisten ehdoilla, aikuista näyttelykatsojaa varten ja lasten osuus oli hyvin
rajattu. Nämä ratkaisut kertovat lasten asemasta: lasten vuoro on sitten, kun
aikuiset niin päättävät.
Kaitavuori toteaa epäsuhdan tavoitteen ja toteutuksen välillä olevan
moniulotteisemman kuin museosta ja vallitsevista esittämiskäytännöistä
johtuvan. Myös näyttelyn sisällöt kertovat pitkälti samasta asenteesta, jossa
lapsen parasta -kohderyhmäajatteluun perustuvalla designilla on päädytty
ratkaisuihin, jotka palvelevat monissa tuotteissa ensisijaisesti vanhempien
tarpeita. Kaitavuori korostaa aikuisen hallinnan läpäisevyyttä: ”Silloinkin kun
suunnittelun lähtökohtana on lapsen tarve, esineistö ja lapsen maailma on
yksityiskohtia myöten aikuisen kontrollissa. Aikuisten suunnittelemat lelut ja
ympäristöt säätelevät, mitä ja millä tavalla lasten tulisi leikkiä tai olla.”
(Kaitavuori 2016; ks. myös Designmuseo. Lapsen vuosisata - Pohjoismainen
muotoilu ja lapset 1900–2014.)
Vastaavalla tavalla EMMAn kulttuurineuvolan esittämiskäytännössä
voi nähdä vaikeasti korjattavaa tavoitteiden ja toteutuksen välistä jännitettä
ja epäsuhtaa. Tavoitteena on ollut toimiva ja osallistuva perhe, erityisesti
lapsi. Kulttuurineuvolassa lapsen leikki tapahtui kuitenkin aikuisen hallitsemassa ja suunnittelemassa toimintaympäristössä valvotusti. Lapsen
osallistumista toimintaan rajoitettiin tarvittaessa. Ohjaajat ja vanhemmat
arvioivat esimerkiksi pallojen käsittelyn rajuutta ja kupolin päälle istumista
saatettiin rajoittaa. Ei voida sanoa, että ratkaisu sallisi täysin vapaan leikin.
Taidemuseon yleisötyön kontekstissa tämä rinnastuu siihen, etteivät vastaavasti taidenäyttelyt osallistumiseen kannustaessaankaan ole täysin mielivaltaisen toiminnan sallivia. Lasten luontainen spontaanius oli haaste myös kulttuurineuvolassa sillä odotustilan käyttöä sitovat aikuisten määräämät säännöt.
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Kuvio 4: Kulttuuriin
osallistamisen tasot
julkisen kulttuuripolitiikan
näkökulmasta.
(Virolainen 2015a ja b.)

4.3.3 EMMAn kulttuurineuvolan osallistamisen tasot
Tarkastelen EMMAn kulttuurineuvolan osallistamisen tasoja Jutta Virolaisen
(2015a ja b) neliportaisen tasomallin mukaan.
Malli havainnollistaa kulttuurihallinnon ja kulttuuripolitiikan näkökulmasta kulttuuriin osallistumisen sekä osallistamisen eri tasoja tai vaiheita.
Asiaa tarkastellaan julkisesti tuettujen kulttuuripalvelujen näkökulmasta.
Kansalaisten osallistamista taiteeseen ja kulttuuriin on kuvattu askelmina.
Ensimmäinen, Oikeus osallistua -askelma kuvaa kansalaisten oikeutta osallistua kulttuuriin. Se viittaa sivistyksellisten oikeuksien näkemiseen ihmisoikeuksina sekä palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen muodostaen
perusedellytykset osallistumiselle. Toinen askelma on nimetty vastaanotoksi:
Kansalaiset ovat kävijöitä, jotka ”sopeutetaan” tai ”koulutetaan” valmiisiin
palveluihin. Tähän liittyvät myös kävijätutkimukset, joissa kansalaisten
toimintaa seurataan ilman että heillä on todellista päätösvaltaa. Kolmannella
tasolla kansalaiset on otettu ”osallistujina” mukaan palvelujen suunnitteluun.
Myös kansalaisten ja taide- ja kulttuuripalvelujen yhteistyö esimerkiksi yleisötyön, yhteisötaiteen tai sosiokulttuurisen innostamisen muodossa kuuluvat tälle askelmalle. Prosessin korkeimmalla, Osallisuuden tasolla yksilön
oma toimijuus kehittyy ja vahvistuu. Osallisuus viittaa sekä poliittiseen ulottuvuuteen, jossa kansalaiset osallistuvat kulttuuritoimintojen kehittämiseen
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että niistä päättämiseen yhteisöinä. Lisäksi osallisuuden sosiaalisessa ulottuvuudessa osallisuus näyttäytyy syrjäytymisen vastavoimana yksilön valtaistumisena tai voimaantumisena. Kuvion 4 termit ”satunnaisuus” ja ”passiivisuus”
ovat yhteydessä kuvion alempiin tasoihin ja vastaavasti mitä korkeammalle
askelmalle noustaan, sitä ”säännöllisempänä” ja ”aktiivisempana” osallistumisen voi nähdä. Satunnaisuutta on esimerkiksi osallistuminen kuulijana, katsojana tai kävijänä taide- ja kulttuuripalveluihin. (Virolainen 2015a, 60–61.)
Ensimmäisen askelman mukaisesti kulttuurineuvolatoiminnan perusta on
kansalaisten oikeudessa osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Näkökulmana
on taiteen ja kulttuurin merkityksessä lasten ja perheiden hyvinvointiin.
Kulttuurineuvolan kuuluminen Espoon Kulttuuria kaikille -palveluihin ilmentää tätä tasoa.
EMMAn Kukkuu-kupolipajaan osallistumisen voi määritellä toiseen
tasoon kuuluvana valmiin palvelun vastaanottamisena. EMMAn Kukkuukupolipaja edustaa neuvolan asiakkaille suunnattua valmista kulttuuritarjontaa, johon lapsiperheiden toivotaan kävijöinä osallistuvan. Opinnäytteen
osana ollut kyselykaavake ei antanut heille varsinaisesti päätäntävaltaa.
Kolmannen askelman osallistumista voidaan havaita niiden vanhempien
osalta, jotka viiteryhmänä kertoivat mielipiteitä jo suunnitteluvaiheessa näin
vaikuttaen toiminnan suunnitteluun.
Kolmannen portaan yhteisötaiteen ja yleisötyön mahdollisuudet ovat
mielestäni kiinnostavia ja saavutettavia toiminnan kehittämisen kannalta.
Perheiden aktiivinen osallistuminen jatkosuunnittelussa on mahdollista kun
muun muassa aikataulu voidaan määritellä mielekkääksi. Esimerkiksi oma
toiveeni äänimaisemasta kupolin sisälle voidaan toteuttaa osallistumista
vahvistavasti. Myös monet sosiaalista mediaa hyödyntävät ratkaisut voivat
sijoittua tähän.
Toiminnan lyhytkestoisuudesta ja satunnaisuudesta johtuen neljännen
portaan kaltainen osallisuus ei ilman isoja muutoksia toiminnan mittakaavassa tunnu mielekkäälle. Askelmat eivät ole toiminnan arvottamisen vaan
osallisuuden tasojen tunnistamisen väline, eikä kaiken toiminnan tarvitse
tavoittaa kaikkia askelmia ollakseen tavoitteet täyttävää (Virolainen 2015a).
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4.4 Taidemuseo perheiden taiteen leikkikentäksi?
Aiemmin olen hahmotellut Kukkuu-kupolia perheille nykytaiteesta kertovana
pedagogisena toimintamallina (ks. esim. alaluku 3.2.2). Tutkielman edetessä
Kukkuu-kupolipaja alkoi määrittyä selkeämmin käsitteiden leikki ja oppimisympäristö kautta yhdistyen leikittäväksi oppimisympäristöksi. Yhdeksi
lisätasoksi muodostui vielä lastenkulttuurin ja leikkipaikkojen muutoksesta
nouseva urbaanius.
Käsitän taidemuseoiden yleisöön kohdistuvat opetukselliset tavoitteet yksinkertaistettuna kaksijakoisena: halutaan lisätä taiteen ymmärrystä
ja avata museon toimintaa instituutiona (ks. esim. Yleisöpalveluiden strategia 2016–2020, alaluku 1.4.2). Omien tilojen ulkopuolella toimiminen vahvisti sitä, että EMMAn kulttuurineuvolan toimintamallista muodostui myös
EMMAsta taidemuseona kertova kokonaisuus. Uusien käsitteiden tuoman
näkökulman myötä kysyin, millaisena EMMA näyttäytyy Kukkuu-kupolipajan perusteella lapsiperheille? Tämä johdatteli pohtimaan uutta ajatusta
EMMAsta perheiden taiteen leikkipaikkana.

4.4.1 EMMAn kulttuurineuvola oppimisympäristönä
Toimintatutkimuksen edetessä EMMAn kulttuurineuvolan toimintamalli
Kukkuu-kupoli hahmottui yhä selkeämmin taidemuseon oppimisympäristönä, omien tilojen ulkopuolella toimivana oppimisen mahdollistavana ratkaisuna. Vertaan tässä alaluvussa Kukkuu-kupolia oppimisympäristöistä esitettyihin määritelmiin ja arvoinnin määreisiin.
Ajatus oppimisympäristöistä on hahmottunut uudella tavalla konstruktivistisen tieto- ja oppimiskäsityksen myötä. Oppimisen ymmärtäminen koko
elämän pituisena ja kaikkialla tapahtuvana on vaikuttanut käsityksiin oppimisen muodoista, välineistä ja erilaisten ympäristöjen vaikutuksesta uuden
tiedon muodostukseen. (Ropo 2008, 39; Kumpulainen 2008, 22.)
Opettamisen ja oppimisen kontekstina oleva oppimisympäristö
määritellään yleensä paikaksi tai yhteisöksi, jossa tarjolla olevien resurssien
avulla opitaan ymmärtämään uusia asioita tai ratkaisemaan erilaisia ongelmia. Laajennetussa muodossa kyse voi olla myös paikasta, tilasta, yhteisöstä
tai toimintakäytännöstä, joka edistää oppimista. Oppimisympöristöjä suunnitellaan ja toteutetaan, jotta voitaisiin tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen
ja joustavaan, tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun ja oppimiseen. Yleisesti
ajatellaan oppimisympäristöön liittyvän useita ulottuvuuksia kuten fyysinen,
sosiaalinen (henkinen/psykologinen), paikallinen, tekninen ja didaktinen
ulottuvuus. Lisäksi mm. monikulttuurisuuden lisääntyessä tärkeäksi on
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tullut kulttuurisen ulottuvuuden huomioiminen. On myös huomioitava, että
oppimisympäristöt ovat aina aikaan ja paikkaan ankkuroituja ja ympäröivään
kulttuuriinsa moninkertaisesti sidoksissa. Oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa kaikki edellä mainitut näkökulmat ovat tärkeitä ja yhteen
sovitettava suhteessa toisiinsa. Erona muihin ympäristöihin, oppimisympäristö täyttää didaktisen ulottuvuuden, jota osa tutkijoista kutsuu pedagogiseksi näkökulmaksi. Tällöin tilalle ja siellä tapahtuvalle toiminnalle on
asetettu oppimista tukevia tavoitteita ja päämääriä. Oppimisympäristön on
mahdollistettava asiaan liittyvien faktojen omaksuminen ja osoitettava käsiteltävien ilmiöiden arvojärjestyksiä. Opetuksen tavoitteiden muuntaminen
oppimisympäristöiksi tarjoaa perinteistä tavoitteiden ja sisältöjen näkökulmaa rikkaamman ja kokonaisvaltaisemman oppimisen ja opetuksen kontekstin. (Ropo 2008, 38–39 ja 44–47; Manninen 2007, 16–17.)
Vaikkei yksiselitteistä määritelmää oppimista edistävästä ympäristöstä voida ilmiön monimuotoisuuden vuoksi esittää, ehdottaa Eero Ropo
(2007, 44–45) näkökulmia sen arvioimiseen: Päämääräsuuntautuneisuudella
haetaan toiminnan pedagogista tavoitteellisuutta samalla kuitenkin mahdollistaen myös osanottajien omien tavoitteiden luomisen ja toteuttamisen.
Kompleksisuus tavoittelee älyllisen haastavuuden lisäksi sitä, että ilmiöitä
voidaan tarkastella niihin liittyvien ongelmien kautta ja tarvittaessa myös
kyseenalaistaen. Autenttisuuden näkökulman mukaan, mitä autenttisempia
ja todentuntuisempia oppimisympäristöt ovat, sitä paremman kontekstin se
tarjoaa identiteetin muodostumiselle. Vuorovaikutteisuus muistuttaa, että
oppiminen on prosessi, jossa yksilö käy vuoropuhelua itsensä, toisten tai
ympäristön kanssa. Eettisen ja moraalisen pohdinnan mahdollistaminen yksilön reﬂektiivisenä toimintana kuin lähiyhteisön kanssa kuuluu identiteetin
rakentumista tukevan oppimisympäristön ominaisuuksiin. Tarvitaan henkilökohtaista pohdintaa siitä, millaisia arvoja yksilö haluaa elämässään suosia ja
noudattaa. Oppimisympäristöissä arvot välittyvät usein epäsuorasti, toiminnan normien ja sääntöjen välittäminä. Eero Ropo metaforisesti vertaakin koulua pedagogiseksi pienoismaailmaksi, jossa elämisen ja olemisen pitäisi opettaa yhteiskunnassa hyväksytyt ja tärkeinä pidetyt arvot. Oppimisympäristöä
voi tarkastella vielä arvioinnin näkökulmasta. Sen tulisi mahdollistaa arvioivan palautteen saaminen, oppimisprosessin seuranta ja yksilöiden arviointi.
Tavoitteena tulisi olla itsenäiseksi oppijaksi kasvaminen.
Kukkuu-kupolipajalle asetettiin oppimisympäristönä pedagogisia tavoitteita
erona esimerkiksi leikkipaikkaan tai taiteeseen. Sen tarjoamien resurssien
avulla tavoitteena oli mahdollistaa uusien asioiden kokeminen ja ymmärtäminen liittyen perheen omaan taidekasvatukseen. Lapselle painottuen kokemuksellisuuteen, vanhemmalle oman kiinnostuksen mukaan myös käsitteellisemmin. Ratkaisun kompleksisuus ilmenee siinä, että se mahdollistaa
erilaisten näkökulmien valinnan, myös kyseenalaistavan lähestymistavan.
Kukkuu-kupoli muistuttaa autenttista taiteen kokemista, ollen todentuntui-

104

nen kokemus osallistumisen sallivan taiteen kohtaamisesta lapsen kanssa.
Suunnittelu on lähtenyt monitasoisen vuorovaikutuksen tukemisesta, myös
vanhemman aktivoinnista osallistujana. Toiminnan yhdeksi tavoitteeksi
asetettiin vanhemman arvomaailman pohdinnan mahdollistaminen. EMMAn
kulttuurineuvolan voi määritellä myös omaa aikaansa ja paikkaansa heijastelevaksi pedagogiseksi pienoismaailmaksi, jossa toimiminen pyrkii mahdollistamaan itselle, EMMAlle ja yhteiskunnassa tärkeiden arvojen havainnoinnin.
Kun tarkastelin Kukkuu-kupolipajaa oppimisympäristönä ja yhdistin sen
EMMAsta välittyvään kuvaan museona, saatoin todeta, että se välittää kuvaa
instituutiosta, joka haluaa olla toteuttamassa ja kehittämässä uusia taiteen
oppimisympäristöjä lapsiperheille.

4.4.2 Leikkiympäristöt oppimisen tukena
Oppimisympäristöajattelu rajautui Kukkuu-kupolipajassa tarkemmin määriteltäessä leikkiympäristöön oppimisen tukena ja leikkiin oppimisen keinona.
Leikkiympäristöjen lähtökohtana on, että leikki on lapselle luontevaa ja
myönteisellä tavalla aktivoivaa. Leikissä opitaan luontaiselle tavalla monia
erilaisia sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kieleen, sääntöihin, tietoihin, taitoihin ja itsetuntemukseen liittyviä asioita. Aikuisen osa on tukea toiminnallaan
ja leikkiympäristön toteutuksella jokaisen lapsen yksilöllistä suhdetta leikkiin ja uusien taitojen oppimista. Kyse on leikkipedagogiikasta, leikin ja oppimisen yhdistämisestä. (Korhonen 2008, 151; Manninen ym. 2007, 94–96.)
Kun leikkiympäristöä hahmotetaan oppimisympäristönä, paikallisuus
ja sosiaalisuus korostuvat: leikki tarvitsee tavallisesti erilaisia esineitä ja paikan sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen toisia ihmisiä. (Manninen ym. 2007,
97.) Ympäristön tarjoamaa tukea oppimiselle on monissa tutkimuksissa
tarkasteltu yhdysvaltalaisen ympäristöpsykologin James J. Gibsonin (1977)
käyttöön ottaman tarjouman (aﬀordanssin) käsitteen kautta. Ympäristön
esineet ja muut objektit nähdään käyttömahdollisuuksina. Tarjoumalla on
tavallisesti viitattu ympäristön fyysisiin elementteihin, mutta tarjoumat voivat merkitä myös sosiaalisia, kulttuurisia tai emotionaalisia mahdollisuuksia.
(Kyttä 2006a ja 2006b; Laukkanen & Lönnqvist 2015, Ropo 2008, 39.)
Leikkiympäristönä Kukkuu-kupoli ohjasi erityisesti peilaus- ja kukkuuleikkiin. Sen lisäksi palloilla leikkiminen houkutteli tutkimaan kupolin ja kasvotyynyjen ominaisuuksia. Peilikortti osin toisti mutta myös muunsi peilausta
tarjoten jälleen erilaisen kuvan itsestä ja ympäristöstä. Kukkuu-kupoli eikä
Peilikortti suoraan kerro, miten ja mitä tulisi peilata. Ne ohjasivat löytämiseen omista lähtökohdista käsin.
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Ilman yhteyttä EMMAan kyse olisi voinut olla tavallisesta leikistä ja leikkipaikasta eikä leikkipedagogiikkaa hyödyntävästä oppimisympäristöstä.
Taidemuseon tarjoamana taidepajana sillä oli ”viesti”, sisään rakennettu oppiaines, jonka nämä opetusjärjestelyt, tilat, laitteet ja pedagogiset ratkaisut
pyrkivät välittämään. Leikinomaisen työskentelyn käyttö mahdollisti joukon
erilaisia oppimiskokemuksia. Tässä mallissa leikkiympäristöllä ja sen houkuttelemalla leikillä oli olennainen merkitys perheiden saamaan kokemukseen. Mahdollisuus leikkiin ja tutkailevaan oppimisprosessiin alkoi julisteen
välittämästä kutsusta: Hei, kuka täällä? Tule leikkimään ja tutustumaan!
Kysymys jätti monia tulkintoja auki, joita Kukkuu-kupolipajassa leikkiessä
ja tutkiessa saattoi pohtia kunkin omalla tavalla ja tasolla niin yksin kuin
yhdessä. EMMAn kulttuurineuvolan toimintamalli muodosti toimintaympäristön, elementtien ominaisuuksista muodostuvan kokonaisuuden, josta
osallistuja valitsi hänelle sopivat ja ajankohtaiset tarjoumat muokaten näin
siitä hänelle toimivan oppimisympäristön. Erilaisten tarjoumien käyttöönottoon vaikuttivat sekä yksilölliset että sosiokulttuuriset tekijät (ks. esim. Kyttä
2006b).
Kun Kukkuu-kupolia tarkasteli oppimisen mahdollistavana leikkipaikkana ja
suunniteltuna leikkipedagogiikkana, EMMA näyttäytyi taidemuseona, joka
huomioi kävijöiden yksilölliset tavat oppia. Perheille tarjottu toiminta tuki
niin lapsen kuin aikuisen oppimisen tapoja. Se tarjosi lapsille leikkiä, aikuiselle myös haasteellisempaa pohdittavaa jättäen kuitenkin päätelmiin avoimuutta.

4.4.3 Urbaani leikkipaikka
Nyt projektin loppumetreillä katson Kukkuu-kupolipajan edustavan myös
julkiseen tilaan, urbaaniin ympäristöön sijoittuvaa leikkipaikkaa (ks. esim.
Mäenpää 2010). Lopputuloksen olennaista osaa, Kukkuu-kupolia voi kutsua
urbaaniksi leikkipaikaksi (urban playground) ja toimintamallia kokonaisuutena verrata myös leikkikenttään, jossa on useampia leikittäviä osia. Näissä
tyypillistä toimintaa on urbaani leikki. Nämä käsitteet soveltuvat kuvaamaan
muutosta, joka on havaittavissa koskien lasten leikkimisen paikkoja ja leikkikulttuuria. Määrittelen urbaanin leikin tässä tutkielmassa nykyleikiksi, joka
todentuu lapsille suunnatussa kaupunkimaiseen ympäristöön integroidussa
pysyvässä tai väliaikaisessa leikkipaikassa.
Leikkipaikkojen kehitystä ja variaatioita tutkineen Lynnel Migasin
määritelmien mukaan Kukkuu-kupoli edustaa 2010-luvulle tyypillistä innovatiivista leikkipaikkaa. Sille tyypillisintä on omaperäisyyttä tavoitteleva
ratkaisu. Aiemminkin tärkeän turvallisuuden lisäksi haetaan uutta, sijoituspaikkaan ja tilaajalle sopivaa innovatiivista ratkaisua. (Migas 2014.)
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Lasten leikkiin liittyvien muutoksien taustalla näyttäisi olevan muun muassa lapsiperheiden kaupunkimaisen asumisen lisääntyminen viime vuosina
(Mäenpää 2010, 227). Tämä kehitys on ollut tukemassa muutosta, jossa leikille on sekä luotu että luonnostaan muodostunut uusia kaupunkimaisia todentamisen paikkoja. Lisäksi on oletettavaa, että osalla perheistä luonnossa
tapahtuva vapaa leikki on vähentynyt samassa suhteessa kuin luonnonympäristö on kaupunkirakentamisen myötä kaventunut. Kehityksen seurauksena
pihaleikit ovat vähentyneet ja siirtyneet sisätiloihin, ylipäätään määritellympiin ympäristöihin (Pääjoki 2007, 290). Sisäleikkien määrän kasvua selittää
myös lasten medialaitteiden käytön kasvu.
Havaintojeni perusteella vanhemmat etsivät uusia virikkeellisiä, lapsille suunnattuja paikkoja lastensa leikittäväksi. Espoon kokoisessa kaupungissa on leikkipuistoja, päiväkodin pihoja, kauppakeskusten, ravintoloiden
ja neuvoloiden leikkipaikkoja ja -kenttiä vaikka jokaiselle vuoden päivälle
uusi ja hieman omanlaisensa. Samana päivänä voidaan käydä useammassakin
leikkiin suunnitellussa ympäristössä. Osa nykyvanhemmista etsii aktiivisesti
näiden päälle vielä lastentapahtumien vaihtoehtoja. Tapahtumien mukanaan
tuomien hetkellisten leikkipaikkojen määrä on lisääntynyt urbaanin tapahtumakulttuurin nousun (Silvanto 2007) mukaisesti. Väliaikaisten ratkaisujen
suosiota on lisännyt kulttuurituotannossa ja kulttuuritoiminnan keskusten
toiminta-ajattelussa tapahtunut muutos, jonka mukaan käytettävät resurssit
suuntautuvat tapahtumiin, joissa tärkeää ei ole tila vaan hetki, jolloin paikka
muuttuu toiseksi (Mäenpää 2010, 226).
Muutosta kaupunkikulttuurissa ja sen vaikutusta myös lasten leikkiin Pasi
Mäenpää (2010, 220–229) tarkastelee julkisen tilan ja kaupungin kulttuurikasvatuksen kautta. Hänelle kaupunkien julkiset tilat ovat lapsille tärkeitä
kasvatuksellisia areenoita, joissa toteutuu kaupungin kulttuurikasvatus, joka
on jonkinlaista yleistä maailmassa olemisen tietotaitoa. On kyse sopeutumisesta omaan ympäristöön ja kulttuuriin, kyvystä lukea toisia ihmisiä ja
heidän kulttuureitaan sekä kyvystä kommunikoida ja tuntea itsensä osaksi
yhteiskuntaa. Lapsiystävällisessä kaupungissa julkisten tilojen tehtävä on
kaksijakoinen: ensinnäkin sen tulisi turvata lasten leikkejä ja tarpeita, mutta
toisaalta tukea lasten kasvua osaksi yhteiskuntaa.
On huomioitava, että lapset eivät omaa julkisen tilan tasavaltaista osallisuutta sillä he ovat vanhempien kontrolloimia (emt. 2010, 224).
Ylipäätään lasten oma kulttuuri on muuttunut entistä aikuisjohtoisemmaksi
ja yhteiskunnallisten rakenteiden normittamaksi (Pääjoki 2007, 290). Tämän
kehityksen seurauksena lapsille rakennetaan puolijulkisia tiloja, kuten
leikkipuistoja, huvipuistoja ja puuhamaita, joissa he voivat toteuttaa taipumuksiaan omissa saarekemaisissa tiloissaan miellytti valvonta ja tilaratkaisut
lapsia tai ei. Mäenpään mukaan kaupungissa tulee olla sekä leikkipaikkoja,
joissa lapset voivat toimia itselleen ominaisesti, että julkisia paikkoja, joissa
lapset voivat oppia yhteiskunnallisen todellisuuden. Hän kannattaa julkisten
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tilojen toiminnallista monimuotoisuutta, jossa tilat tarjoavat yhtä aikaa lapsille kuin aikuisille antoisan elinympäristön. (Emt. 2010, 224, 226.)
Kaija Kaitavuori toteaa lasten näkemiseen, kuulemiseen ja osallistumiseen liittyvän ongelman koskevan myös museoita julkisina tiloina. Lasten
luontainen tapa olla ja leikkiä koetaan usein häiritsevänä ja stressaavana.
Esimerkiksi näyttelyissä lapsia kielletään tai heille varataan omaa tilaa ja toimintaa erikseen, erillään aikuisten maailmasta. Vaikka lapset ulkopuoliseksi
jättäviä ratkaisuja on silloin tällöin kyseenalaistettu taiteessa ja näyttelytoiminnassa, on vielä paljon tehtävää tasavertaisuuden ja museoiden toiminnallisen monimuotoisuuden eteen. (Kaitavuori 2016.)
Neuvoloiden kehitys palvelutorien osaksi kuvaa tätä uutta avoimempaa tapaa
tarjota julkisia palveluita lapsiperheille ja rakentaa julkista urbaania tilaa.
Ratkaisu muistuttaa silti pitkälti puolijulkista tilaa, sillä lasten palveluiden
keskittäminen omalle alueelle pyrkii hyvällä tavalla vähentämään lapsille
luontaisen toiminnan haittoja muille palvelutorin käyttäjille. Iso-Omenassa
Espoon kulttuurineuvolatoiminnan paikaksi määritelty alue oli keskellä tätä
lapsille ja heidän perheille suunniteltua julkista urbaania ympäristöä. Näin
määriteltynä kulttuurineuvolassa on kyse väliaikaisesta puolijulkiseen tilaan
tuodusta leikkipaikasta, joka mahdollistaa urbaanin leikin. Julkiseen tilaan
tuotu innovatiivinen leikkipaikka vastasi kehittämisprojektin ja EMMAn yleisötyön tavoitteita. Tavoiteltiin toiminnallista monimuotoisuutta, ratkaisua,
joka antaisi niin lapselle kuin vanhemmalle antoisaa tekemistä.
EMMAn kulttuurineuvolatoiminta edustaa yllä kuvaillun perusteella urbaania
kaupunkikulttuuria tuomalla toimintaansa osaksi Espoon kaupungin julkista
tilaa. Toiminta viittaa leikkipaikkojen kehityksestä ja tapahtumakulttuurin
muutoksesta. EMMA taidemuseona haluaa erottua heidän toimintaa kuvaavalla, innovatiivisella ratkaisulla. Ratkaisu kertoo heidän edustamasta taiteesta
ja taidemuseosta toimijana.

4.4.4 Museo perheiden olohuoneesta leikkipaikaksi
Erilaisissa taidemuseon määritelmissä sitä on verrattu niin taiteen temppeliin, valkoiseen kuutioon, olohuoneeseen, taiteelle tarkoitettuun latoon,
nykytaiteen väliaikaisuuteen viitaten konttiin kuin vaikka käyttöliittymään
ja toimintakeskukseen. (Esim. Kaitavuori 2007, 288; Rönkkö 2007, 247, 255
& 2009, 142; Lehtonen 2016.) Tutkielman alussa kulttuurineuvolan toimintamallin ideoiden taustalla oli näkemys taidemuseosta lapsiperheille suunnatun taidepedagogisen toiminnan ja yleisötyön paikkana; itselleni vertautuen
ajatukseen lapsiperheiden olohuoneesta. Tämän pohjalta syntyneet ideat eivät
kuitenkaan löytäneet toivotunlaista vastakaikua Saastamoisen säätiön taitees-
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ta. Katsoin, että siinä missä olohuoneet ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä kodin monitoimipaikoiksi (ks. esim. Lukkari-Nyman 2017), taidemuseon
määritelmä olohuoneena tuntui kaipaavan päivitystä ainakin perheiden kohdalla. Olohuoneen määritelmä nykytaiteen museolle oli aikanaan olennainen
tavoiteltaessa kansalaisten sisään tulemisen ja taidemuseossa oleilun kynnyksen madaltamista (mm. Rönkkö 2008,142). Voidaan sanoa, että tänä päivänä
yleisötyössä tavoiteltu suunta on siirtynyt saavutettavuudesta enemmän kohden osallistumista ja osallistamista. Ei enää tavoitella vain ihmisiä sisään vaan
myös kävijöistä toimintaan osallistujia ja aktiivisia tulevaan vaikuttajia (esim.
Kaitavuori 2012). Kukkuu-kupolipajan tutkimusprosessissa nykytaiteen, leikin
ja urbaanin arjen yhdistyminen yleisötyöhön ja taidemuseoon instituutiona
alkoi muodostaa kuvaa taidemuseo EMMAsta lapsiperheiden taiteen leikkipaikkana tai -kenttänä.
Museoiden osallistavuuden, ja kävijöiden kartuttamisen, yhtenä keinona Arto
Lindholm (2016, 139) ehdottaa sellaisen toiminnan lisäämistä taidelaitoksissa, mikä ei liity suoraan taiteeseen, mutta voi johdattaa taiteen piiriin hyvinkin epätyypillisiä yleisöjä. Tämän taustalla hän näkee museoalan tulevaisuuden kuviin kuuluvan ajatuksen museoista sosiaalisina kohtaamispaikkoina
eikä pelkkinä taide-elämysten tuottajina. Tulevaisuuden taidemuseot tulevat
olemaan prosessinomaisten teosten yleistyessä enemmän tekemisen paikkoja, ei vain esittelytiloja vaan entistä useammin myös verstas ja jumppasali
niin talon sisällä kuin ulkopuolelle levittäytyessään (Kylmälä 2014).
Ajatus taidemuseo EMMAsta taiteen leikkikenttänä tukeutuu osin siihen, että perheet oivaltavat museoiden mahdollisuuden tukea heidän arkea
tarjotessaan heille sopivan sosiaalisen kohtaamispaikan niin omien lasten
kuin vaikka toisten vanhempien tai henkilökunnan kanssa. Tällöin kohtaamisten ja tarjotun museon varhaisiän taidekasvatuksen tulee lähteä lasten ja
perheiden elämismaailmasta. Leikillinen suhde taidemuseoon ympäristönä
ja taiteeseen ovat olennainen lähtökohta toiminnalle. Nykytaiteen museo ja
näyttelyt eivät ole enää vain olohuoneen mukaista oleilua tarjoavia paikkoja
vaan taiteen leikkikenttiä lapsiperheille.
EMMA taidemuseona hahmottui Kukkuu-kupolipajan tutkimusjakson aikana
myös lapsiperheiden arkeen sopivana sosiaalisena kohtaamispaikkana, joka
mahdollistaa pienten lasten perheiden osallisuuden heille luontevalla tavalla.
Tämä luonteva olemisen tapa useimmille lapsiperheille on osallistuva ja leikillinen – leikin läsnäolo niin ajatuksen tasolla kuin toiminnassa. Taidemuseo,
sen näyttelyt ja muu toiminta perheen kokemana näyttäytyy isona yhteisenä
leikkikenttänä, jolla on omat leikin säännöt. Yhteisenä leikkinä voi olla taiteen kohtaaminen lasten tavalla, omista lähtökohdista käsin henkilökohtaisiin
tarkoituksiin. Näin määriteltäessä katson taidemuseo EMMAn tavoittelevan ja
toteuttavan nykyaikaisen yleisötyön ja taidepedagogisen toiminnan virtauksia.
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4.5 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen
EMMAn kulttuurineuvolan tavoitteena on kertoa EMMA – Espoon modernin taiteen museon toiminnasta neuvolassa käyville perheille, tarjota taide-elämys
arkeen taidepajan muodossa ja tukea taiteeseen osallistumista. Toimintaa
tuodaan sinne, missä lapsiperheillä on mahdollisuus siihen osallistua. Tämä
määritelmä myötäilee Espoon kulttuurineuvolan tavoitteita.
Kehittämisprojektissa Kukkuu-kupoli toi esiin hienosyisempiä tulkintoja siitä, keitä kulttuurineuvolassa kohtaa, millaisen oppimiskokemuksen se
mahdollistaa ja millaisesta taidemuseon taidepedagogisesta toimintamallista
on kyse. Lisäksi se sai pohtimaan taidemuseon, kuten EMMAn institutionaalista kuvaa lapsiperheille.
Seuraavaksi vastaan tutkielmassa esittämääni tutkimuskysymykseen,
millainen EMMAn toimintamalli palvelee neuvolan lapsiperheitä tarkastellen
ensin Kukkuu-kupolipajaan valikoituneita elementtejä ja sitten sen edustamaa taidepedagogiikkaa ja yleisötyötä.

Mitkä ovat EMMAn kulttuurineuvolan elementit?
Perheen pajakokemus Kukkuu-kupolissa muodostuu useasta elementistä:
leikkiympäristöstä, julisteesta, peilikortista, muusta tiedotusmateriaalista ja
osallistujien kohtaamisesta. Kokemus rakentuu kunkin osallistujan toiveiden
ja senhetkisen elämäntilanteen mukaan tarjolla olevien elementtien erilaisista yhdistelmistä.
Juliste johdattelee kohden pajaa kertoen kysymyksen muodossa mahdollisuudesta yhteiseen ihmettelyyn. Toimintamallin keskipisteenä on toiminnalliseen leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava leikkiympäristö. Kupolipeilistä
löytyvä oma peilikuva riemastuttaa ja värikkäät, minimalistista muotokieltä
edustavat kasvotyynyt rohkaisevat kukkuu-leikkiin. Peilikuva voimistaa
linkkiä osallistujan minäkuvaan ja omaan elämään. Kokonaisuutta täydentää
pehmeä matto, joka lisää käyttömukavuutta. Käytettävissä on myös käteen
mahtuvia lisäelementtejä tuoden lisää toimintaa ja moniaistisuutta kokemukseen.
Peilikortti kutsuu EMMAan, kertoo vanhemmalle tiivistetysti ja osin
visuaalisesti tärkeimmät yhteystiedot ja lapsiperheiden museovierailuun
liittyvistä käytännön järjestelyistä. Sen tiivis ilmaisukieli kertoo luottamuksesta vanhempien kykyyn etsiä haluamaansa tietoa myös oma-aloitteisesti.
Taivuteltavan kortin toisena puolena oleva peili jatkaa omakuvan ja muun
ympäristön toisin näkemisen kokemusta.
Muu tiedotusmateriaali tuo kohtaamiseen ajankohtaisuutta. Tutkielmakerroilla mukana ollut kysely toimi toisena tiedottavana elementtinä.
Osallistujien ja pajaohjaajan kohtaamiset tekevät toiminnasta vuo-
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rovaikutteista ja mahdollistavat yksilöllisen huomioimisen. Kyse on vastavuoroisesta keskustelusta, jossa kummallakin osapuolella on mahdollisuus
saada uutta tietoa ja vaikuttaa.
Paja toimintamuotona on linjassa EMMAn muun taidepedagogisen
toiminnan ja yleisötyön kanssa. Myös sen visuaalinen ilme myötäilee EMMAn
linjaa. Kukkuu-kupoli ei ole paikkasidonnainen vaan voidaan sijoittaa eri
toimintaympäristöihin. Lisäksi se on muunneltava jättäen mahdollisuuden
kehittää toimintaa ohjaajan tai taidemuseon tarpeiden mukaan.

Millaista taidepedagogiikkaa ja yleisötyötä EMMAn kulttuurineuvola
edustaa?
Taidepedagogisten ratkaisujen valintaan vaikutti ymmärrys EMMAn kulttuurineuvolaan osallistuvista. Kohderyhmä nosti esille samojen perusedellytysten huomioimisen tärkeyden kuin muussa varhaisiän taidekasvatuksessa.
Kukkuu-kupolipajan suunnittelussa ja toiminnassa se näkyi osallistujien
ainutlaatuisuuden kunnioittamisena, holistisen ihmiskuvan ja arkioppimisen lähtökohtien soveltamisena. Yhtenä nykyvanhempien elämäntilanteesta
nousevana oivalluksena oli, ettei kulttuurineuvolassa käyminen ole vapaaaikaa vaan osa pikkulasten perheiden arkea. Vastaavasti taiteen kohtaamista
esimerkiksi taidemuseossa tai sen ulkopuolella vanhemmat eivät välttämättä
ajattele vapaa-aikaan vaan sen hetkiseen perheen arkeen kuuluvana osana.
Kukkuu-kupolipaja tukee vanhemman kokemusta siitä, että taiteen kokeminen voi olla luonnollinen osa lapsiperheiden arkielämää.
Neuvolassa käyviin perheisiin tutustuminen toi esille osallistujien monitahoisuuden. Lähtökohta on, että siellä kohtaa neuvolaikäisten lapsiperheiden
koko kirjon. Näin ollen vaikka kulttuurineuvolassa kohtaa niin sanottuja kulttuurilaitosten ei-kävijöitä, sitä ei voinut pitää kaikkia osallistujia määrittävänä
tekijänä. Yleisötyötä ei voinut ymmärtää pelkästään kulttuurilaitosten toimintaan osallistumiseen houkutteluna, kynnyksen madaltamisena (esim. outreach)
vaan sen tuli olla kiinnostavaa ja antoisaa myös ennestään aktiivisille perheille, tässä ja nyt. Ennemminkin toimintaa tuli suunnitella ajatuksella, että
taidemuseo tulee hetkeksi lapsiperheiden keskelle.
Kulttuurineuvolan kävijöitä yhdistäväksi tekijäksi määrittyi neuvolaikäiset lapset yhdessä heille tärkeän aikuisen kanssa. Tällöin vuorovaikutteisen yhdessä tekemisen mahdollistaminen ja siihen kannustaminen oli
olennaista. Toimintaa arvioidessani totesin, että vaikka tavoittelin Kukkuukupolilla lapsen omaehtoista toiminnallisuutta ja vapaata leikkiä, toiminta oli
monilta osin aikuisten valvomaa ja ohjaamaa jo tilan puolijulkisesta luonteesta johtuen.
Kukkuu-kupoli toimii todellisuuden symbolisena peilinä mahdollistaen oman
perheen, taiteen ja taidemuseon peilauksen uudesta näkökulmasta. Minulle
nämä yhdistyivät peilauksen kautta teemoiksi: vauvan ihailu, identiteetti
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ja nykytaiteen kokeminen. Myöhemmin hahmottui toimintamallin vaikutus
EMMAn institutionaaliseen kuvaan lapsiperheille. Tarjottu toiminta ei kuitenkaan suoraan kerro, miten ja mitä tulisi tällä kertaa tarkastella tai oppia vaan
se ohjaa ihmettelyyn ja löytämiseen omista lähtökohdista käsin. Kukkuukupoli tässä luottaa ihmiselle luonteenomaiseen perimmäisten kysymysten tutkimisen ja niille merkityksen antamisen tarpeeseen, joka elää taiteen ytimessä
(Rusanen ym. 2014, 11). Valittu taidepedagogiikka tukee osallistujan omaa
oppimisprosessia.

”Jokainen vauva on taideteos.”
Opi itsestäsi ja perheestäsi taiteen kokijana

Mietin toimintaa suunniteltaessa perheille olennaista kokemusta taidemuseon kulttuurineuvolassa. Tällaiseksi muodostui taiteen ja kulttuurin merkityksen kokemuksen saaminen juuri heidän perheelle. Uuden näkökulman
syntyminen todellisuuteen, itseen tai elämään yleensä eli ymmärryksen
lisääntyminen, uuden todellisuussuhteen muodostuminen (Sava 1993, 16–17,
36–37). Nähdä yhden sykäyksen verran taiteen ja taidekasvatuksen tarjoama
mahdollisuus rikastuttaa perheen arkea.
Lapselle, varsinkin vauvalle taiteeseen tutustuminen on leikkiä, kokemuksellista ja osallistuvaa, konkreettisten kokemusten saamista taiteellisesta
oppimisesta. Vanhemmalle katsoin Kukkuu-kupolin antavan mahdollisuuden
osallistua ja etsiä vastausta kysymykseen, miksi meidän perheen kannattaisi
tarkastella taidetta tai käydä taidemuseossa. Katsoin vauvan ihailun osana
peiliteosta yhdistävän vanhemman pohdinnat perheestä taide- ja kulttuuriidentiteettiin. Osalle vanhemmista tämä voi tuoda esille oman kulttuurisen
kasvatusvastuun. Havainnon siitä, että vanhemmalla on pääasiallinen ja
pitkäaikainen vastuu lapsensa taidekokemusten mahdollistamisesta. EMMAn
kulttuurineuvolassa vanhemmuutta tuetaan yleisesti, ja erityisesti perheen
taidekasvatuksesta vastaavina aikuisina. Tuki toteutuu mahdollisuutena
keskusteluun ja käytännössä toteuttaessaan leikin, kulttuurin ja taiteen
merkitystä perheen sen hetkisessä arjessa. EMMAn kulttuurineuvolatoiminta
on perheiden hyvinvointia edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu, jonka
tavoite on taiteen ja taidekasvatuksen keinoin lapsiperheiden arjen tukeminen neuvolaympäristössä.

”Ihmettele ja tutustu taiteeseen yhdessä lapsen kanssa.”
Opimme yhdessä nykytaiteesta

Peilikorttiin valittu ohje viittaa toiminnan tavoitteeseen, rohkaista taiteeseen
tutustumiseen yhdessä lapsen kanssa niin taidemuseolla kuin myös EMMAn
toiminnan siirtyessä omien tilojen ulkopuolelle. Ihmettelyllä haettiin avointa
ja moniaistista asennetta taidetta kohtaan. Tässä lapset ovat luonnostaan
mestareita, ja näin ollen vanhempiensa parhaita taidekasvattajia. Yhdessä
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tutustuminen tarkoittaa myös kaikkien osallisuutta katsojina ja toimijoina
Kukkuu-kupolipajassa. Osallistujien toiminta ja läsnäolo tekee siitä elävän
ympäristön ja vaikuttaa muodostuneisiin merkityksiin.
Ymmärrän Kukkuu-kupolipajan pedagogisena toimintamallina sijoittuvan taiteen, leikin ja pedagogiikan välitilaan samalla tavoin kuin moni nykytaiteen teos. Kukkuu-kupolipajassa painotus oli kuitenkin kokemuksellisessa
taiteen oppimisessa, nykytaiteen keinoja hyödyntävässä taidekasvatuksessa.
Ratkaisu tuki vanhempien pohdintoja siitä, millaista nykytaide on ja mitä
hyötyä on olla lapsen kanssa taiteen äärellä. Leikillinen toiminta ja leikkiympäristö esitti tarjoumia nykytaiteeseen tutustumiselle. Neuvolassa leikkien
taiteesta oppiminen yhdistyi monien nykytaiteen esimerkkien tavoitteeseen
olla lähempänä ihmisten arkea. Kukkuu-kupolissa on kyse pienten lasten
urbaanista leikkipaikasta ja perheen yhteisestä taiteellisen oppimisen ympäristöstä.

”Hei, kuka täällä? Tule leikkimään ja tutustumaan!”
Perheet oppimassa taidemuseosta neuvolassa

Toiminta museon omien tilojen ulkopuolella teki Kukkuu-kupolipajasta
EMMAsta taidemuseona kertovan viestin. Osallistujan oli mahdollista löytää
jokin uusi näkökulma EMMAan taidemuseona. Otsikkona oleva julisteen kysymys ja kehotus korostaa leikkiä tarkastelun näkökulmana, osallistumista ja
omia tulkintoja myös taidemuseosta.
Tarkastellessani toimintamallia, Kukkuu-kupolista välittyi kuva
EMMAsta taidemuseona, joka haluaa olla toteuttamassa ja kehittämässä lapsiperheille uusia taiteen oppimisympäristöjä: Urbaaniin kaupunkikulttuuriin
sopivia osallistavia ja sosiaalisia kohtaamispaikkoja, jotka ottavat yksilölliset
oppimistavat huomioon. Näen laajemman yhteyden määrittelylleni EMMAsta
leikkikenttänä lapsiperheille museoiden yleisötyön toiveessa viestittää
museotoiminnan perheystävällisyyttä eli sitä, että kaikenikäiset ovat tervetulleita. Taide ja taidemuseo ovat helposti lähestyttäviä myös lasten kanssa
-kokemuksen välittämisessä.
Niin kulttuurineuvolatoiminta toimintamallina kuin taidemuseon toiminta omien tilojen ulkopuolella viestivät laajemmasta yhteiskunnallisesta
muutossuunnasta, jossa taide halutaan osaksi kaikkien arkea ja hyvinvoinnin lisääjäksi. EMMAn kulttuurineuvolan osalta tämä toteutuu olemalla
KulttuuriEspoo 2030 -strategian mukaista toimintaa.
Julkisena kulttuurilaitoksena EMMAn osallistuminen kulttuurineuvolatoimintaan lähtee hyvinvointivaltion peruslähtökohdista, jonka mukaan
kaikilla on oikeus saatavilla oleviin, tasokkaisiin ja kohtuuhintaisiin palveluihin, joista peruspalveluita on tarjottava kaikille perheille varakkuudesta riippumatta (ks. esim. Eskola 2014, 4). Jokaisella perheellä on oikeus osallistua
myös taide- ja kulttuuripalveluihin eikä uusi elämäntilanne saa muodostua
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sille esteeksi. EMMAn kulttuurineuvola on omalta osaltaan perheiden eriarvoistumiseen puuttumista, kommentti yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden puolesta.

Millainen EMMAn toimintamalli palvelee neuvolan lapsiperheitä?
EMMAn kulttuurineuvola on museon tilojen ulkopuolella tapahtuvaa yleisötyötä ja taidepedagogista toimintaa lapsiperheille.
Kulttuurineuvolassa EMMAn taidepedagogisena toimintamallina lapsiperheitä palvelee leikittävä ja osallistava taiteen oppimisympäristö, taidepaja
Kukkuu-kupoli. Kukkuu-kupoli on elämyksellinen taidepaja lapsiperheiden
arkeen. Leikkipedagogiikan keinoin se johdattelee peilaamaan niin omaa
perhettä, taidetta kuin taidemuseo EMMAakin. Tavoitteena on kertoa EMMAn
toiminnasta neuvolaikäisten lasten vanhemmille, innostaa taiteeseen ja
tarjota kokemus taiteeseen tutustumisesta yhdessä lapsen kanssa taidepajan
muodossa. EMMA tuo nykytaiteesta ja taidemuseosta kertovan taiteen leikkikentän lapsiperheiden arjen keskelle.
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5 PERUUTUSPEILIIN
KATSELUA
Kun tarkastelee tutkielman alkua ja loppupuolta huomaa tietynlaista käsitteiden kiertymisen ja kehittymisen. Tässä prosessissa käsitys tutkimuskohteesta, EMMAn kulttuurineuvolan toimintamallista vähitellen muuttui ja täsmentyi saadessaan konkreettisen ilmiasunsa Kukkuu-kupolipajana ja EMMAn
Kuva 23. Ihminen, tila ja

tilojen ulkopuolella tapahtuvana yleisötyönä. Tätä voisi kutsua osaltani myös

kohtaaminen

oppimiseksi.

-esittelyteksti EMMAn

Uudeksi nimittäjäksi muotoutui yhdellä tapaa ilmaistuna nykytaidekas-

kokoelmanäyttelyssä

vatus urbaanissa ja leikittävässä oppimisympäristössä. Katsoin, että lopputu-

Kosketus.

loksessa päästiin taiteen esineluonnetta korostavasta tarkastelusta nykytaiteen
prosessia korostavaan luonteeseen.
Pohdinnoissa museosta lapsiperheiden leikkikenttänä koen löytäneeni niin paljon uutta, että niiden
osalta lukija voi pohtia, liikkuuko
tutkielma lähellä ”liian pitkälle meneviä yleistyksiä”. Nämä pohdinnat kuitenkin tuovat olennaisen
lisänäkemyksen, miten lapsiperheille suunnattu yleisötyö omien
tilojen ulkopuolella koodautuu.
Huomasin Saastamoisen säätiön
Kosketus-näyttelyllä ja siihen liittyvillä teksteillä olleen vahvan yhteyden toteutuneeseen toimintamalliin
ja sen analyysiin. Näyttelyihin
tutustuessani luin kuvassa olevan
Ihminen, tila ja kohtaaminen esittelytekstin ensimmäisen kerran
pikaisesti. Kukkuu-kupolipajan
valmistumisen ja käyttökertojen
jälkeen on suorastaan hämmentävää, miten sen sisältö heijastelee
valittua ratkaisua.
Kukkuu-kupoli mahdollistaa
monitasoisen kohtaamisen tilaisuuden. Kohdatut tilat ja tilanteet
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vaihtelevat kokijan mukaan fantasiamaailmoista erilaisiin mielentiloihin.
Kukkuu-kupolipaja voi saada pohtimaan perinteisiä katsomistapoja ja leikittelemään havainnolla. Toimintamalli haastetaan kohtaamaan fyysisesti ja
tilassa liikkuen. Heijastuksilla leikittely vie huomion kohtaamistilanteeseen,
eli vastaanottajan ja teoksen vuoropuheluun. Vastaavalla tavalla raja teoksen
ja katsojan välillä hälvenee. Katsojasta tulee osa Kukkuu-kupolia ja syntyy
yksi tilallinen todellisuus. ”Teoksen tulkinta syntyy vasta katsomistilanteessa,
katsojan peilatessa omaa kokemusmaailmaansa teokseen ja ympäröivään
tilaan.” Neuvolassa oman kokemusmaailman peilautuminen kupolipeilistä
yhdistyy ympäröivään lapsesta huolehtimisen ympäristöön ja taidemuseokontekstiin. Museolla Kukkuu-kupoli löytää yhtymäkohtia ympäröivistä teoksista. Kukkuu-kupoli ei ole silti taideteos vaan leikittävä oppimisympäristö,
joka mahdollistaa samankaltaisia prosesseja, kokemuksia kuin monet nykytaiteen teokset. Kukkuu-kupolipajassa ihmisen ja tilan kohtaamisen pohdinta
mahdollistaa niiden yhdistyessä uusia oivalluksia itsestä, perheestä, taiteesta
ja museosta.
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5.1

Tiedon luotettavuus ja yleistettävyys

Toimintatutkimuksen tieteellisyyttä kyseenalaistetaan yhä. Heikkinen &
Huttunen (2007, 184–196) toteavat, että mikä tahansa hanke, kehittämisprojekti tai opetussuunnitelmaprosessi ei ole välttämättä tieteellinen toimintatutkimus. Vasta tiedon muodostaminen tekee toimintatutkimuksesta tietoa.
Tieto ei ole toimintatutkimuksessa lopputuote vaan prosessi. Tietämisen
prosessiluotoisuus korostaa totuuden etsimisen itseisarvoa ja tiedon tilannesidonnaisuutta. Minulle tutkielmana toteutettu yhteistyö- ja kehittämisprojekti
tarkoitti välillä hyvinkin intuitiivisen toiminnan sanallistamista ja käsitteellistämistä tiedeyhteisölle jaettavaan muotoon. Muodostuneen tiedon yleistettävyyden kannalta oli alusta asti selvää, että oli olemassa useampia ratkaisuja,
joista ainakin tässä mittakaavassa ei voisi päätellä, mikä olisi toistaan parempi. Valikoitunut lopputulos on sidoksissa tekijöihinsä, aikaan ja paikkaan.
Kyse on EMMAlle ensimmäisestä kulttuurineuvolan toimintamallista, jonka
toivon toimivan seuraavien peilinä ja keskustelun suuntaajana kohden tulevaa.
Heikkinen & Huttunen (2007, 196) ovat muotoilleet toimintaa arvioivan päätelmän, jonka mukaan toimintatutkimus on tiedettä, jos se tuottaa
uutta tietoa, joka julkistetaan ja asetetaan alttiiksi tieteelliselle kritiikille.
Tutkimuksen tavoitteena oleva uuden tiedon tuottaminen ja sen saattaminen
julkisesti arvioitavaksi erottaa toimintatutkimuksen muista kehittämisprojekteista. Tutkijalla on vaihtoehtoisia tapoja julkistaa tuloksensa (Heikkinen
2007, 30). Tämän tutkielman lisäksi katson tällaiseksi EMMAn Kukkuu-kupolipajan esittelyn Suomen lastenkulttuurikeskusten foorumissa Hämeenlinnassa
20.11.2017 yhtenä case-esimerkkinä teemasta Perheiden hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja taidekasvatuksen keinoin. (Hirvikoski 2017; Valtakunnallinen
lastenkulttuurifoorumi.)
Kulttuurineuvolassa kohtaaminen kestää muutamasta minuutista noin puoleen
tuntiin, tavallisimmin noin vartin (ks. esim. vanhempien kyselyvastaukset).
On realistista kyseenalaistaa näin lyhytkestoisen toiminnan mahdollisuuksia
vaikuttaa perheiden osallistumiseen taidemuseon tarjontaan, käsitykseen
taiteesta tai sen merkityksestä edes osana mielekästä lapsiperhe-arkea.
Jotta toiminnan suunnittelu tuntui mielekkäälle, oli nähtävä itse toimintaa suuremmat arvot sen taustalta, joihin tukeutua praktisissa ratkaisuissa. Oli uskottava siihen, että hetken rajallisuus ei estä ”oikeaan” suuntaan
vinkkaavaa pientä taidekasvatuksellista tekoa. Arjen oppimisessa alkuaan
”pieniksi ja joutavanpäiväisiksi” koetut arjen kokemukset voivat olla todella
tärkeitä ja merkityksellisiä (Aittola 1998, 62).
Suunnittelun mielekkyyttä lisäsi myös hetken merkityksen ymmärtäminen. Merkityksellinen vuorovaikutustilanne on tässä ja nyt, tässä hetkessä.
Siinä on mahdollista jakaa ainakin mukava hetki ja jopa tarjota pieni töytäisy
”One push” siitä, että lapsen kanssa vietetty aika, myös kulttuurin parissa
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on merkityksellistä lapsen kehitykselle monilla tasoilla. Vuorovaikutuksessa
luodaan perheen yhteistä historiaa ja kasvetaan yhdessä. Voi välittää viestiä
siitä, että pienillä arjen valinnoilla ja nyt vauva-aikana mahdollisesti muodostuvilla rutiineilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia. Joskus pienikin töytäisy saa ison kiven liikkeelle.
On myös oletettavaa, että näitä töytäisyjä tulee eri suunnilta, kuten
muilta kulttuurineuvolassa toimijoilta, kirjastosta tai erilaisia tiedotuskanavia
pitkin. Perhe tekee kuitenkin omat valintansa siitä, mikä heille on tärkeää ja
mihin voimavarat riittävät.
Vaikka museoiden yhtenä strategisena tavoitteena on lisätä kävijöitä myös
yleisötyön keinoin ja toimia kustannustehokkaasti, on tämä näkökulma jätetty vähemmälle huomiolle. Yleisötyön, palvelun, tiedotuksen ja markkinoinnin
määrittely ja vertaileva päällekkäisyyksien pohtiminen olisi laaja ja mielenkiintoinen tutkimusaihe. Tätä museoiden yleisötyötä koskevaa haastetta
ovat pohtineet Hanna Ohtonen (2014) opinnäytteessä The World Between Us
– Contemporary Museums as Public Spaces. Case study: EMMA ja Heidy Tiits
(2015) taiteen kandidaatin opinnäytteessä Kuvataidekasvatuksen ja markkinointiviestinnän välisestä ystävyydestä - Tapaustutkimus kulttuuritapahtuma
Masters of Aalto -lopputyönäyttelystä. Kumpikin pitää haasteellisena taidekasvatuksen ja markkinoinnin yhdistämisen oli kyse museon yleisötyöstä tai
näyttelytoiminnasta. Museoiden yleisötyössä Ohtonen suosittelee pitämään
taidekasvatuksen mahdollisimman erillään kaupallisista pyrkimyksistä jotta
toimintaa ohjaisi oppimisen tavoitteet. Tiits löytää hyötysuhteen todetessaan,
että oletetusta arvopohjaisesta ristiriidasta huolimatta molemmilla kentillä
tavoitteena on yleisön osallistaminen, johon markkinoinnin käytännöt tarjoavat testatut työkalut.
EMMAn kulttuurineuvolan ja tutkielman tavoitteita ovat ohjanneet
ihmistieteissä, kasvatuksessa ja taiteen kentällä vallitsevat käsitteet ja arvot
siten kuin ne olen tutkijana kulloinkin ymmärtänyt. Palvelumuotoilun käsitteet ja toimintatavat, joita lopulta aika vähän käytin, tarjosivat toiminnan
sujuvuuden varmistamiseen hyviä näkökulmia.
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5.2 Kukkuu-kupolista eteenpäin
EMMAn henkilökunta esitti toiveen toimintamallin pitkäaikaisesta käytettävyydestä. Kevään 2017 EMMAn kulttuurineuvolat olivat alku, jonka pohjalta
toivon pitkäjänteisen kehittämistyön jatkuvan. Tämä tarkoittaa, että jossain
kohdassa on myönnyttävä ajan muutokselle sillä uuden luominen ja jatkuva
innovointi ovat menestyvän toiminnan nimittäjiä tänä päivänä. ”Teknologia,
globalisaatio sekä asiakkaiden halu ja tarve kokeilla uusia palveluita muuttavat toimintaympäristöä nopeammin kuin koskaan ennen. Valmista ei tule
koskaan.” toteavat Gerdt ja Korkiakoski (2016, 210) asiakaskokemukseen
perustuvan toiminnan jatkuvasta uudistamistarpeesta. Pitkäaikaisesti sovellettavasta toimintamallista huolimatta kannattaa kehittämistä jatkaa kohden
tulevaa tai ottaa siitä saatu oppi täysin uuden mallin kehittämisen pohjaksi.
Kukkuu-kupoliin ei tehty isoja muutoksia kevään neuvolakertojen välillä sillä
halusin jättää kokonaisuuden osin avoimeksi jatkokehittelylle. Oma käsitykseni ja EMMAssa havainnoimani perusteella pajat materiaaleineen saatetaan
tuunata uudelleen isomman teeman niin vaatiessa. Esittämäni suunnat ja
lisäykset ovat sellaisia, joita nykytilanteessa lähtisin viemään eteenpäin.
Jatkokehittely kiteytyy kolmen teeman ympärille toisiinsa eri tavoin
lomittuen: tiedottaminen jatkossa, osallisuuden lisääminen ja digitaalisuus.
Kuten aiemmin olen todennut, toimintamallin suunnittelu opinnäytteenä lisäsi siihen tutkielmaa koskevan kyselyn. Tällä oli yllättävän iso aikuisten toimintaa ja oppimista ohjaava vaikutus. On hyvä miettiä, tarvitaanko joku lisäelementti tätä täydentämään.
Kukkuu-kupolipaja jättää nykymuodossaan huomiotta tekniikan ja
median kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia. Voiko perheitä innostaa jakamaan kokemuksiaan joko neuvolassa tai laajemmin sosiaalisessa mediassa?
Mitä tapahtuisi jos mukaan tulisi lisättyä todellisuutta taaperoille ja vanhemmille? Kulttuurineuvolaa suunniteltaessa oli tehtävä rajauksia ja valintoja, jotka ohjasivat tiettyyn suuntaan. Kohderyhmä huomioiden, vauvoille
ja heidän perheille, tarjottiin konkreettista kosketeltavaa ja katseltavaa.
Tulevaisuuden museovisioissa, ja osin jo nykypäivänä, museoilla ei välttämättä ole omaa rakennusta vaan ”käynti” tapahtuu virtuaalisessa maailmassa.
Sen nykypäivää ovat monien museoiden avaamat kokoelmat kaikkien nähtäväksi verkossa. (Parkkinen 2016.) Tämä on lähtökohta, jonka voi ajatella
sopivan museoiden toiminnan siirtyessä omien tilojen ulkopuolelle. Kukkuukupolipajan toteutus ei tällä erää lähtenyt digitaalisuuden keinoin tuomaan
EMMAa taidemuseona näyttelyineen virtuaalisesti lähemmäs lapsiperheiden
arkea. Kotisivuille ohjaaminen oli arkinen osa muuta pajatoimintaa.
Tulevaisuudessa EMMAn kulttuurineuvolatoiminta voi olla hyvinkin
erinäköistä. Yllä mainittujen lisäksi esimerkiksi yhteisötaiteen soveltaminen
tarjoaa kiinnostavia näkökulmia toiminnan suunnittelulle. Nämä mahdolliset
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uudet ratkaisut eivät saa jäädä itseisarvoksi, ajan virtauksessa ajelehtimiseksi, vaan on selvitettävä, millaista lisäarvoa ne voivat antaa osallistujille ja
EMMAn tavoitteille.
Kukkuu-kupolin elinkaarta ja kehitystä merkittävämpänä pidän EMMAn osalta
ylipäätään Espoon kulttuurineuvolaan osallistumista. Tämä on yksi kanava
lisätä viestiä siitä, että EMMAn arvoja ovat saavutettavuus ja yhdenvertainen
taide ja taidekasvatus, että he haluavat olla mukana tukemassa lasten ja perheiden hyvinvointia laadukkain taidepalveluin.
Kukkuu-kupolipaja suunniteltiin kulttuurineuvolatoiminta edellä.
Katson, että seuraava askel pikkulasten ja perheiden kanssa tehtävästä yleisötyöstä EMMAn museotilojen ulkopuolella voisi olla yhteistyö kirjastojen,
asukaspuistojen tai vaikka päiväkotien kanssa. Voisiko tämä projekti olla
yksi kimmoke siihen, että EMMA arvioi mahdollisuutensa osallistua muihin
pääkaupunkiseudun lastentapahtumiin WeeGeen ulkopuolella nyt kun pääkaupunkiseudun kävijäkunnan on entistä helpompi liikkua metron myötä.7

5.3 Oma oppiminen
Toimintatutkimus on tutkijalle kasvuprosessi, jota usein motivoi ja innostaa
vuosien henkilökohtainen kiinnostus tutkimusaiheeseen (Rovio ym. 2007,
131). Taidekasvattajana olen ollut pitkään kiinnostunut vauvaperheiden taidekasvatuksesta, käytännössä muun muassa perheiden arkeen suunnatuista
vauvakulttuuripajoista, joita olen myös suunnitellut ja ohjannut. Perehdyin
niihin Porin taidemuseon värikylpykoulutuksessa (Setälä 2011) ja taiteen
kandidaatin opinnäytteessäni Kuvakylpy museossa –Taiteen tarkastelun ja
museoympäristön merkitys vauvaperheiden kuvataidetoiminnassa (Hirvikoski
2012). Katsoin myös saaneeni viime vuosina jonkinlaisen kokonaiskuvan
pääkaupunkiseudun viime vuosien museoiden vauvoille ja lapsille suunnatusta yleisötyöstä ja pedagogisesta toiminnasta niihin osallistumalla lasteni
kanssa.
Tutkielman tekoa motivoi ajatus siitä, että taidepedagogisen toiminnan on kehityttävä perheiden ja taiteen muutosten mukana. Samalla kun yhteiskunta ja taide muuttuvat, taidekasvatusta vauvaperheille tulee tarkastella

7. Kukkuu-kupolipajan

säännöllisin väliajoin ja päivitettävä. Tämä tutkielma antoi mahdollisuuden

mukana olo Helsinki

jatkaa uudesta, taidemuseoiden yleisötyön näkökulmasta saman aiheen pa-

Design Weekin Lasten

rissa tarjoten monia tärkeitä ajattelua uudistavia oivalluksia. Kukkuu-kupolin

viikonlopussa 15.–16.9.2018

suunnittelu oli ennen kaikkea pohtimista, kuulostelua, herkkyyttä nähdä ja

vastasi tavoitetta saada

tulkita asioita, kommunikointia ja yhteistyötä. Taidemuseo EMMAn toiminta-

EMMAn toimintaa esille

alueeseen perustuvan oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus kohderyh-

osana lapsiperheiden

mänä oleville neuvolassa kävijöille auttoi myös laajemmin kontekstoimaan

kaupunkikulttuuria.
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lapsiperheille suunnattua taidepedagogista toimintaa niin osana museon
toimintaa kuin muualla. Tässä olennaisinta oli hahmottaa muiden ja omia
ajatusmalleja käytänteiden taustalta. Ja ymmärtää niitä muutoksia, joita nykytaiteen toimintatavat tuovat taidekasvatuksen käytäntöihin (vrt. MalmisaloLensu & Mäkinen 2009, 297).
Jos tutkielma todentaa osin toisille jo tuttua, minulle tämä on lisännyt
itseymmärrystä tutkijana, asiantuntijana ja ihmisenä vuorovaikutuksessa tutkimukseen osallistuneiden ja tiedeyhteisön kanssa. (Heikkinen & Rovio 2007,
114–115.) Toimintatutkimuksen tavoitteiden mukaisesti tutkimusprosessi ja
siitä kirjoittaminen on auttanut uskomaan omiin kykyihin ja toimintamahdollisuuksiin sekä puhumaan asioista omalla persoonallisella äänellä.

121

Kiitokset

Perheet
Suuri kiitos kaikille haastatteluhetkiin ja kyselyyn osallistuneille vanhemmille.
Osallistumisenne on ollut todella arvokasta. Ne ihanat vauvojen hymyt,
iloiset hämmästyksen hetket, joita saimme jakaa vahvistivat käsitystä siitä,
että olemme oikeilla jäljillä.

EMMA - Espoon modernin taiteen museo
Maria Vähäsarja, museopedagogi
Reetta Kalajo, indententti ja yleisötyön vastaava
Emilia Laine, pääopas

Kuva 24. Peilailun riemua.

Milla Rissanen, graaﬁkko

Kuva: Maria Vähäsarja.

Muu henkilökunta

Espoon kaupunki, sivistystoimi ja neuvolat
Kaisa Koskela, palvelukoordinaattori, Kulttuurin tulosyksikkö, Espoon kaupunki
Ison Omena ja Leppävaaran neuvoloiden henkilökunta

Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Riikka Haapalainen, ohjaaja
Tiina Pusa, lopputyöseminaarin ohjaaja

Perhe ja ystävät
Ville ja lapset
Terhi, Satu, Tuija ja Marika
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Kuvaluettelo

Kuvat tutkielman tekijän jollei toisin mainita.
Kuva 1.

Taidemuseo EMMAn Kukkuu-kupolin juliste kutsuu kulttuurineuvolaan
leikkimään ja tutustumaan.

Kuvat 2 & 3.

Kulttuurineuvolatoimintaan tutustuminen. Iso Omenan neuvola. Aalto-yliopiston
kuvataidekasvatuksen opiskelijat, syksy 2016. Leppävaaran neuvola. Sellon
kirjaston kulttuurineuvola, tammikuu 2017.
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Kuva 4.

EMMA – Espoon modernin taiteen museo on yksi Suomen merkittävimmistä
taidemuseoista.
Kuvat EMMAn kuvapankki: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Kuvia_
EMMAsta-Photos_of_EMMA/. (Viitattu 20.1.2017)

21

Kuva 5.

Tiivistys vanhempien haastatteluissa esille tulleista teemoista ja niiden vaikutus
jatkosuunnitteluun.
Kuvakaappaus PowerPoint-esityksestä.

59

Kuva 6.

Kokoelmanäyttelyn vaikutus suunniteltavaan toimintaan.
Kuvakaappaus PowerPoint-esityksestä.

65

Kuva 7.

Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyn teoksien kuvakooste, jossa valitun
toimintamallin teemoja, identiteettiä ja peilausta, on kehitelty jo pidemmälle.
Kuvakaappaus PowerPoint-esityksestä.

66

Kuva 8.

Leluneuvola -kuvataulu, sylissä ja pöydällä työskentely taaperoille.
Kuvakaappaus PowerPoint-esityksestä.
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Kuva 9.

Ehdotelma EMMAn kulttuurineuvolan toimintamalliksi.
Kuvakaappaus PowerPoint-esityksestä.

67

Kuva 10.

Suunnitelma neuvolatilan rakenteesta.
Kuvakaappaus PowerPoint-esityksestä.

68

Kuva 11.

Palaverissa esitetty ja täydennetty toiminnan pedagogisia näkökulmia
esittelevä taulu.
Kuvakaappaus PowerPoint-esityksestä.

68

Kuvat 12 & 13. Ensimmäisen kerran kulttuurineuvolassa KUKKUU-kupoli odottamassa
kävijöitä. Tiedotuspöytä Iso Omenan neuvolassa 5.4.2017.
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Lopulliset silmät, nenä ja suu -tyynymallit valitun värilajitelman mukaan.
Kuvakaappaus PowerPoint-esityksestä.
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Kuva 14.

Kuva 15 & 16. Vuorovaikutteista kukkuu-leikkiä.
Kuvat: Maria Vähäsarja.

78

kuva 17.

EMMAn sisäänkäynnin läheisyydessä oleva ohjeistus.
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Kuva 18.

Tiedotusaineisto.
Kuva: Maria Vähäsarja.
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Kuva 19.

Peilikortti ensimmäistä kertaa tutkittavana yhdessä vanhemman kanssa.

81

Kuvat 20 & 21. Oman kuvan löytämisen riemua yhdessä vanhemman kanssa.
Kuva 22.
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5

Kukkuu-kupoli netissä. KUKKUU-KUPOLI. EMMA – Espoon modernin taiteen
museo. Kuvakaappaus. http://www.emma.museum/kukkuukupoli. (Viitattu
15.7.2017)
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Kuva 23.

Ihminen, tila ja kohtaaminen -esittelyteksti EMMAn kokoelmanäyttelyssä Kosketus. 115

Kuva 24.

Peilailun riemua.
Kuva: Maria Vähäsarja.
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Kuva 25.

Ohjaajan osallisuutta EMMAn kulttuurineuvolassa 29.3.2018.
Kuva: Maria Vähäsarja.
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Kuviot ja taulukko
Kuvio 1.

Kulttuuria kaikille organisaatiot (EMMA ja Espoon kaupunki) ylittävällä yhteistyöllä.
Kuvio: Satu Hirvikoski.

12

Kuvio 2.

EMMAn kulttuurineuvolatoiminta taidemuseon strategian ja toiminnan osana.
Kuvio: Satu Hirvikoski.

22

Kuvio 3.

Taidekasvatus ja oppimisen tukeminen kulttuurineuvolassa.
Kuvio: Satu Hirvikoski.

29

Kuvio 4.

Kulttuuriin osallistamisen tasot julkisen kulttuuripolitiikan näkökulmasta.
(Jutta Virolainen 2015a ja b.)

101

Taulukko 1.

Yleisötyön muodot. Uudelleen visuaalisesti muotoiltuna
Arto Lindholmin (2015, 27. Alkuperäinen Kawashima 2000, 7–12.) mukaan.

55

124

Lähteet

Kirjallisuus
Aittola, Tapio 1998. Aikuisten oppiminen arkielämän ympäristöissä. Teoksessa Pekka Sallila & Tapio
Vaherva (toim.) Arkipäivän oppiminen. Aikuiskasvatuksen 39. vuosikirja. Kansanvalistusseura
ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy, 59–89.
Bardy, Marjatta 2007. Taiteen paluu arkeen. Teoksessa Marjatta Bardy, Riikka Haapalainen, Merja
Isotalo & Pekka Korhonen (toim.) 2007. Taide keskellä elämää. Nykytaiteen museon
Kiasman julkaisuja 106 / 2007. Helsinki: Like. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy, 21–33.
Engeström, Yrjö 1995. Kehittävä työntutkimus: perusteita, tuloksia ja haasteita. Helsinki: Edita.
Fadjukoff, Päivi 2009. Identiteetti persoonallisuuden kokoavana rakenteena. Teoksessa Riitta-Leena
Metsäpelto & Taru Feldt (toim.) 2009. Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset
perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. Juva: WS Bookwell Oy, 179–193
Gerdt, Belinda ja Korkiakoski, Kari 2016. Ylivoimainen asiakaskokemus. Työkalupakki. Helsinki:
Talentum Media Oy. Liettua: Balto print.
Gerhardt, Sue 2007. Rakkaus ratkaisee. Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen kehitykselle.
Helsinki: Edita.
Gibbs, Kirsten, Sani, Margherita and Thompson, Jane (edit.) 2007. Lifelong Learning in Museums.
A European Handbook. Published by Edisai srl - Ferrara, Italy. Printed by SATE srl - Ferrara, Italy.
http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/LifelongLearninginMuseums.pdf.
Gibson, J. J. 1977. The Theory of Affordances. Teoksessa R. Shaw & J. Bransford (toim.). Perceiving,
acting, and knowing: Toward an ecological psychology. Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum
Assosiates, Publishers, 67-82.
Hakulinen-Viitanen, Tuovi & Pelkonen, Marjaana 2009. Lastenneuvola lapsen ja perheen terveyden ja
hyvinvoinnin edistäjänä. Kirjassa Lapsiperheiden hyvinvointi 2009. Johanna Lammi-Taskula,
Sakari Karvonen & Salme Ahlström (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki:
Yliopiston kirjapaino, 152–161.
Hakulinen-Viitanen, Tuovi, Hietanen-Peltola, Marke & Pelkonen, Marjaana 2014. Äitiys- ja
lastenneuvola sekä kouluterveydenhuolto perheen tukena. Teoksessa Kirjassa Johanna
Lammi-Taskula & Sakari Karvonen (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. Helsinki:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy,
242–257.
Haapalainen, Riikka 2007. Taidetta elämän vuoksi. Teoksessa Marjatta Bardy, Riikka Haapalainen,
Merja Isotalo & Pekka Korhonen (toim.) 2007. Taide keskellä elämää. Nykytaiteen museon
Kiasman julkaisuja 106/2007. Helsinki: Like. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy, 221–226.
Haapalainen, Riikka 2009. Nykytaiteen osallistavat opetukset. Aikuiskasvatus 2/2009, 116–123.
Haapalainen, Riikka 2010. ‘Onnistuminen’ oletusarvona vai vapaa kasvatus nykytaiteeseen?
Teoksessa Tuulikki Koskinen, Pekka Mustonen, Reetta Sariola (toim.) Taidekasvatuksen
Helsinki: lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Helsingin kaupungin tietokeskus.
Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, 84–89.
Halme, Nina & Perälä, Marja-Leena 2014. Lapsiperheiden huolet ja avunsaanti. Kirjassa Johanna LammiTaskula & Sakari Karvonen (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. Helsinki: Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos. Tampere: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy, 216–226.
Harris, Hanna 2007. Post-festival. Muuttuvat kulttuuritapahtumat urbaanissa tilassa. Teoksessa Satu
Silvanto (toim.) Festivaalien Helsinki. Urbaanin festivaalikulttuurin kehitys, tekijät ja kokijat.
Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 194–199.

125

Heikkinen, Hannu L.T. & Jyrkämä, Jyrki 1999. Mitä on toimintatutkimus? Teoksessa Hannu
L.T. Heikkinen, Rauno, Huttunen & Pentti, Moilanen (toim.). Siinä tutkija missä tekijä.
Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Atena, s. 25–62.
Heikkinen, Hannu L.T 2007. Tutkiva ote toimintaan. Teoksessa Heikkinen, Hannu L. T. & Rovio,
Esa & Syrjälä, Leena (toim.). Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja
lähestymistavat. 2. tarkistettu painos. Helsinki: Kansanvalistusseura, 15–38.
Heikkinen, Hannu L.T. & Huttunen, Rauno 2007.Toimintatutkimus tieteenä. Teoksessa Heikkinen,
Hannu L. T. & Rovio, Esa & Syrjälä, Leena (toim.). Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen
menetelmät ja lähestymistavat. 2. tarkistettu painos. Helsinki: Kansanvalistusseura, 184–202.
Heikkinen, Hannu L.T. & Rovio, Esa 2007.Toimintatutkimuksen raportointi. Teoksessa Heikkinen,
Hannu L. T. & Rovio, Esa & Syrjälä, Leena (toim.). Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen
menetelmät ja lähestymistavat. 2. tarkistettu painos. Helsinki: Kansanvalistusseura, 114–130.
Helminen, Jari (toim.) 2015. Osaamiseksi kokemus jokainen. Näkökulmia oppimiseen ja
hyvinvointialalla tarvittavan osaamisen muodostuminen. Tallinna: United Press Global.
Hessle, Elsa 2012. Tasapainoilua – ajatuksia museopedagogian rooleista. Teoksessa Riikka
Haapalainen, Jenni Nurmesniemi & Anna-Kaisa Koski (toim.) 2012. Monensuuntaista
liikettä. Tekstejä kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan ympäriltä. Aalto-yliopisto.
Taideteollinen korkeakoulu. Taiteen laitos 2012, 105–120.
Holopainen, Raili, Edgren, Helena, Malaska, Pentti & Rubin, Anita 1997. Tulevaisuuden museossa.
Helsinki: Museovirasto.
Hämäläinen, Juha & Kurki, Leena 1997. Sosiaalipedagogiikka. WSOY, Helsinki.
Jarasto, Pirkko & Sinervo, Nina 1997. Alle kouluikäisen lapsen maailma. Jyväskylä: Gummerus
Kirjapaino Oy.
Junttila, Esa 2009. Toimiva, kestävä ja turvallinen leikkikenttä. Helsinki: Viherympäristöliitto ry
julkaisu 45. Tampere: Esa-Print.
Kaitavuori, Kaija 2007. Museo ja yleisö. Teoksessa Pauliina Kinanen (toim.) Museologia tänään.
Helsinki: Suomen museoliiton julkaisuja 57. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 279–294.
Kaitavuori, Kaija 2009. ”Kustomoitu museo”. Teoksessa Susanna Pettersson (toim.) Tulevaisuuden
taidemuseo. Museologia 3. Helsinki: Valtion taidemuseo. Vammalan kirjapaino Oy, 227–233
Kalliala, Marjatta 2007. Pienten lasten leikki. Teoksessa Seija Karppinen, Arja Puurula & Inkeri
Ruokonen. Elämysten alkupoluilla. Lähtökohtia alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen.
Oy Finn Lectura Ab. Anjalankoski: Solver palvelut Oy, 27–36.
Karttunen, Päivi 2015. Saastamoisen säätiön kokoelma. Teoksessa Kosketus. Eeva Ilveskoski, Emilia
Laine, Henna Paunu & Esa Takala. EMMA – Espoon modernin taiteen museo. Lönnberg Print
& Promo, 2015.
Korhonen, Riitta 2008. Leikki oppimisen keinona. Teoksessa Päivi Venäläinen (toim.) Kulttuuriperintö
ja oppiminen. Suomen museoliiton julkaisuja 58. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy,
151–156.
KulttuuriEspoo 2030. Kestävä ja innovatiivinen KulttuuriEspoo 2030. Espoon kaupunki, Kulttuurin
tulosyksikkö. Saatavana http://www.espoo.ﬁ/materiaalit/kulttuuri_ja_liikunta/verkkolehti/
kulttuuri-espoo-2030/html5/index.html?page=1. (Viitattu 10.1.2017)
Kettunen, Kaisa 2006. Museossa opitaan. Teoksessa Kaisa Kettunen, Mirja Hiltunen, Sirkka
Laitinen & Marja Rastas (toim.) Kuvien keskellä. Kuvataideopettajaliitto 100 vuotta.
Kuvataideopettajaliitto ry. LIKE. Otavan kirjapaino Oy, 179–188.
Kettunen, Kaisa 2010. Oppia ikä kaikki! Lapset museossa. Teoksessa Tuulikki Koskinen, Pekka
Mustonen, Reetta Sariola (toim.) Taidekasvatuksen Helsinki: lasten ja nuorten taide- ja
kulttuurikasvatus. Helsingin kaupungin tietokeskus. Helsingin kaupungin kulttuurikeskus,
70–78.

126

Kontusalmi, Henna, Pohjola, Mike & Tikkaoja, Oona 2009. Katvealue. Museolarppi Ateneumissa ja
Kiasmassa. Teoksessa Susanna Pettersson (toim.) Tulevaisuuden taidemuseo. Museologia 3.
Helsinki: Valtion taidemuseo. Vammalan kirjapaino Oy, 161–176.
Korvela, Pirjo & Tuomi-Gröhn, Terttu (toim.) 2014. Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän
käännekohdissa. Kuluttajatutkimuskeskus. Tampereen yliopistopaino. Pdf.
Kosonen, Krista 2007. Ensiaskeleita seuraten. Muotoilija ja yksivuotias kasvattaja. Teoksessa
Teoksessa Tuulikki Koskinen, Pekka Mustonen, Reetta Sariola (toim.) Taidekasvatuksen
Helsinki: lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Helsingin kaupungin tietokeskus.
Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, 98–99.
Kumpulainen, Kristiina 2008. Oppimisen monitieteinen tutkimus oppimisympäristöjen
kehittämisen välineenä. Teoksessa Päivi Venäläinen (toim.) Kulttuuriperintö ja oppiminen.
Kulttuuriperintö ja oppiminen. Suomen museoliiton julkaisuja 58. Jyväskylä: Gummerus
Kirjapaino Oy, 21–28.
Kurki, Leena, 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen. Muutoksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.
Kuula, Arja 2011. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.
Jyväskylä: Bookwell Oy.
Kuumola, Leena 2013. Mikä meni pieleen? Taiteen eteen tuli kaikenlaista toimintaa, Taide 6, 22–25.
Kyttä, Marketta 2006a. Tarjoumat lasten ympäristösuhteen muodostumisessa. Teoksessa Päivi
Setälä (toim.). Leikkipaikka. Playground. Porin taidemuseon julkaisuja. Pori Art Museum
Publications 83. Pori: Kehitys Oy, 40–53.
Kyttä, Marketta 2006b. Environmental child-friendliness in the light of Bullerby Model. Teoksessa
C. Spencer & M. Blades (toim.). Children and their environments. Cambridge: Cambridge
University Press, 141–158.
Levanto, Marjatta 2010. Suomen museoiden yleisöt. Teoksessa Susanna Pettersson & Pauliina
Kinanen (toim.) Suomen museohistoria. Helsinki: Suomen kirjallisuuden seura.
Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy, 94–109.
Lindholm, Arto (toim.) 2015. Ei-kävijästä osalliseksi — Osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus
kulttuurialalla. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
https://www.humak.ﬁ/wp-content/uploads/2015/11/Arto-Lindholm-ei-kavijasta-osalliseksi.pdf
Lonka, Kirsti 2011. Oppiminen ja opetus tulevaisuudessa: bulimiaoppimisesta hyvään oppimiseen.
Teoksessa Jarno Paalasmaa (toim.) 2011. Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen
vaihtoehtoja. PS-kustannus. Opetus 2000. Juva: Bookwell Oy, 344–358.
Löytänä, Janne & Kortesuo, Katleena 2011. Asiakaskokemus. Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen.
Tallentum.
Malmisalo-Lensu, Anne-Maija & Mäkinen, Minna 2009. Museo oppimisen paikkana. Teoksessa
Pauliina Kinanen (toim.). Museologia tänään. Suomen museoliiton julkaisuja 57. Suomen
museoliitto, Helsinki, 295–318.
Manninen, Jyri, Burman, Anne, Koivunen, Annukka, Kuittinen, Esko, Luukannel, Saara, Passi, Sanni &
Särkkä, Hanna 2007. Oppimista tukevat ympäristöt. Johdatus oppimisympäristöajatteluun.
Opetushallitus. Vammala: Vammalan Kirjapaino Oy.
Melchior-Bonnet, Sabine 2004. Kuvastin. Peilin historiaa. Alkuperäisteos Histoire du Miroir, 1994
Éditions Imago. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. Jyväskylä: Gummeruksen Kirjapaino Oy.
Metsäpelto, Riitta-Leena & Kinnunen, Ulla 2009. Persoonallisuus ja perhesuhteet. Teoksessa
Riitta-Leena Metsäpelto & Taru Feldt (toim.) 2009. Meitä on moneksi. Persoonallisuuden
psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. Juva: WS Bookwell Oy, 283–301.
Mäenpää, Pasi 2010. Kaupunki kasvattajana. Teoksessa Tuulikki Koskinen, Pekka Mustonen, Reetta
Sariola (toim.) Taidekasvatuksen Helsinki: lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus.
Helsingin kaupungin tietokeskus. Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, 220–229.

127

Niva, Mikael & Tuominen, Kari 2005. Benchmarking käytännössä. Itsearvioinnin työkirja. Hyviä
periaatteita ja benchmarking-tutkimuksia. Turku: Benchmarking Ltd Oy. TS-tulostus/
Digipaino.
Nurmi, Jan-Erik, Ahonen, Timo, Lyytinen, Heikki, Lyytinen, Paula, Pulkkinen, Lea & Ruoppila, Isto
2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Juva: Bookwell Oy.
Nyqvist, Minna (toim.) 2017. Toipuminen ja taide Espoon sairaalassa. EMMA – Espoon modernin
taiteen museon julkaisuja 53/2017. Erweko oy. Saatavana: http://www.espoo.ﬁ/download/
noname/%7B0540AAF8-C4B6-4222-8032-FAE320A89123%7D/93788.
Pettersson, Susanna & Levanto, Marjatta 2004. Taide kohtaa yleisönsä. Teoksessa Levanto, Marjatta &
Pettersson, Susanna (toim.) 2004. Valistus / museopedagogiikka / oppiminen – Taidemuseo
kohtaa yleisönsä. Helsinki: KEHYS Valtion taidemuseo.
Piers, Maria W. & Millet Landau, Genevieve 1982: Leikin lahja ja sen merkitys lapsen kehitykselle.
Otava. Keuruu.
Pääjoki, Tarja 2007. Lasten ja aikuisten kulttuurinen leikki. Teoksessa Marjatta Bardy, Riikka
Haapalainen, Merja Isotalo & Pekka Korhonen (toim.). Taide keskellä elämää. Nykytaiteen
museon Kiasman julkaisuja 106/2007. Helsinki: Like. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy, 287–294.
Rauhala, Lauri 1983/2005/2014. Ihmiskäsitys ihmistyössä. Helsinki: Gaudeamus Helsinki:
Yliopistopaino Oy.
Riihonen, Eeva, 1991. Lapsi ja lelu. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Ropo, Eero 2008. Oppimisympäristöt opetuksen ja opiskelun kontekstina. Teoksessa Päivi
Venäläinen (toim.) Kulttuuriperintö ja oppiminen. Suomen museoliiton julkaisuja 58.
Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 38–47.
Rovio, Esa, Klemola, Ulla, Lautamatti, Liisa & Tiihonen, Arto 2007. Toimintatutkimuksen ohjaaminen.
Teoksessa Heikkinen, Hannu L. T. & Rovio, Esa & Syrjälä, Leena (toim.) 2007. Toiminnasta
tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. 2. tarkistettu painos. Helsinki:
Kansanvalistusseura, 131–142.
Rusanen, Sinikka, Kuusela, Mirva, Rintakorpi, Kati & Torkki, Kaisa 2014. Musta tuntuu punaiselta.
Kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Helsinki: Lasten keskus, Riika: Livonia Print.
Rönkkö, Marja-Liisa 2007. Museo mediana. Teoksessa Pauliina Kinanen (toim.). Museologia tänään.
Suomen museoliiton julkaisuja 57. Suomen museoliitto, Helsinki, 246–278.
Rönkkö, Marja-Liisa 2009. Jokainen aika luo oman museonsa. Teoksessa Susanna Pettersson (toim.)
Tulevaisuuden taidemuseo. Museologia 3. Helsinki: Valtion taidemuseo. Vammalan
kirjapaino Oy,119–150.
Rönkä, A., Malinen, K., Sevón, E., Kinnunen, U., Poikonen, P-L. & Lämsä, T. 2009. Arki elämänalueiden
leikkauspisteessä: Johtopäätökset ja ehdotuksia perheiden arjen tukemiseksi. Teoksessa
Perhe-elämän paletti. Toim. A. Rönkä, K. Malinen, T. Lämsä. Jyväskylä: PS-kustannus, 275–276.
Räsänen, Marjo 2000. Sillanrakentajat. Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen. Taideteollisen
korkeakoulun julkaisu A 28. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
Salmi, Minna, Lammi-Taskula, Johanna & Sauli, Hannele 2014. Lapsiperheiden toimeentulo.
Teoksessa Lapsiperheiden hyvinvointi. Toimittaneet Johanna Lammi-Taskula & Sakari
Karvonen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. Tampere: Juvenes Print – Suomen
Yliopistopaino Oy, 95.
Salminen, Antero 2005. Pääjalkainen, kuva ja havainto. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
Sava, Inkeri 1993. Taiteellinen oppimisprosessi. Teoksessa Porna, I. ja Väyrynen, P. (toim.) Taiteen
perusopetuksen käsikirja. Suomen Kuntaliitto ja Opetushallitus.
Sava, Inkeri 2007. Katsomme – näemmekö? Luovuudesta, taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista.
Jyväskylä: PS-kustannus.

128

Sederholm, Helena 2006. Lopputuloksesta prosessiin. Teoksessa Kaisa Kettunen, Mirja Hiltunen,
Sirkka Laitinen & Marja Rastas (toim.) Kuvien keskellä. Kuvataideopettajaliitto 100 vuotta.
Kuvataideopettajaliitto ry. LIKE. Otavan kirjapaino Oy, 50–58.
Sederholm, Helena 2007. Taidekasvatus – samassa rytmissä elämän kanssa. Teoksessa Marjatta
Bardy, Riikka Haapalainen, Merja Isotalo & Pekka Korhonen (toim.) Taide keskellä elämää.
Nykytaiteen museon Kiasman julkaisuja 106/2007. Helsinki: Like. Keuruu: Otavan
Kirjapaino Oy, 143–149.
Setälä, Päivi (toim.) 2011. Vauvojen Värikylpy. Pori: Porin taidemuseo.
Siljander, Pauli: Hermeneuttisen pedagogiikan pääsuuntaukset. Oulun yliopiston kasvatustieteiden
tiedekunnan tutkimuksia 55. Oulu: Oulun yliopisto, 1988.
Sorjonen, Hilppa & Sivunen, Outi 2015. Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja
tuloksellisuus. Cuporen verkkojulkaisuja 27. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen
edistämissäätiö.
Strandman-Suontausta, Pia 2013. Vapautta vai vaikuttavuutta? Kuvataiteeseen perustuva palvelu
hoitolaitosyhteisölle. Aalto-yliopiston julkaisusarja. DOCTORAL DISSERTATIONS 28/2013.
Helsinki. Unigraﬁa Oy.
Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere: Tampereen yliopistopaino oy.
Toivanen, Tapio 2007. Huippukokemus. Teoksessa Marjatta Bardy, Riikka Haapalainen, Merja Isotalo
& Pekka Korhonen (toim.). Taide keskellä elämää. Nykytaiteen museon Kiasman julkaisuja
106/2007. Helsinki: Like. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy, 121–126.
Varto, Juha, 2001. Kauneuden taito. Estetiikkaa taidekasvattajille. Juvenes Print-Tampereen
Yliopistopaino Oy.
Virolainen, Jutta 2015a. Kulttuuripoliittinen näkökulma osallistumiseen. Teoksessa Arto Lindholm
(toim.). Ei-kävijästä osalliseksi — Osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus kulttuurialalla.
Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.humak.ﬁ/wp-content/uploads/2015/11/
Arto-Lindholm-ei-kavijasta-osalliseksi.pdf, 53–62.
Virolainen, Jutta 2015b. Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen. Cuporen verkkojulkaisuja 26.
Välimäki, Anna-Leena 2009. Taidekasvatuksen oivallus lasten vanhemmille. Ruokonen, Inkeri,
Rusanen, Sinikka & Välimäki, Anna-Leena (toim.) 2009. Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.
Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Helsinki: Yliopistopaino Oy. Saatavana: https://www.julkari.ﬁ/
bitstream/handle/10024/80314/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b.pdf?sequence=1. /
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 80–83.
Ylikännö, Minna 2014: Lapsiperheiden lauantait ennen ja nyt. Teoksessa Lapsiperheiden hyvinvointi.
Toimittaneet Johanna Lammi-Taskula & Sakari Karvonen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Helsinki. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy,136–147.

Opinnäytteet ja julkaisemattomat lähteet
Behm, Elina & Repo, Päivi 2011. Vanhempien näkemyksiä Vauvojen värikylpyTM -pajojen merkityksestä.
Opinnäyte: Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosionomi (AMK). Sosiaalialan koulutusohjelma. Pdf.
Berlin, Joonas 2013. Espoon modernin taiteen museo EMMAn ei-kävijyystutkimus. Taidemuseoiden
kävijät, yleisötyö ja tulevaisuus. Opinnäyte: Humanistinen ammattikorkeakoulu. http://www.
theseus.ﬁ/bitstream/handle/10024/58486/Berlin_Joonas.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Hirvikoski, Satu 2012. Kuvakylpy museossa. Taiteen tarkastelun ja museoympäristön merkitys
vauvaperheiden kuvataidetoiminnassa. Aalto-yliopisto. Taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulu. Taiteen kandidaatin opinnäyte.

129

Jaranne, Marjaana 2013. Kulttuurineuvola. Iloa lapsiperheen arkeen. Opinnäyte: Humanistinen
korkeakoulu. Pdf.
Kawashima, Nobuko 2000. Beyond the Division of Attenders vs Non-attenders: a study into
audience development in policy and practice. Working Paper. Coventry: University of
Warwick. Centre for Cultural Policy Studies. Research Papers No 6. http://wrap.warwick.
ac.uk/35926/1/WRAP_Kawashima_ccps_paper_6.pdf.
Koskela, Kaisa 2016. Kulttuurineuvolan kehittämishanke 2016−2017. Kulttuuriespoo.ﬁ. Julkaisematon
kehittämissuunnitelma.
Kurronen, Jarkko 2013. Muotoilu & Kunta. Muotoilun lähtökohdat ja mahdollisuudet osana julkisen
sektorin uudistamista. Aalto-yliopisto. Muotoilun laitos. Taiteen maisterin opinnäyte. Pdf.
Laukkanen, Rosa & Lönnqvist, Minna 2015. Metsän tarjoumat kouluikäisten lasten leikeissä
- Metsäleikkien tarkastelua koulun kuvataideprojektissa. Kasvatustieteen pro gradu
-tutkielma: Opettajankoulutuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Pdf.
Lehtonen, Riia 2016. Valkoisesta kuutiosta värikkääseen ympyrään. Kaksi diskurssia nykytaidemuseosta ja sen yleisöistä. Aalto-yliopisto. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Taiteen
maisterin opinnäyte.
Moilanen, Anu-Maarit 2010. Kiisselistä kuvaksi: Vauvojen värikylpy -työskentelyn mahdollisuuksia.
Opinnäyte: Aalto-yliopisto. Taideteollinen korkeakoulu. Taiteen laitos. Kuvataidekasvatus.
Virt@-koulutus.
Ohtonen, Hanna 2014. The World Between Us – Contemporary Museums as Public Spaces. Case
study: EMMA. Curating, Managing and Mediating Art. Department of Art. Aalto University.
Pdf.
Tiits, Heidy 2015. Kuvataidekasvatuksen ja markkinointiviestinnän välisestä ystävyydestä Tapaustutkimus kulttuuritapahtuma Masters of Aalto -lopputyönäyttelystä. Aalto-yliopisto.
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Taiteen kandidaatin opinnäyte.
Yleisöpalveluiden strategia 2016-2020. EMMA – Espoon modernin taiteen museo. Yleisöpalvelut
strategia EMMA.docx.

Verkkojulkaisut
Aaltio, Marja 2017. Yhdeksän asiaa, joissa suomalaisäidit ainakin ovat hyviä. Aamulehti /Ihmiset.
14.05.2017. https://www.aamulehti.ﬁ/ihmiset/yhdeksan-asiaa-joissa-suomalaisaidit-ainakinovat-hyvia-200134196/. (Viitattu 20.5 2017)
Andersson, Jan-Erik. The Ski Jumper’s House. http://www.anderssonart.com/?portfolio=the-skijumpers-house. (Viitattu 1.2.2018)
Anttila, Eeva 2017. Kehityspsykologia ja vaiheteoriat – Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa.
http://disco.teak.ﬁ/anttila/8-1-kehityspsykologia-ja-vaiheteoriat/. Julkaisussa Eeva
Anttila (käsikirjoitus). Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Teatterikorkeakoulun
julkaisusarja 58. http://disco.teak.ﬁ/anttila/. (Viitattu 15.10.2017)
Anttila, Pirkko 2014. Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. – METODIX.
https://metodix.ﬁ/2014/05/17/anttila-pirkko-tutkimisen-taito-ja-tiedon-hankinta/
#7.4.5.2%20Hankesuuntautunut%20toimintatutkimus. (Viitattu 11.2.2017).
ARKEN Museum of Modern Art. The Model. Palle Nielsen. Issuu. 6.11.2015. https://issuu.com/arken_
museum/docs/palle_nielsen_modellen_uk_with_acti. (Viitattu 24.10.2017)
Artsi 2017. Värikkäitä ääniä. http://www.artsimuseo.com/varikkaita-aania/Vantaan kaupungin
museon. (Viitattu 11.8.2017)
Designmuseo. Lapsen vuosisata - Pohjoismainen muotoilu ja lapset 1900–2014.
http://www.designmuseum.ﬁ/ﬁ/exhibitions/lapsen-vuosisata/. (Viitattu 24.10.2017)

130

EMMA – Espoon modernin taiteen museo 2015a. EMMAn uusi kokoelmanäyttely valmistui.
17.11.2015. http://emmamuseum.ﬁ/node/3204. (Viitattu 25.11.2016)
EMMA – Espoon modernin taiteen museo 2015b. EMMA valitsi taiteilijan ja toteutettavan teoksen
Rut Bruk -yhteisötaideprojektiin. 15.12.2015. http://emma.museum/en/node/3226.
(Viitattu 27.11.2016).
EMMAn kokoelmat. EMMA – Espoon modernin taiteen museo. http://emma.museum/kokoelmat/
kokoelmatyo. (Viitattu 14.1.2017)
EMMAn projektit. EMMA – Espoon modernin taiteen museo. http://emma.museum/projektit.
(Viitattu 18.1.2017)
EMMAn strategia. EMMA – Espoon modernin taiteen museo. http://emma.museum/strategia.
(Viitattu 5.1.2017)
Espoo.ﬁ. Kulttuuria kaikille. https://www.espoo.ﬁ/ﬁ-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Kulttuuria_
kaikille. (Viitattu 15.1.2017)
Espoo.ﬁ. Kulttuurineuvola. http://www.espoo.ﬁ/ﬁ-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Kulttuuria_
kaikille/Kulttuurineuvola. (Viitattu 12.1.2017)
Espoo.ﬁ. Lastenneuvolaseuranta. http://www.espoo.ﬁ/ﬁ-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/
Lapsiperheiden_palvelut/Neuvolat/Lastenneuvolat/Lastenneuvolaseuranta. (Viitattu
13.4.2017)
Espoo.ﬁ. Neuvolaohjelmat ja rokotukset. http://www.espoo.ﬁ/ﬁ-FI/Lapsiperheet/Raskaus_synnytys_
vauva_perheessa/Perhevalmennus/Vauvaperheen_elamaa/Neuvolaohjelmat_ja_
rokotukset. (Viitattu 7.8.2017)
Family Programs at the Walters Art Museum. https://thewalters.org/family/. (Viitattu 14.1.2018)
HAM 2017. Yayoi Kusama: In Inﬁnity. https://www.hamhelsinki.ﬁ/exhibition/yayoi-kusama-ininﬁnity/. (Viitattu 5.5.2017)
Helsingin kaupunginmuseo. Lasten kaupunki. http://www.helsinginkaupunginmuseo.ﬁ/nayttelyt/
lasten-kaupunki/. (Viitattu 11.12.2017)
Hirvikoski, Satu 2017. Kukkuu-kupoli. http://www.lastenkulttuuri.ﬁ/wp-content/uploads/2016/02/
KUKKUU-esitysHML_net-1.pdf. (Viitattu 3.1.2018)
Ilveskoski, Eeva. Kokoelmanäyttelyn nimeksi Kosketus. EMMA – Espoon modernin taiteen museo.
http://www.emma.museum/node/2695. (Viitattu 16.8.2017)
Jyväskylän yliopiston Koppa. Haastattelut. https://koppa.jyu.ﬁ/avoimet/hum/menetelmapolkuja/
menetelmapolku/aineistonhankintamenetelmat/haastattelut. (Viitattu 11.2.2017).
Järvenpään taidemuseo. https://museot.ﬁ/nayttelykalenteri/?nayttely_id=17053. (Viitattu 13.2.2018)
8 lausetta, jotka lapsi haluaa kuulla vanhemmaltaan. Vauva. http://www.vauva.ﬁ/artikkeli/sina/
vanhemmuus/8-lausetta-jotka-lapsi-haluaa-kuulla-vanhemmaltaan 27.9.2016. (Viitattu
14.12.2016)
Kaitavuori, Kaija 2011. Peda. Puun ja kuoren, yleisön ja intelligentsian, palvelun ja bisneksen välissä.
Mustekala, Museopedagogiikka ja taiteen välittäminen, 3/ 11, vol 43. www.mustekala.
info/node/2451. (Viitattu 11.1.2017).
Kaitavuori, Kaija 2012. Yleisöjen osallistamisen tasot ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Arvoisa
yleisö -verkkosivusto. Suomen Kansallisgalleria. https://www.kansallisgalleria.ﬁ/wpcontent/uploads/2015/05/Valtion_taidemuseo_arvoisayleiso2012.pdf (Viitattu 12.10.2017.)
Kaitavuori, Kaija 2016. Milloin on lasten vuoro? Pieniä kirjoituksia taiteesta ja demokratiasta II
- Lasten vuoro. 5.1.2016. Mustekala.info https://www.mustekala.info/node/37624.
(Viitattu 6.8.2017)

131

Kansallisgalleria - Taidekokoelmat - Abstraktion ihmeellinen maailma. Jacob Dahlgren. http://
kokoelmat.fng.ﬁ/app?si=http%3A%2F%2Fkansallisgalleria.ﬁ%2Fnimi_Dahlgren__Jacob.
(Viitattu 12.10.2017)
Kiasma - nykytaiteen museo. Choi Jeong Hwa. http://www.kiasma.ﬁ/, http://www.kiasma.ﬁ/
nayttelyt-ja-ohjelmisto/choi-jeong-hwa/. (Viitattu 12.10.2017)
Kiasma - nykytaiteen museo. Ernesto Neto. http://www.kiasma.ﬁ/nayttelyt-ja-ohjelmisto/ernestoneto/. (Viitattu 12.10.2017)
Kiasma. Vauvojen värileikki. http://kiasma.ﬁ/esitykset-tapahtumat/taidepajat/vauvojen-varileikki/.
(Viitattu 13.1.2018)
Kulttuuria kaikille. Mitä on saavutettavuus? Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin
puolesta ry. http://www.kulttuuriakaikille.ﬁ/saavutettavuus_mita_on_saavutettavuus.
(Viitattu 3.10.2017)
Kuntsi. Vauvojen värikylpy. http://kuntsi.vaasa.ﬁ/vauvojen-varikylpy.html. (Viitattu 13.1.2018)
Kylmälä, Pietari 2014. Millainen on tulevaisuuden taidemuseo? Julkaistu 8.12.2014 - 16:15. päivitetty
9.12.2014 - 12:17. YLE.ﬁ. (Viitattu 5.5.2017)
Kyrö, Paula 2014. Benchmarking as an Action Research Process. – METODIX artikkeli 19.5.2014.
https://metodix.ﬁ/2014/05/19/kyro-benchmarking-as-an-action-research-process/.
(Viitattu 25.9.2017)
Lapsiystävälliset museot. http://ﬁnland.visitsweden.com/artikkelit/lapsiystavalliset-museot. (Viitattu
11.8.2017)
Lasten Helsinki. Museot. Lastenhelsinki.ﬁ. http://www.lastenhelsinki.ﬁ/museot.html. (Viitattu
11.8.2017)
Lastenkulttuuri.ﬁ. Varhaisiän taidekasvatus. http://www.lastenkulttuuri.ﬁ/lastenkulttuurikeskukset/
varhaisian-taidekasvatus/. (Viitattu 15.10.2017)
Lehtonen, Tiina J. 2014. Porin kaupunki - Kultane - uudenajan neuvolakonsepti Poriin. https://www.
pori.ﬁ/uutiset/2014/12/kultane-uudenajanneuvolakonseptiporiin.html#.Wc47-9GU-f1
03.12.2014. (Viitattu 14.10.2017)
Lukkari-Nyman, Maija 2017. Olohuone on elohuone – Maijan Maailma. http://maijanmaailma.
ﬁ/olohuone-on-elohuone/. (Viitattu 17.8.2017)
Manssila, Petri 2017. Psykologi: Poistetuilla hymynaama-julisteilla tärkeä merkitys vauvoille - voivat
edistää vuorovaikutusta. 13.7.2017. http://www.iltalehti.ﬁ/kotimaa/201707132200264229_
u0.shtml. (Viitattu 29.9.2017)
Manssila, Petri 2017. Helsingin tyly päätös: Vauvat jäävät ilman neuvoloiden hymynaama-julistetta.
13.7.2017. http://www.iltalehti.ﬁ/kotimaa/201707122200261962_u0.shtml. (Viitattu
29.9.2017)
Migas, Lynnel 2014. Nature Playscape vs Play Equipment or Can we Play Together? PlayRight
Australia. 15.4.2014. https://www.parksleisure.com.au/documents/item/2567. (Viitattu
5.8.2017)
Morris, Robert 2009. Bodyspacemotionthings. 24.6.2009. Tate Modern, London, UK. this is
tomorrow. Contemporary Art Magazine. http://thisistomorrow.info/articles/robert-morrisbodyspacemotionthings. (Viitattu 13.10.2017)
Parkkinen, Pia 2016. Museoilta vaaditaan nykyään elämyksiä – uusissa näyttelyissä on enemmän
tunteita, vähemmän tietoa. 17.10.2016. YLE.ﬁ. https://yle.ﬁ/uutiset/3-9231919. (Viitattu
12.9.2017)
Parkkinen, Pia 2018. Amos Rex -museo avaa upottamalla kävijät toiseen todellisuuteen – japanilaiset
poikkitaiteilijat täyttävät museon villillä digitaalimaailmalla | Yle Uutiset | yle.ﬁ 25.1.2018.
https://yle.ﬁ/uutiset/3-10038554. (Viitattu 5.2.2018)

132

Peda.net. Elinikäisyys. https://peda.net/hankkeet/oppijat/ovo/lahtokohdat/elinikaisyys.
(Viitattu 8.11.2017)
Peda.net. Informaali oppiminen. https://peda.net/hankkeet/oppijat/ovo/lahtokohdat/informaali/iom.
(Viitattu 8.11.2017)
Päivälehden Museo. Viisi ihmeellistä aarretta. http://www.paivalehdenmuseo.ﬁ/2017/06/27/viisiihmeellista-aarretta-tutustumiskierrokset-kesalla-2017/. (Viitattu 11.12.2017)
Reichstein, Alexander 2017. Art for kids and parents. Kotisivut. http://www.reichstein.name/ (Viitattu
12.12.2017)
Räty, Merja 2016: Neuvolassa voi saada myös kulttuurikylvyn. Kirkko ja kaupunki 18.2.2016. https://
www.kirkkojakaupunki.ﬁ/-/neuvolassa-voi-saada-myos-kulttuurikylvyn. (Viitattu 5.2.2017)
Simola, Hilla 2017. Kukkuu-leikki valmistaa elämään – nämä tärkeät taidot opetat lapsellesi leikin
avulla. Puoli seitsemän. Yle TV 1. http://yle.ﬁ/aihe/artikkeli/2017/02/22/kukkuu-leikkivalmistaa-elamaan-nama-tarkeat-taidot-opetat-lapsellesi-leikin. (Viitattu 5.3.2017)
Simulation box 2016. Ajankohtaista. EMMA – Espoon modernin taiteen museo. http://www.emma.
museum/node/3514. (Viitattu 1.6.2017)
Stafford, Tom 2014. Why all babies love peekaboo. BBC - Future 18.4.2014. http://www.bbc.com/
future/story/20140417-why-all-babies-love-peekaboo. (Viitattu 15.8.2017)
Suomen museoliitto. Taidemuseot. http://www.museoliitto.ﬁ/index.php?k=8370. (Viitattu 18.12.2017)
Suomienglantisanakirja.ﬁ. Outreach. https://www.suomienglantisanakirja.ﬁ/outreach.
(Viitattu 14.10.2017)
Taidepakki. EMMA – Espoon modernin taiteen museo. http://emma.museum/taidepakki3d.
(Viitattu 20.1.2017)
Taikusydän 2017. Toimintamalli: Kulttuurilähete, Tampere. https://taikusydan.turkuamk.ﬁ/uutiset/
toimintamalli-kulttuurilahete-tampere/. 30.3.2017. (Viitattu 26.9.2017)
Tuominen-Halomo, Anneli 2017. Melkein metron avajaiset – Taideteos odottaa matkustajia Tapiolan
metroasemalla. Länsiväylä. Puheenaihe. 19.9.2017. (Viitattu 15.10.2017)
Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi. lastenkulttuuri.ﬁ. http://www.lastenkulttuuri.ﬁ/osallistu-javerkostoidu/valtakunnallinen-lastenkulttuurifoorumi/. (Viitattu 3.1.2018)
Venäläinen, Anni 2011. Max Ryynänen ja Anni Venäläinen keskustelevat: Mikä museopedagogiikassa
mättää? Mustekala. http://www.mustekala.info/node/36941. (Viitattu 7.3.2017)
Virtanen, Marika 2017. Porin kaupunki - Ainutlaatuisessa Kultane-neuvolassa vanhemmat oppivat
lasten aisteja. https://www.pori.ﬁ/uutiset/2017/04/ainutlaatuisessakultane-neuvolassavanhe
mmatoppivatlastenaisteja.html#.Wc48jdGU-f0. (Viitattu 20.4.2017)
Wikipedia. Demo. https://ﬁ.m.wikipedia.org/wiki/Demo. (Viitattu 13.4.2017)
Wikipedia. Peekapoo! The ﬁrst forms of the hide and seek play. https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Peekaboo. (Viitattu 20.5.2017)
Wikipedia. Vertailukehittäminen. https://ﬁ.m.wikipedia.org/wiki/Vertailukehittäminen.
(Viitattu 10.5.2017)
Quirk, Vanessa 2012. Meet the Artist Behind Those Amazing, Hand-Knitted Playgrounds. 28
November, 2012 https://www.archdaily.com/297941/meet-the-artist-behind-thoseamazing-hand-knitted-playgrounds/. (Viitattu 11.9.2017)

133

Liitteet

Liite 1
Havainnointi, haastattelu
ja kuvauslupa
ja perheiden palautekysely
vanhemmille.

Liite 2
Peilikortti

PERHEILLE
Ihmettele ja tutustu
taiteeseen yhdessä lapsen kanssa.

TERVETULOA
Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi!
Perjantaisin klo 17-19 ilmaisilta.
WeeGee-lipulla pääsee kaikkiin WeeGee-talossa toimiviin museoihin.

TUTUSTU AJANKOHTAISEEN TOIMINTAAN
emma.museum/perheille

MUSEOSSA LASTEN KANSSA
WeeGeeltä löytyy lastenhoitohuone, lainarattaita ja ravintola.
Kysy lisää EMMAn asiakaspalvelu ma-pe klo 10–14.
043 827 0941 tai info@emma.museum

EMMA – ESPOON MODERNIN TAITEEN MUSEO
NÄYTTELYKESKUS WEEGEE, AHERTAJANTIE 5, TAPIOLA, ESPOO
KAMPISTA
15 MIN. BUSSIT 106 JA 110.

Liite 3
Suunnitelma
työskentelyaikataulusta.
Toteutunut aikataulu
poikkeaa esitellystä
joiltakin osin, kuten
elokuulle merkitty
toimintamallin luovutus
tapahtui jo huhtikuun
lopussa ja lopputyön
valmistuminen siirtyi
vuodelle 2018.

Suunnitelma työskentelyaikataulusta
•

Marraskuu 2016. Kulttuurineuvolatoimintaan tutustuminen, jatkuu keväällä.

•

Joulukuu 2016. EMMAn toimintaan tutustuminen, ensimmäinen tapaaminen
ja toimijoiden intressien kartoitus.

•

Tammikuu 2017. EMMAn strategiaan, kokoelmaan ja Taidepakkiin tutustuminen.
Toimintakokonaisuuden ideointia.

•

Helmikuu. Museossa käyvien vanhempien havainnointi ja haastattelut.
Tutkimuslupamenettely käyntiin.

•

Helmi-maaliskuu. Toimintakokonaisuuden perusteiden hahmottelua
ja muodostuneiden suunnitelmien arviointi EMMAssa (27.2.).
Konseptin esittely. Mahdolliset muutokset.

•

Maaliskuu. Toimintaan aineiston tuottamista ja hankintaa. 1. kn.kerta 29.3.

•

Huhtikuu. Kulttuurineuvolakerrat 5.4., 12.4. ja 26.4., joiden välissä toiminnan
arviointia ja mahdollisia lisäyksiä/ muutoksia.
EMMAssa 1.4. konseptin kokeilua näyttelytilassa.

•

Toukokuu. Aineiston viimeistelyä ja mahdollisia lisäkertoja neuvolassa.

•

Elokuu. Toimintakokonaisuuden esittely ja luovutus EMMAlle.

•

Syyskuu. Lopputyön kirjoittaminen valmiiksi ja palautus noin 14.10.
ja valmistuminen joulun publiikissa 2017.
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