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Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani tavoitteena oli kehittää työväline, joka yhdistää kuvallisen il-
maisun, sadutustekniikan ja kriittisen pedagogiikan. Toiminnallinen opinnäytetyöni vas-
taa kysymyksiin ”Miten kehittää työväline, joka yhdistää kuvallisen ilmaisun ja sadutuk-
sen?” ja ”Mitä mahdollisuuksia kehittämäni työväline voi tuoda?”.

Löysin sadutuskentässä puutteita aikuissadutuksen ja visuaalisen tarinankerronnan tut-
kimuksesta. Sadutustekniikan yhteydessä tarinoita on kuvitettu jälkeenpäin, mutta työvä-
lineeni kaltaista visuaalista viestintää ja ilmaisua painottavaa tekniikkaa ei ole vielä kehi-
tetty kasvatusalan kentällä. Poiketen sadutustutkimuksen valtavirrasta olen valinnut työ-
välineeni ensisijaiseksi kohderyhmäksi aikuiset.

Perustutkimuksessa on käsitelty sadutusta, kuvallista viestintää ja ilmaisua, kriittistä 
pedagogiikkaa, osallisuutta ja dialogisuutta. Tutkitusta aineistoista on kartoitettu ja analy-
soitu yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia ja kysymyksenasetteluita, joiden pohjalta sovellettiin 
kuvasadutuksen teoreettinen viitekehys. Työvälineen kasvatusfilosofioiksi on valittu kriit-
tinen pedagogiikka ja sosiokulttuurinen innostamisen, sillä ne tukevat pyrkimyksiä tasa-
arvoisuudesta, dialogisuudesta, osallistavuudesta ja kaikkien kulttuurista.

Tutkimuksessa kehitettiin kuvallisen sadutuksen prototyyppi, jonka avulla voidaan teh-
dä osallistavaa työtä yksilö- ja yhteisötasolla. Työvälineellä voi harjoitella vuorovaikutusta, 
toisen kohtaamista, yhteistyötä, ajattelua, vaikuttamista ja visuaalista viestintää. Kuvasa-
dutusta ei kokeiltu käytännössä, sillä tutkielma on vasta alustava kartoitus Pro gradu-
tutkielmaa varten. 

Avainsanat kuvasadutus, sadutus, kuvitus, kriittinen pedagogiikka, sosiokulttuurillinen innos-
taminen
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Ensimmäinen kosketukseni sadutukseen oli vuonna 1997. 
Olin ekaluokkalainen polkkatukka heiluen eteenpäin viipottava 
ja innostuessaan riuskaotteinen ja kovaääninen, mutta aina toiset 
huomioon ottava pieni touhuaja. Luokkani, kaksikymmentä 
vaahtosammuttimen kokoista koulunsa juuri aloittanutta, oli saanut 
jo ensimmäisillä viikoilla kuutosluokkalaiset kummioppilaat. 
Koko ekaluokka kuhisi, ja samantyyppiset keskustelut käytiin 
varmasti myös kummiluokan puolella: Kenet sä sait? Se on 
se suosittu! Se on se joka kulkee välkän aikaan pihalla kahen 
kaverinsa kanssa ja kuuntelee lesona trancea kasettinauhurilta!

Se oli erittäin jännittävää aikaa, sillä yhtäkkiä elämääni oli ilmestynyt 
minua viisi vuotta vanhempi kummi, jonka kanssa minun piti 
ystävystyä. Hänen valokuvansa oli niitattuna pieneen paperilappuseen, 
kummipassiin, ja viereen oli kirjoitettu aikuisella käsialalla nimi ja 
luokka. Kummipassi oli tehty minulle annettavaksi. Olin huomiosta 
sekaisin ja epävarma samaan aikaan. Minulla ei koskaan ennen ollut 
ollut kummia, vanhempaa ihmistä perheeni ulkopuolelta joka olisi 
vain minua varten. Ja kummini olikin silmissäni jo aikuinen, uskoin 
hänen asuvan jo omillaan ja toivoin leikkikaveria hänen lapsistaan.

Vahvin muistoni siltä vuodelta on kuitenkin yksi iltapäivä, kun 
kummit ja luokkani istutettiin kirjaston yhteydessä olevaan 
tietokoneluokkaan. Jokaisen ekaluokkalaisen kuului kertoa satu, 
jonka kummimme kirjaisi tietokoneelle. Kun satu oli valmis, 
kummioppilas luki sen ääneen ja sadutettava sai vielä halutessaan 
tehdä tarinaansa muutoksia. Muistan, kuinka alkujännityksen 
ja sen vuoksi tyhjän mielen kanssa taisteltuani sain kerrottua 
ystävällisestä haamusta. Itse tarina kuitenkin oli huomattavan 
yhdentekevä tilanteessa, sillä sen puolituntisen ajan kun harjoitusta 
teimme pystyin tuntemaan vain yhden vahvan tunteen: kummini 
oli minua varten. Kanssani oleminen, sanoihini keskittyminen ja 
tarinan kirjaaminen oli hänelle kunniatyö. Hän oli läsnä, ei kovin 
innostuneena ja kiinnostuneena, mutta läsnä minun vuokseni.

Kun valitsin kandidaatintyön lähtökohdakseni sadutuksen, 
edellä kuvaillun tarinankerronnan tekniikan, en ajatellut 
valitsevani sitä omien kokemuksieni pohjalta. Kirjoittaessani 
tutkielmaa tajusin kuitenkin tämän hiljaisen muiston, sen 
jaetun hetken ja aidon kuuntelemisen tunteen olleen minulle 
erittäin tärkeä etappi kasvamisessani. Se on ehkä se hetki, joka 
sai minut tajuamaan läsnäolon ja kuuntelemisen voiman.
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JOHDANTO
TUTKIELMAN L ÄHEST YMISTAPA, 
RAKENNE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

On tärkeää tarjota jokaiselle tilaisuus kokea itsensä aktiiviseksi ja osaavaksi 
subjektiksi (Karlsson 2000, 13). Tutkielmani tavoitteena on luoda 
konkreettinen työväline, jonka avulla voimme tukea tasa-arvoisesti jokaisen 
osallistujan aktiivisuutta, osallisuuden tunnetta ja suhdetta toisiin ihmisiin 
ja yhteisöön. Työvälineen rakennusosiksi olen valinnut tarinankerronnan, 
dialogisuuden ja kuvallisen ilmaisun. Pyrin luomaan avoimen tilan, 
jossa jokainen osallistuja saisi puheenvuoron, tulisi kuulluksi ja tajuaisi 
vastavuoroisesti myös toisten kuuntelemisen tärkeyden ja sen antamat 
mahdollisuudet. Työvälineen muotoiluprosessin kautta pyrin ymmärtämään, 
minkälainen toimintakulttuuri ja kehitystyö tarjoaisivat mahdollisimman 
hyvän pohjan tavoitteideni toteutumiselle.

Kandidaatin opinnäytetyöni on alustava tutkimus Pro gradu-tutkielmaa 
varten. Opinnäytteeni koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa on 
perustutkimus, jossa kartoitan mahdollisuuksia ja rakennan kuvasadutuksen 
teoreettista kenttää kirjallisuuden pohjalta. Tutkin lähtökohtaisesti sadutusta, 
kriittistä pedagogiikkaa ja kuvitusta. Prosessin mukana olen tutustunut 
myös osallisuutta, dialogisuutta sekä visuaalista ilmaisua käsittelevään 
ammattilais- ja tutkimuskirjallisuuteen. Tutkielman seuraavassa osassa 
analysoin ja valikoin käsittelemästäni kirjallisuudesta keskeisiä aiheita ja 
kysymyksiä. Muodostan niiden pohjalta teoreettisen kehyksen visuaalisen 
tarinankerronnan työvälineelle. Kolmannessa osassa pääsen muotoilemaan 
ehdotuksen työvälineen sisällöstä ja toimintatavasta. Tutkielman lopuksi 
teen yhteenvedon tutkielmani prosessista.

Kirjallisuuskartoituksen, teoreettis-käsitteellisen kontekstinluonnin, 
teoreettisen pohjan ja sen kautta muotoutuneen työvälineen avulla etsin 
vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

MITEN KEHITTÄÄ TYÖVÄLINE, JOKA YHDISTÄÄ KUVALLISEN 
ILMAISUN JA SADUTUKSEN?

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA KEHITTÄMÄNI TYÖVÄLINE TUO?

TUTKIELMAN MENETELMÄT JA TAVOIT TEET

Idea tutkielmaani syntyi kiinnostuksestani kasvatusaloilla ajankohtaiseen 
sadutustekniikkaan. Halusin erityisesti tutkia sadutustekniikalle tavoitteeksi 
asetettua dialogisuutta ja sen kautta mahdollistuvaa toimintakulttuurin 
muutosta. Huomasin aiheanalyysin kautta sadutuskentässä puutteita 
aikuissadutuksen ja visuaalisen tarinankerronnan kohdalla. Tämän 
vuoksi päätin toteuttaa tutkielmani toiminnallisena opinnäytetyönä, jossa 
suunnittelen uuden visuaaliseen ilmaisuun perustuvan kuvasadutustekniikan 
ja tutkin sen tuomia mahdollisuuksia. 

Tutkielmani on toiminnallinen opinnäytetyö (Vilkka & Airaksinen 2003), 
sillä suunnittelen sen puitteissa teoreettisen pohjan ja ohjeistuksen 
käytännönläheiselle työvälineelle. Työssäni on tutkiva, pohtiva ja kriittinen, 
ratkaisuja etsivä ja kehittävä ote. Perustelen tekemäni valinnat kartoituksen 
ja perustutkimuksen kautta. Tutkimukseni tavoitteena on luoda suunnitelma 
kuvallisen sadutuksen produktista eli työvälineen käyttäjille suunnatusta 
ohjeistuksesta.

Käytän tutkimuksessani aineistolähtöistä analyysiä, joka pohjautuu 
fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen. Kartoitan mahdollisia 
aihealueita, jotka tukisivat uudenlaisen sadutustekniikan luontia. Tutkin 
sadutuksen lisäksi kuvallisen ilmaisun vahvuuksia ja kuvallista narratiivisuutta. 
Päädyin valitsemaan visuaalisen ilmaisun tavaksi kuvituksen, koska siinä 
yhdistyy vahvasti visuaalisen viestinnän ja tarinallisuuden tavoitteet. Tutustuin 
sadutuksen ja narratiivisuuden parista löytyvään kirjallisuuteen ja näin 
tarpeelliseksi valita tekniikkani kasvatusfilosofiaksi kriittisen pedagogiikan 
ja sosiokulttuurisen innostamisen. Ne yhdistivät pyrkimyksiäni tasa-
arvoisuudesta, dialogisuudesta, osallistavuudesta ja kaikkien kulttuurista. 
Olen valinnut aineistosta nämä analyysiyksiköt tutkielmani tarkoituksen 
ja tehtävänasettelun mukaisesti. Esittelen ja kuvaan otannan. Pyrin 
käsiteanalyysin keinoin analysoimaan ja jäsentämään aineistosta merkitysten 
muodostamia kokonaisuuksia. Fenomenologien mukaan tässä työvaiheessa 
tärkeintä on intuitio. Sisältökokonaisuudet hakeutuvat luonnollisesti yhteen 
ja muodostavat merkityskokemuksia. Syventymällä aineistoon se avautuu ja 
johdattaa tärkeimmän aineksen luo. Tarkastelemani merkityskokonaisuudet 
yhdistyvät synteettiseksi kokonaisuudeksi. (Laine 2001, teoksessa Tuomi & 
Sarajärvi 2003, 103.) Tämä kokonaisuus toimii työvälineeni teoreettisena 
pohjana ja tutkimuksellisena suunnannäyttäjänä.
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Pyrin lähdekirjallisuuden valinnoissa laajaan otantaan ja jopa toisiaan 
kohtaan kriittisiinkin valintoihin. Tutkimuksen edetessä rajasin aineistoa 
aineistolähtöiseen analyysiin sopivaksi. Rajatummalla otannalla ja tarkoin 
valitulla teoreettisella pohjalla sain teemojen ja käsitteiden, esimerkiksi 
sadutuksen ja aikuisuuden, välille hedelmällistä keskustelua. Vaikka 
tutkielmani luotettavuus perustuukin suurilta osin teoreettisen pohjan 
läpikäyntiin, pyrin rajallisen sivumäärän vuoksi tiivistämään sekä aihealueiden, 
lähdekirjallisuuden sekä niiden tuomien käsitteiden läpikäyntiä.

Aloittaessani kandidaatintutkielmani suunnittelun en löytänyt ideaani 
vastaavia, kuvitusta ja sadutusta yhdistäviä työvälineitä. Sadutusta ja 
taiteellisen ilmaisun muotoja on yhdistetty esimerkiksi improvisaation, 
musiikin ja säveltämisen keinoin, mutta visuaalista ilmaisun ja viestinnän 
osuus oli rajautunut vain sadutuksen jälkeen tehtyihin kuvallisiin töihin. 
Kuvallista narratiivisuutta ei ole ainakaan tähän asti nähty sadutuksen 
kentällä merkittäväksi tutkimuskohteeksi. Sain kuitenkin sattuman kautta 
tietää Kuvataidekasvatuksen osastolla syntyvästä Inna Pääkkösen Pro 
gradusta. Pääkkönen suunnitteli Psykologien sosiaalinen vastuu-järjestölle 
visuaalista sadutusta ja kansainvälisyyskasvatusta yhdistävää työvälinettä, joka 
toteutettaisiin Suomalaisen ja Libanonilaisen peruskouluryhmän yhteistyönä. 
Tutkimuksissamme olivat samanlaiset pääpainot ja mielenkiinnonkohteet, 
kuten kriittisen pedagogiikan painotus ja pyrkimys dialogiin.

Sadutus kuitenkin jäi Pääkkösen lopullisessa tutkimuksessa lopulta vain 
virittäytymiseksi, jonka jälkeen osallistujat kuvaavat oman arjen hetken 
kolmen kuvan sarjana. Kuvasarjaa tehdessä lapsia kehotetaan kuvaamaan 
aikaa, tarinankerrontaa, arkiympäristöä sekä siihen kuuluvaa materiaalista 
ja kulttuurista ympäristöä. Omassa tutkielmassani halusin ehdottomasti 
aloittaa sadutus-tyyppisen työskentelyn kuvallisella ilmaisulla. Näin erittäin 
tärkeänä että työvälineeni on ensisijaisesti kuvilla toteutettava sadutus, jossa 
kuvallisuus ei ole tekstille alisteinen tai kuvittamisen tarpeesta kumpuava. 
Esitän, että ensisijaisesti kuvin ajatteleminen ja luominen kehottavat 
erilaiseen ajatteluun, yhdistelyyn, tulkintaan, ilmaisuun ja aiheiden näkyväksi 
tekemiseen.

TUTKIELMAN L ÄHTÖKOHDAT

KOHDERYHMÄ
Keskityn opinnäytteessäni aikuisiin, kuvallisen ilmaisun tekijöinä 
harvinaisempaan ja sadutustekniikan piirissä vähemmän sadutettuun ja 
tutkittuun ikäryhmään. Lasken kohderyhmäkseni kaikki yli 18-vuotiaat. 
Mitä mahdollisuus itseilmaisulliseen leikillisyyteen, pysähtymiseen tai 
jakamiseen voisi tarjota ja mahdollistaa osana aikuisen maailmaa? Vaikka 
tarkasteluni pääpaino on aikuiskohderyhmässä, haluaisin luoda kuvallisen 
sadutuksen tekniikan joka on mahdollista suunnata lopullisessa muodossaan 
kaikenikäisille.

SADUTUS
Olen valinnut tutkielmani lähtökohdaksi sadutusmenetelmän. Se on 
dynaamiseen ja suhteelliseen tiedonkäsitykseen sekä demoraattiseen, 
kuuntelevaan ja vuorovaikutteiseen toimintakulttuuriin perustuva 
tekniikka. Sadutustekniikka on noussut vuosikymmenten aikana tärkeäksi 
käytännön työn, kehittämisen, oppimisen, dokumentoinnin ja tutkimuksen 
välineeksi. (Karlsson 2000, 90–93.) Tekniikkaa on käytetty esimerkiksi 
varhaiskasvatuksen, sosiaalityön, aikuiskoulutuksen, vanhustyön, 
kansainvälisyystyön ja kulttuurikasvatuksen kuin museotyönkin aloilla 
(Karlsson 2003, 12–13). Sadutuksen on alun perin kehittänyt Monika 
Riihelä 70-luvun lopulla (Karlsson 2000, 90), mutta päälähteenäni käytän 
sadutustutkijan ja kasvatustieteen tohtorin Liisa Karlssonin 2000-luvulla 
julkaistua väitöskirjaa ja Sadutus: avain osallistavaan toimintakulttuuriin-kirjaa. 

Sadutuksessa saduttaja kirjaa osallistujan eli sadutettavan kertoman tarinan. 
Sadutuksen ohje on selkeä ja yksinkertainen: Kerro satu, sellainen kuin itse 
haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit 
muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat. Tekniikan avulla voi harjoitella puhumista 
ja jakamista, kuuntelua ja toisen kohtaamista, toisen asemaan asettumista 
sekä empatiaa. Pääpaino on kerrotun sadun sijaan saduttajan ja sadutettavan 
välisessä jaetussa hetkessä, jossa ohjaajalla yleensä oleva päätösvalta ja siirtyy 
osallistujalle eli sadutettavalle. Esimerkiksi aihevalinta tai kertomisen tyyli on 
täysin osallistujan käsissä. Lopputuotoksena syntynyttä satua ei arvostella 
tai tulkita, sillä sadun totuudenmukaisuuden ja tärkeyden voi tietää vain sen 
kertoja. (Karlsson 2003, 9-11.)
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Tutustuin sadutusmenetelmän ympärillä käytävään asiantuntijakeskusteluun 
ja huomasin siinä potentiaalia jatkokehittelyyn: mitä syntyisi, jos sadutus 
olisikin sanojen sijasta täysin kuvallista viestintää? Vastaan kysymykseen 
muotoilemalla teoreettisen pohjan visuaalisen tarinankerronnan 
työvälineelle. Kutsun luomaani tekniikkaa työvälineeksi, koska uskon että 
tekniikan luoma toiminnallisuus, aika ja ajatuksia herättävät puitteet sekä 
tilanteen vuorovaikutuksellisuus toimivat osallistujalle välineenä hänelle 
enemmän tai vähemmän merkityksellisten asioiden käsittelyyn. Pyrin 
luomaan arvostelusta vapaan tilan, jossa tarjotaan mahdollisuus omien 
ajatusten kanssa työskentelyyn. Käytän prosessissa syntyneestä tekniikasta 
nimeä kuvasadutus, kuvallinen sadutus tai visuaalinen sadutus.

DIALOGISUUS, OSALLISUUS JA KRIIT TINEN PEDAGOGIIKKA
Haluan sisällyttää työvälineen osana sadutusmenetelmän parista 
tutun jakamisen ja kuuntelemisen tavoitteen. Dialogisuus tarkoittaa 
yksinkertaisimmassa muodossaan kuuntelevaa keskustelua ja tasa-
arvoista tilannetta, jossa osallistujat pyrkivät ymmärtämään toistensa 
kokemusmaailmoja. Osallisuuden voi luonnehtia joukkoon kuulumiseksi, 
jonka kautta yksilö voi toimia ja vaikuttaa joukon sisällä. Monet osallisuuden 
määritelmät perustuvat Arnsteinin 1969-julkaisuun, jossa hän esittelee 
teoriansa 8-tasoisesta kansalaisen osallisuuden portaikosta (Arnstein 1969, 
216–224; Flöjt 2000). Tavoitteenani on saada jokaiselle osallistujalle kokemus 
dialogisesta vuorovaikutuksesta, osallisuudesta ja omista viestinnän ja 
vaikuttamisen kyvyistä.

Dialogisuus ja osallisuus perustuvat opinnäytteessäni kriittisen pedagogiikan 
teoriaperinteeseen: pyrin luomaan tasa-arvoisuuteen, kriittiseen ajatteluun ja 
toimijuuteen kasvattavan ajattelu- ja toimintavälineen. Lähestymiskulmaksi 
ja projektin taustavaikuttajaksi olen valinnut Leena Kurjen artikkelin 
Sosiokulttuurinen innostaminen yhteisöllisyyden rakentajana. Innostaminen 
tuo ihmiset yhteen, herättää heidät kyseenalaistamaan vakiintuneita 
ajattelutapojamme ja kannustaa toimintaan. Tavoitteena on yhteisvoimin 
muuttaa toimintaamme ajattelytyön tuloksena asetettuja tavoitteita kohti. 

Opettajaksi opiskellessani olen huomannut jääväni usein pohtimaan 
valtakysymyksiä: auktoriteetin valtaa, institutionaalista valtaa, kielenkäytön 
luomaa valtaa. Näiden valtakäsityksien kautta määritämme arkipäivässämme 
sen, ketä kuuntelemme ja kenet laskemme kuuluvan meihin sekä sen kuka 
jää toiseuden edustajaksi puheenvuorojen ja vaikutusvallan ulkopuolelle. 
Uskon, että kriittiseen pedagogiikan arvopohjaan nojautuva sadutustekniikka 
voisi luoda hyvän pohjan aidolle kuuntelulle ja ohjaustilanteiden syntyvien 

valtarakenteiden purkamiselle. Antamalla jokaiselle visuaaliselle äänelle 
arvon ja vallan toimia voimme oppia kuvasadutustyöstä paljon ja antaa 
mahdollisuuden aidolle dialogille. Vain kuuntelemalla toisiamme ja astumalla 
omasta näkökulmastamme toisen kokemusmaailmaan ja asemaan voimme 
päästä uuteen tietoon ja ymmärrykseen. 

KUVALLINEN VIESTINTÄ
Pystyn luontevasti kohtaamaan ja purkamaan ajatukseni kuvan kielellä. 
Sanan muodot ja lauseen rakenteet muokkaavat ajatuksiani liikaa. 
Kirjoituksen täytyisi mielestäni olla aina täydellistä, vaikka sitä ei koskaan 
voi tehdä täydelliseksi. Kirjoittaessa ja puhuessa tuskastun helposti 
lineaarisesti järjestäytyviin, tarkkoihin ja latautuneisiin sanoihin. Hyväksyn 
helpommin kuvallisen viestinnän epäselvyydet, merkitysten suhteellisuuden 
ja monimutkaisen ja -uloitteisen ajatuksen kulun.

Visuaalinen maailma ja sen esittäminen on minulle lähempänä välitöntä 
ja moniaistista havaintoa ja kokonaisvaltaista maailman ymmärrystä. 
Esimerkiksi muistot esiintyvät kohdallani kuvina ja tunnelmina, ja niiden 
ilmaiseminen sanoilla kertoo enemmän tämän hetken minusta ja tämän 
hetken ymmärryksestäni ja maailmankäsityksestäni kuin itse muistosta. 
Uskon kuvallisen kerrontani olevan monisyisempää, kerroksellisempaa ja 
näin tärkeämpää myös viestini vastaanottajalle, kun jätän tulkinnallisuuden 
hänen harteilleen. Siksi en kuvaa tehdessäni vaadi itseltäni täydellistä 
ymmärrettävyyttä ja loppuun asti hiottua teosta. 

Työvälinettä muotoillessa keskityn tutkimaan, minkälaisia mahdollisuuksia 
kuvallinen ilmaisu tarjoaa verrattuna sanalliseen ja kirjalliseen ilmaisuun. 
Sadutus visuaalisena työvälineenä saattaa avata erilaisia ajatuksenkulkuja ja 
tuottaa uudenlaista hahmottamista kuin kirjoitustyöhön pohjautuva sadutus. 
Koska ilmaisutapa on työvälineeni yhteydessä kuvallista viestintää, käsittelen 
tutkimuksessani visuaalisen ilmaisun kautta jakamista ja kuuntelemista. 
Kuvallisen viestinnän ja tarinankerronnan tueksi olen perehtynyt kuvallisen 
narratiivisuuden ja kuvituksen tutkimuksen peruskysymyksiin. Kuvallinen 
narratiivisuus syntyy kuvan tai kuvasarjan välisistä jännitteistä, niiden 
kautta syntyvästä kerroksellisesta viestinnästä ja katsojan tekemistä 
tulkinnoista. Kuvitus puolestaan on kuvataiteen laji, jonka päämääränä 
on usein havainnollistaa tai koristaa kirjoitettua tekstiä. Pääasiallisena 
lähteinäni on Johdatus kuvakirjaan – artikkelikokoelma sekä Zeegenin 
”What is illustration?”-kirja. Tuon myös esille, miten tutkimusaiheeni sivuaa 
kuvataidekasvatuksen ja taideterapian lähestymistapoja.
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PERUSTUTKIMUS 
JA KÄSITTEIDEN 
MÄÄRITTELY
Perustutkimuksen alaluvuissa avaan kirjallisuuskatsauksen pohjalta syntynyttä 
alakohtaista aineistoani. Esittelen alojen tärkeät lähteet, auktoriteetit ja avaan 
ja määrittelen keskeiset käsitteet. Kartoitan alojen asiantuntijakeskustelun 
ja tutkimuksen kautta mitä ja minkälaista tutkimusaineistoa ja -tietoa 
aihealueelta löytyy. Perustutkimuksen jälkeisessä luvussa keskityn myös 
siihen, mitä ei ole tutkittu ja käsitelty tai on käsitelty puutteellisesti tai 
yksipuolisesti. Siellä etenen myös pohtimaan eri aloja yhdistäviä ja erottavia 
piirteitä ja teemoja, joiden avulla luon pohjan työvälineelleni. 

NARRATIIVISUUS

Narratiivisuutta on tutkittu monilla aloilla. Sen ilmenemismuotoja, rakennetta 
ja teemoja käydään läpi kielentutkimuksessa, kirjallisuustutkimuksessa 
ja taiteentutkimuksessa. Narratiivisuutta yhteisöjä liittävänä voimana on 
tutkittu etnologiassa eli aineellisen ja sosiaalisen kulttuurin tutkimuksessa, 
kulttuuriantropologiassa eli henkisessä kansankulttuurin tutkimuksessa sekä 
folkloristiikassa eli kansallisen elämismaailman ja ajatusmallien tutkimuksessa. 
Narratiivisuutta on käytetty psykologian piirissä terapeuttisena välineenä.

Käytän tutkielmassani käsitettä narratiivisuus kuvaamaan tarinallisuutta, 
tarinan teon prosessia ja prosessin lopputulosta. Narraatio syntyy 
yhdistämällä aitoja tai keksittyjä tapahtumia sarjaksi, jotka yhdessä luovat 
tarinan, uuden tiedon ja ymmärryksen tason. Näistä uusista ymmärryksen 
tasoista syntyy narratiivisia skeemoja, eli muisti-ja tietorakenteita, joiden 
antaman asiakohtaisen tiedon pohjalta annamme kokemuksillemme 
tulkintoja ja merkityksiä, teemme johtopäätöksiä ja toimimme elämässämme. 
(mm. Polkinghorne 1988, 13–14, 17–18; Klapuri et al. 2006, 5.)

Narraatio on kaikessa läsnä, on aihe sitten vaikka satu, legenda, Kalevala, 
historia, jokainen käymämme keskustelu, taideteos, animaatio-elokuva, 
kello kuuden uutiset, käsityksemme saamelaisista tai päätös siitä mitä tekisin 
huomenna.  Kirjallisuustutkija ja semiootikko Ronald Barthesin (1975, 237) 
mukaan narraatiot ovat suuressa roolissa sekä henkilökohtaisessa kuvassa 
omasta elämästämme että yhteisen kulttuurimme luomisessa. Narratiivitutkija 
Polkinghornen (1988, 14.) mukaan rakennamme narratiivisin skeemoin 
käsityksemme menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja tulevastamme ja 
luomme niiden avulla sosiaalisen ympäristömme ja kulttuurimme. Hänen 
mukaansa määritämme tarinoin sen, minkälaisia olemme ja minkälaisia 
muut ovat. Näiden käsitysten pohjalta kuvittelemme narratiivein sen mitä 
valinnoistamme seuraa ja teemme siihen perustuen päätöksiä.

Olemme kaikilta elämänalueiltamme narratiivien kuluttajia. Kulttuurinen 
lukutaito on kyky huomata ja tunnistaa näitä kulttuurillisia narratiivisia 
skeemoja, ymmärtää niissä toistuvia piirteitä ja tulkita niiden sisältöä 
(Heinonen 2002, 104). Lukutaito on alati muuttuvaa tuntemusta yhteisömme 
normeista, perinteistä ja toiminnasta, kokemuksista ja ympäristöstä 
joista kulttuuri koostuu (Heinonen 2002, 104). Sen avulla ymmärrämme 
diskursseja eli ajattelutapojen, käsitysten ja olettamusten kokonaisuuksia, 
jotka määrittävät tietyn aiheen kielenkäyttöä ja sitä, mitä aiheesta voidaan 
puhua ja ajatella (Sivistyssanakirja, 2015). Narratiivien, kulttuurillisen 
lukutaidon ja diskurssien kautta syntyy ymmärryksemme maailmasta.

SADUTUS JA SEN TUTKIMUS

Sadutustekniikka perustuu ajatukseen, että huolimatta iästä, sukupuolesta, 
kulttuurisesta taustasta, koulutusasteesta tai kehitysvammaisuuden asteesta 
meillä kaikilla on jotain mielenkiintoista ja tärkeää sanottavaa. Meillä kaikilla 
on ainutlaatuisia ajatuksia, tarinoita ja ainutkertaista tietoa. Jokaisen ajatukset 
ovat arvokkaita, kuuntelun arvoisia ja oleellisia sadutustyöskentelylle. – Liisa 
Karlsson (2014, 1111).

Sitaatissa kuvattu ajatus kertoo sadutuksen kahdesta tärkeästä ulottuvuudesta: 
dynaamisesta tiedonkuvasta ja tasa-arvoa tukevasta asenteesta. 
Sadutustekniikka on selkeäohjeinen narratiivinen menetelmä, jossa ohjaaja 
kehottaa osallistujaa kertomaan tarinan ja asettuu aktiiviseksi kuuntelijaksi. 
Menetelmä perustuu kuuntelevaan ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen ja 
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vastavuoroisuuteen, joten pelkkä sadun keksiminen, kuunteleminen tai ylös 
kirjoittaminen ei ole sadutusta. Sadutuksen aluksi esitetään ohje: Kerro satu, 
minä kirjaan sen sanasta sanaan, luen sen sinulle ja voit lopuksi korjata sitä, jos haluat. 
Sadun kertojaa kutsutaan nimellä sadutettava ja kuuntelijaa ja kirjaajaa nimellä 
saduttaja. Roolit ovat tilanteessa mahdollisimman selkeät, jotta kaikki valta, 
vapaus ja vastuu tarinan muodostamisesta olisivat osallistujalla. Syntynyt 
tarina on täysin kertojan omaisuutta ja ohjaaja ei saa kehottaa selittämään tai 
korjaamaan tarinaa, sillä se on itsessään oikea ja täydellinen. (Karlsson 2000, 
80–81; 2003, 9-11, 43–82.) Sadutuksesta erottuu yksi toimintatapa ylitse 
muiden: tekniikassa ei kuulu tarinoiden merkitysten tulkinta tai arviointi, 
sillä niiden todenmukaisuuden ja tärkeyden tietää vain sadun kertoja. 

Sadutus työvälineen on kehittänyt 70-luvun lopulla suomalainen 
koulupsykologi Monika Riihelä. Sadutus lähti psykologien käyttämästä 
Draw-A-Person-testistä, mutta Riihelä kirjasi piirroksen viereen myös 
lapsen kertoman sadun. Moni-ilmaisullinen tekniikka muotoutui kuunteluun 
ja kirjoittamiseen perustuvaksi lasten ajatuksien ja tiedonkäsityksien 
havainnoinniksi ja kuunteluksi. Erityistä tekniikassa oli, että kertomuksista 
tehdyt päätelmät jaettiin myös lapselle itselleen. Myöhemmin sadutus on 
saanut vahvemman jalansijan ja lunastanut oman paikkansa kasvatuksen 
kentällä. Sadutusta ei enää nähdä vain esitehtävänä ja lämmittelytyönä. Sitä 
käytetään tiedonkeruun ja dokumentoinnin välineenä ja sen kautta osana 
toiminnan suunnittelua ja toteutusta. (Karlsson 2000, 90–93.)

Sadutusmenetelmän ja -tutkimuksen kohderyhminä ovat useimmiten 
varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisten ryhmät. Tekniikkaa on kuitenkin 
käytetty monissa toimintaympäristöissä ja – tilanteissa kaikenikäisten 
parissa. Sadutusta on sovellettu esimerkiksi kansainvälisyyskasvatukseen 
tähtäävissä hankkeissa, kriisi-, suru- ja traumatyössä sosiaalitoimen piirissä 
ja muisteluterapiana ja elämäntarinatyönä vanhustyössä. Sitä on käytetty 
toiminnallisena ja pedagogidena menetelmänä varhaiskasvatuksesta 
aikuiskoulutukseen sekä museopedagogisena välineenä. Sadutusta 
toteutetaan laajasti vuorovaikutusharjoitteina niin työpaikoilla kuin 
kodeissakin. (Karlsson 2003, 12–13). 

Liisa Karlsson on väitöstutkimuksessaan, kirjoissaan ja artikkeleissaan 
tutkinut sadutusmenetelmän käyttöä ja sen vaikutuksia. Väitöskirjassaan 
(2000) hän perehtyi varhaiskasvatuksen piirissä sadutukseen, jota käyttämällä 
kehitettiin lasten kanssa toimivien ammattilaisten kykyä huomioida ja 
arvostaa lasten puheenvuoroja. Tutkimustuloksena huomattiin, että 
lasten aito kuuntelu ja lasten oman aktiivisuuden vahvistuminen helpotti 

ammattilaisten työtä ja vähensi työn kehittämisen esteenä olevaa kiirettä. 
Lasten sekä aikuisten aktiivisuus ja sitoutuminen sekä kaikki osallistava 
yhteistyö teki myös oppimisesta helpompaa. Kun aikuiset olivat valmiita 
kuuntelemaan ja jakamaan, vahvistui ja lisääntyi koko yhteisössä 
keskusteleva ja kuunteleva vuorovaikutus. Lapset oppivat vaatimaan oman 
puheenvuoronsa ja pääsivät sanallistamaan ja kertomaan ajatuksiaan ja 
tuomaan esille tietoa. Seurauksena he pystyivät entistä helpommin tekemään 
aloitteita ja näyttämään osaamistaan, joka puolestaan mahdollisti ja helpotti 
uutta oppimista. (Karlsson 2000, 143-178.) 

Sadutuksen kautta pystyttiin panostamaan kaikkia tasa-arvoisesti 
huomioivan toimintakulttuurin kehittämiseen, ja sen vaikutukset 
näkyivät kaikessa toiminnassa. Toimintaympäristön jäsenet oppivat 
pysähtymään ja keskittymään: kaikkien tilanteeseen tuoma tieto ja 
näkökulmat otettiin huomioon, syntyi uusi vastavuoroista kanssakäymistä 
harjoittava dialoginen toimintaympäristö. Tutkimus osoitti, että lasta ja 
ammattilaisten omaa työnkuvaansa koskevat kulttuurilliset konstruktiot 
muuttuivat. Toimintakulttuurin murros syntyi toimintapohjan suunnittelun, 
käsitteellistämisen ja tietoisen käyttöönoton kautta. (Karlsson 2000, 143–
178, 192-193.) 

Olen löytänyt esimerkiksi aikuissadutuksen tutkimuksesta vain 
haastattelututkimuksena tehdyn proseminaarityön (Stenius 2004). Työ ei ole 
tutkimuksena luotettava, mutta haastatteluiden aineistosta saa jonkinlaisen 
kuvan mahdollisista aikuissadutuksen eduista ja haasteista.  Haastatellut 
ovat saduttaneet aikuisiaan ammattinsa puitteissa. Aikuissadutuksessa on 
tutkielman mukaan erilaiset haasteet kuin lasten sadutuksessa. Vaikeimmaksi 
haasteeksi on todettu aikuisten leikkimielisyyden puute ja estyneisyys. Heille 
aloittaminen on ollut vaikeaa, osallistuja on vaatinut enemmän rohkaisua 
ja perustellun syyn sadutukselle. Osallistumista on helpottanut esimerkiksi 
valmiiksi määrätty aihe tai ryhmässä tehty sadutus. Sadutuksen on nähty 
auttavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen syntymisessä ja kehittymisessä. 
Se on auttanut saduttajia ja osallistujia pysähtymään hetkeen. Tutkimuksessa 
mainitut sadutukset on usein tehty sadutuskoulutuksissa, kasvatusalan 
koulutuksissa, vanhempainilloissa ja työpaikoilla. (Stenius 2004, 21–26.) 
Löytämieni tarinoiden perusteella joitain sadutuskokemuksia on myös 
järjestetty vanhainkodeissa ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävissä 
projekteissa.
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KUVITUS JA SEN TUTKIMUS

Kuvitus on taiteen ja graafisen suunnittelun välimuoto, graafista taidetta. 
Se voidaan nähdä myös kaupallisena taiteena, sillä se tehdään asiakkaan 
ja tehtävänannon asettamaa tarvetta varten. Kuvitusta voidaan kuvata 
myös taiteena, joka on keskittynyt visuaalisen informaation välittämiseen. 
Kuvitukselle voi asettaa monta roolia. Se tallentaa, kuvailee ja tiedottaa. 
Selkeällä muodollaan se voi auttaa suurien ja vaikealukuisten kokonaisuuksien 
hahmottamisessa. Kuvituksen parissa voi ymmärtää ja oppia uutta. 
Parhaimmillaan se innostaa ja viihdyttää kokijaansa. Sillä houkutellaan 
asiakkaita ja luodaan yritykselle vetoava visuaalinen identiteetti. Päästäkseen 
näihin tuloksiin täytyy kuvittajan hallita työssään kuvallisen ilmaisun selkeys, 
informatiivisuus, tarinankerronta sekä visuaalisen tyylin ja identiteetin 
luomisen keinot. (Zeegen 2009, 6.)

Kuvitus ei ole koskaan ollut laajempaa ja monipuolisempaa kuin 
nykyään: se ylittää koulukuntien raja-aitoja, valloittaa uusia alueita ja 
muokkaa vanhoja traditioita (Zeegen 2009, 6). Kuvituksen tutkimus 
elää julkaisuissa, artikkelikokoelmissa ja kansainvälisissä seminaareissa. 
Asiantuntijat keskittyvät usein kuvituksen kirjalliseen tai kuvalliseen 
analyysiin ja merkityssuhteiden läpikäymiseen, kuvan ja tekstin suhteeseen 
sekä aikakauden tai taiteilijan kuvitustapojen esittelyyn. Kuvituksen 
saralta löytyi useita oppaita, joissa askel kerrallaan edetään ja opitaan 
kuvittamisesta. Sitä vastoin kuvitusten teon merkityksestä, taiteilijuudesta 
sekä kontekstuaalisemmasta ja teoreettisemmasta näkökulmasta tehtyä 
kirjallisuutta oli vaikeampaa löytää. Tämä saattaa johtua siitä, että kuvitusta 
ei nähdä vielä itsessään akateemisena alana. Tutkielmani yhteydessä keskityn 
käsittelemään kuvituksen erityispiirteitä ja roolia, kuvan ja tekstin suhdetta ja 
visuaalisen viestinnän merkitystä. Rajaan tutkimusalueestani pois kuvallisen 
viestinnän tai kuvallisen kielen esittelyn, välineellisten taitojen kuten 
ilmaisukyvyn ja -keinojen valinnan ja kuvallisen ajattelun ja mielikuvituksen 
kehittymisen.

Siinä missä lingvistinen ilmaisu eli puhuttu ja kirjoitettu teksti käyttää 
kertomiseen aikaa, käyttää kuvituksen tekijä tilaa. Tämän vuoksi visuaalisen 
taiteen keinot ajan ilmaisussa ovat rajatummat ja kuvittajan valta siksi 
pienempi. (Uspenski 1991, 115–116.) Kuvaa havainnoidessa aika menee 
lukijan omassa tahdissa ja hän kiinnittää huomionsa siihen mihin haluaa. 
Kuva toimii virikkeenä ja katsojan oman aktiivisuuden maisemana, jossa 

kuvan merkitykset luodaan itse tulkiten ja kertoen yhä uudestaan eri 
tavoin. (Launis 2001, 69.)  Kuvan tekijä voi kuvallisin keinoin viitteellisesti 
ohjata katseluhetkeä, sen kulkua ja siihen kulutettua aikaa. Kuvitus on siis 
luennaltaan erilaista viestintää kuin kirjoitettu tai ääneen lausuttu kertomus. 
Sanoin kerrottu tieto kuljettaa kuuntelijansa lineaarisesti tekstin tahdissa ja 
pystyy luomaan vahvojakin painotuksia tärkeisiin asioihin ja ohittaa toiset 
kohdat pelkällä maininnalla. Siihen verrattuna kuvitus antaa kerroksellisia ja 
monitulkintaisia vastauksia.

Eisensteinin montaasiteorian mukaan kahden kuvan rinnastaminen ei 
ole vain kahden kuvan summa, vaan kuvat luovat laadullisesti uuden, 
korkeamman merkityksen (Launiksen mukaan 2001, 70–71). Korkeampi 
merkitys voisi olla kuin jännitteellinen kuvien vuorovaikutussuhde, 
jossa osat sysäävät arvottamaan toinen toisiaan. Kuvaparille syntyy tästä 
relatiivinen, mutta myös syklinen ajallinen kesto, sillä tarkastelu palaa aina 
lähtökohtaansa kehämäisesti. (Launis 2001, 70–71.) Sama tapahtuu myös 
yhden kuvan sisällä: kuvittaja voi arvottaa ja asettaa keskusteluun kuvan eri 
osia ja aiheita, jotka luovat kuvaan jännitteellisen vuorovaikutuksen.

Yksi kuvituksen tutkimuksen pääaiheista on kuvan ja tekstin suhde. 
Kirjallisuudentutkija Maria Nikolajeva (2000, 17–37) tutkii kuvan ja tekstin 
suhdetta janana, jonka toisessa päässä on kuvaton kirja, keskellä kuvan ja 
tekstin symmetrinen yhteistyö ja toisessa ääripäässä tekstitön kuvakirja. 
Janalle sijoittuu näiden lisäksi tekstiä täydentävä, vahvistava tai laajentava, 
kontrapunktinen eli kyseenalaistava sekä ambivalenttinen eli vastustava 
kuvakirja (suomentanut: Rättyä 2001, 199).

Ulla Rhedin on kehittänyt suppeamman jaon, jossa esitellään kuvituksen ja 
tekstin suhteen mukaan kolme kuvitettujen kirjojen pääluokkaa. Eeppisen 
kuvakirjan (episka bilderboken) tunnusmerkkeinä on tekstiä seuraava 
kuvittaja, joka keskittyy kirjan käännekohtien kuvittamiseen. Laajennetusta 
kuvakirjassa (expanderande bilderboken) kuvitusta on enemmän kuin tekstiä. 
Hyvä esimerkki tästä ryhmästä on pienten lasten kuvakirjat, joissa kuva ja 
teksti tukevat toisiaan. Kolmannessa kuvakirjojen pääluokassa, ns. aidossa, 
alkuperäisessä kuvakirjassa (genuina bilderboken), teksti ja kuva ovat kummatkin 
toisistaan riippuvaisia ilmaisun muotoja, ja kerronta syntyy kahden osan 
toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta. (Rhedin 1992, 86–103.)

Kuvituksesta voi olla paljon hyötyä lukukokemuksen rakentajana. Se voi 
toimia tekstin yhteydessä vihjeenä siitä minkälainen tekstistä esille tullut 
asia on. Esimerkiksi lukijalle vieraan kulttuurin visuaalinen kulttuuri 
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tai tuntemattoman esineen ulkonäkö voi tulla tutuiksi kuvan kautta. 
Myös Launiksen myyttisen taitteen teoriassa kuvittaja täydentää kokijan 
lukukokemusta. Taite on kerronnan hetki, jolloin asia tai ilmiö, esimerkiksi 
jännitys, rohkeus tai muutos, tavoittaa huippunsa ja tarinan kerronta muuttuu 
väistämättä sen mukana. Siinä missä teksti voi kuvata hetkeä vain etäisesti 
kielikuvin, voi myyttinen kuva luontevammin avata ja purkaa tilanteen 
kuvallisen ilmaisun keinoja käyttäen. Yhtä tärkeää olisi, jos juuri tämä hetki 
jätettäisiin kuvittamatta: sellaisella valinnalla kuvittaja jättää kerronnan 
avoimeksi ja osoittaa lukijan omalle mielikuvitukselle tilan. Kuvitus toimii 
myös lukijan kannustamisena: se kehottaa käyttämään omaa päättelykykyä, 
kehittämään omia tulkintoja, etsimään uusia näkökulmia tai syventymään 
tarinaan eri tavalla.

Kuvituksen voi nähdä myös tekstille turhana ja haitallisena, sillä kuvitus voi 
kahlita lukijan mielikuvitusta. Bettelheimin (1984, 75) mielestä satua ei tule 
lainkaan kuvittaa, sillä jokainen lukija luo oman mielikuviensa, kokemuksensa 
ja merkityksien kautta oman persoonallisen suhteensa tarinaan.  Hän 
puolustaa lukijan oikeutta kuvitella oman kuvallisen toteutuksensa, jotta 
tarina kasvattaa lukijassa kiintymyksen ja näin voi herättää hänessä syvempiä 
oivalluksia. 

Näen, että merkityksellisintä kuvituksessa on visuaalisten keinojen käyttö 
tarkoituksenmukaisesti. Kuvittajan täytyy tiedostaa omat intentionsa ja 
käyttää visuaalista kerrontaa sen mukaan. Osa kuvittajan ammattitaitoa on 
päättää, millä ja miten kokijan mielikuvitusta stimuloidaan, mitä esitetään 
kuvin ja mitä jätetään esittämättä. Parhaimmillaan kuvituksen ja sen luoman 
tarinan parissa jaetaan kertojan ja katsojan yhteinen merkityksellinen hetki. 
Esimerkiksi kuvakirjan ympärillä voi kuvittajan, kertojan ja kuuntelijan 
ympärille syntyä vuorovaikutteinen luova dialogi.

VISUAALINEN ILMAISU JA VISUAL 
THINKING STRATEGIES (V TS)

Keskityn kuvallisen ilmaisun tutkimuksessani sen erityispiirteisiin, 
taiteen tuottamiin mahdollisuuksiin kuvallisen ilmaisun rooliin. Sivuan 
myös visuaalisesta ilmaisusta puhumista, sillä työvälineestäni tulee 
vuorovaikutteinen. Jätän rajaukseni ulkopuolelle kuvataidekasvatuksen ja 

kuvallisen opettamisen, sillä keskityn työvälineeni piirissä oppimaan itse 
toisten ilmaisusta. Jätän tutkielmani piiristä myös taideterapian, vaikka sen 
ja työvälineeni tavoitteissa on paljon samaa. Tekniikoissa ei ole taiteellisia 
tavoitteita ja oikeaa ja väärää työtä. Kummallakin tekniikalla pyritään 
jonkinlaiseen muutokseen. Kuvasadutusta ei kuitenkaan ole kehitetty 
jatkamaan esimerkiksi psykoterapian, toimintaterapian tai tukea antavan 
terapian suuntauksia. En voi taata, että työvälineeni auttaa osallistujaa. 
Suunnittelemassani kuvasadutuksessa ohjaaja ei määritä osallistujan tarpeita 
ja tee diagnooseja. Kuvasadutus ei arvota osallistujan elämää tai ajatuksia.

Taide on osa ihmisoikeuksia ja väistämättä jokaisen elämään kuuluvaa 
toimintaa (Kurki 2000, 138). Kuvallinen ilmaisu ja viestintä on kautta aikojen 
tuonut ihmisiä yhteen ja saanut heidät tuntemaan, ajattelemaan ja tahtomaan 
vahvemmin (Suoranta, 2005, 24). Kuvataide sitouttaa ihmisiä toimintaan, 
sillä se tekee asioista persoonallisia ja henkilökohtaisia. Toimintaan se antaa 
laajan välineiden kirjon ja toimintakulttuurin, jossa oman äänen esilletuonti 
ja sillä vaikuttaminen on itsestäänselvyys.

Taiteellinen toiminta ja visuaalinen ilmaisu voi tarjota paljon yksilön tasolla. 
Se voi antaa symbolisen etäisyyden, jonka avulla voi tutkia esimerkiksi omia 
tunteita. Erityisesti tämä auttaa sellaisten tunteiden kanssa, joita ei muuten 
pystyisi sanallistamaan, muotoilemaan tai käsittelemään. Ilmaisu tarjoaa 
syvemmän ymmärryksen omista ajatuksista ja toimintatavoista ja olla hyvä 
väline itsetuntemukseen. Itsetuntemuksen kautta voi vahvistua myös oman 
toimijuuden kuva ja itsetunto. Niiden kautta ihminen voi oppia paremmaksi 
oppijaksi. Parempi suhde omaan itseen rakentaa myös usein parempaa 
suhdetta muihin, ja näin mahdollistuu myös tie sosiaaliseen kasvuun ja 
toimivampaan arkiseen kanssakäymiseen. (THL 2015 B, electr.)

Koska olen luomassa työvälinettä jonka parissa saattaa kummuta keskustelua 
ja ajatuksia visuaalisesta ilmaisusta ja viestinnästä, joudun sisällyttämään 
työvälineeseen myös työkaluja aiheista puhumiseen. Työvälineen ohjaajan 
eli kuvasaduttajan puhetavaksi olen valinnut museokasvatukseen ja 
visuaalisen taiteitten opetukseen kehitetyn VTS eli keskustelevan kuvan 
tarkastelun menetelmän (Visual Thinking Stategies). Suomessa menetelmää 
on lanseerannut Satu Itkonen (2013, 1).

Visual Thinking Strategies-menetelmään (tästä lähtien VTS) kuuluu 
yksinkertaisimmassa muodossaan kolme kysymystä. Alkuun ohjaaja 
eli keskustelun fasilitoija kysyy mitä kuvassa on meneillään.  Sen jälkeen 
pyydetään vastaajaa kertomaan, mikä kuvassa sai hänet vastaamaan niin. 
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Kolmantena palataan kaikkien osallistujien pariin ja kysytään mitä muuta 
kuvasta voi löytää. (Itkonen 2013 A) Ensimmäinen ja vain kerran keskustelun 
aikana kysyttävä kysymys johdattelee katsojan ymmärtämään taidetta 
laajasti. Toinen haastaa osoittamaan ja artikuloimaan oman ajattelunsa 
syyt ja perusteet. Kolmas laajentaa keskustelun piiriä ja antaa uusille, 
entisiä puheenvuoroja tukeville tai haastaville näkemyksille puheenvuoron. 
(Moeller et al. 2013, 57.)

Keskustelun ohjaaja yrittää jokaisen vastauksen kohdalla ymmärtää 
vastauksen ja toistaa sen neutraalisti omin sanoin kertoen. Vastaaja näkee 
tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi ja pystyy samantien myös korjaamaan, 
jos tuntee itsensä väärin ymmärretyksi. Vastauksien kertyessä ohjaaja 
linkittää niitä suhteessa toisiinsa ja luo näin keskustelua ihmisten välille. 
Tavoitteena on luoda kaikki mukaan ottava sekä rauhallinen, kiireetön ja 
keskittynyt keskustelu. Mielipiteistä ei punota lopulliseksi jäävää tulkintaa ja 
yhtä totuutta, vaan annetaan ristiriitaistenkin näkemysten elää rinnakkain. 
Tavoitteena on perustelukyvyn kehittäminen ja visuaalisen lukutaidon ja 
vuorovaikutuksen harjoittelu. (Itkonen 2013 A, 23–24; Itkonen 2013 B, 1)

Merkityksiä luodaan yhteisen pohdinnan kautta, esimerkiksi tarkkaillen, 
etsien yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia, muodostaen omia ajatuksia 
suhteissa toisten ajatuksiin ja kehittäen uusia ideoita. Tämä harjoittaa ja 
kehittää osallistujien ajattelua ja argumentointikykyjä. Nämä kyvyt ovat 
myös tärkeitä lähtökohtia luovuudelle ja kriittiselle ajattelulle. (Moeller et 
al. 2013, 57.) 

SOSIOKULT TUURILLINEN INNOSTAMINEN, 
DIALOGISUUS, KRIIT TINEN PEDAGOGIIKKA 
JA OSALLISTAVA OPPIMINEN

Haluan vaikuttaa ihmisiin sosiokulttuurillisen innostamisen, avoimen ja 
aikaan ja paikkaan sidotun filosofian kautta. Innostamisen tavoitteena on 
herkistää ihmisiä huomaamaan toisensa ja yhteistyön mahdollisuuden, jolla 
voidaan rakentaa yhä inhimillisempää ja solidaarisempaa yhteiskuntaa. Se 
on yleisötyötä, jonka on tarkoitus tuoda ihmiset yhteen, herättää heidät 
ottamaan vastuun omasta elämästään ja osallistaa heidät vaikuttamaan 
ympäristössään. Sosiokulttuurinen innostaminen tapahtuu kolmella eri 

ulottuvuudella: se on pedagogista, sosiaalista ja kulttuurillista. Innostamisen 
voi liittää yksilön ja yhteisön vapauttavaan pedagogiikkaan, kulttuurin ja 
ideologioiden tutkimukseen sekä personalismiin. (Kurki 2005, 335–357)

Martin Buber (1993) kuvaa dialogifilosofiassaan kahta ihmisten välistä 
vuorovaikutussuhdetta: objektisoivaa rooleihin ja ennakkoluuloihin 
pohjautuvaa Minä-Se-suhdetta sekä dialogisuutta, aitoa kohtaamista ja 
toisen subjektiivisuutta, niin sanottua toiseutta kunnioittavaa ja korostavaa 
Minä-Sinä suhdetta. Sekä Buberin filosofian että sosiokulttuurillisen 
innostamisen tavoitteena on yhdistää persoona ja yksilö ja löytää kolmas 
vaihtoehto individualismin ja kollektivismin välistä. 

Sosiokulttuurinen innostaminen vaatii toteutuakseen toimivaa 
vuorovaikutusta, aitoa kuuntelua ja pyrkimystä ymmärtää toista. Tähän 
tarpeeseen vastaa tavoitteeni dialogista. Dialogi tulee kreikan kielestä 
ja se syntyy sanoista dia ”läpi” ja logos ”merkitys”. Dialogissa puheen 
kautta välittyy merkityksiä, sen läpi osanottajien omia todellisuuksia 
jaetaan ja opitaan ymmärtämään. Dialogia voi kutsua myös kuuntelevaksi 
keskusteluksi. Sen kautta tavoitellaan yhteistä ymmärrystä, johon päästään 
avoimen ja suoran keskustelun ja toisen aidon kuuntelemisen kautta. 
Ihanteellisessa tilanteessa kaikki tulevat kuulluiksi ja jokaisen osallistuvan 
käsitykset ovat samanarvoisia ja kiinnostuksen kohteena. Kummallekin 
keskusteluun osallistujalle syntyy vahva tunne siitä, että hänen ja hänen 
mielipiteitään arvostetaan. (THL 2015 A, electr.) Kuuntelevalla keskustelulla 
saadaan jokaisen työpanoksen vuoksi paljon uutta ja tärkeää tietoa, voidaan 
käyttää tätä tietoa ratkaisuissa ja päätyä kaikille hyviin tuloksiin. Keskustelu 
ja kohtaaminen auttavat ymmärtämään paremmin sekä omia että toisten 
ajatuksia. 

Dialogisuudesta on tullut aikanamme kyseenalaistamaton ihanne ja ongelmien 
helppo ratkaisutapa. Kevyessä käsittelytavassa unohdetaan helposti 
dialogisuuden asettamat vaatimukset ja sen vahvat ideologiset juuret. 
(Vuorikoski & Kiilakoski 2005, 309–310.) Ensin meidän täytyy tiedostaa 
idealisoidun dialogisuuden ja aidon, demokraattisuuteen pyrkivän 
dialogisuuden erot. Kun ymmärrämme dialogisuuden ytimen, meidän 
täytyy soimia sen puolesta: tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat, kohdata 
toisemme inhimillisinä yksilöinä ja koittaa tiedostavin mielin avautua 
yhdessä kasvamiselle. Keskustelu on parhaimmillaan moniäänisenä ja 
monimuotoisena, sillä näin tunnistamme myös oman ajattelumme 
lainalaisuudet. Aidossa dialogissa voimme nähdä monenlaisia kasvun 
mahdollisuuksia. (Vuorikoski & Kiilakoski 2005, 309–310.)
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Dialogi ei toteudu tilanteessa, jossa keskustelun jäsen ei ole valmis ottamaan 
vastaan tietoa toisesta tai on kiinnostunut vain omista ajatuksistaan. Näissä 
tilanteissa osallistujat eivät toimi toistensa tukena, inspiraation lähteinä 
ja uuden ymmärryksen apuina, vaan jäävät helposti kiertämään oman 
ajattelunsa kehää ja pysyvät sen rajoitusten sisällä. (THL 2015 A, electr.)  Edes 
avoin vuorovaikutus ja keskusteleva suhtautuminen ei takaa dialogisuuden 
toteutumista, sillä emme voi koskaan olla arvovapaita ja neutraaleja. Jotta 
pääsemme lähemmäksi aitoa dialogia, tarvitsemme itsereflektiota ja kriittistä 
ajattelua. Niiden avulla tunnistamme neutraalimpaankin tilanteeseen 
piilotetut valtarakenteet, kuten sosiaalisiin tilanteisiin rakennetut 
käyttäytymismallit tai valtasuhteet. (Vuorikoski & Kiilakoski 2005, 309–310.)

Kriittinen pedagogiikka tarjoaa mahdollisuuden opetella kriittistä ajattelua ja 
itsereflektiota. Sen tavoitteena on kasvattaa tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä 
tietoisesti ja ratkomaan itse ja yhdessä yhteiskunnallisia ja kasvatuksellisia 
ongelmia.  Siinä missä perinteinen kasvatus (lat. educare) toimii opettaen 
ylhäältä alas, auktoriteetilta oppilaalle, on radikaalin kasvatuksessa päädytty 
tasa-arvoisempaan, toisia kunnioittavaan vuorovaikutukseen ja kasvamaan 
saattamisen filosofiaan (lat. educere). Tutkimus, opettaminen ja oppiminen 
nähdään elinikäisen oppimisen teinä ihmisten yhteiskunnallisen ja poliittisen 
toimintakyvyn lisäämiseen. (Suoranta 2005, 9-12, 16) Oman ajattelun ja 
äänen löytäminen tuo valtaa, sillä se opettaa ihmisiä käymään keskustelua 
monien eri näkökulmien kanssa ja tarkastelemaan sekä perustelemaan omia 
käsityksiään. (Vuorikoski & Kiilakoski 2005, 316).

Yhteiskunnallisella tasolla kriittinen pedagogiikka ja radikaali kasvatus 
pyrkivät oikeudenmukaiseen ja sen kautta ihmisten tasavertaisiin 
mahdollisuuksiin. Päämäärään päästään tiedostamalla kasvatuksen 
poliittisuus: kuka yhteiskunnassa kasvattaa, kenen valta tai vastuu kasvatus 
on ja mitä sisältöjä ja poliittisia viestejä kasvatukseen sisältyy. Yhtä tärkeää 
on tiedostaa kuka on kasvatettavana ja mikä on hänen valtansa omaan 
kasvatukseensa. (Suoranta 2005, 9-12) Tavoitteena on tasa-arvoiseen 
yhteisöllisyyteen kasvattaminen jossa jokainen tuntisi olevansa itsessään 
arvostettu jäsen. 

Ymmärtääkseni yhteisöä, siinä toimimista ja siihen kuulumisen tunnetta 
perehdyin osallisuuden käsitteeseen. Raivion ja Karjalaisen (2013, 
16–17) mukaan osallisuus koostuu kolmesta ulottuvuudesta. Having-
ulottuvuus takaa ihmisen käyttöön riittävät materiaaliset resurssit, jotka 
takaavat perusturvallisuuden. Acting viittaa ihmisen rooliin toimijana 
ja mahdollisuuteen vaikuttaa omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä. 

Belonging kertoo ihmisen olevan hyväksytty, huomioitu ja merkityksellinen 
yhteisössään. Näkisin, että kriittinen pedagogiikka ottaa erityisesti kantaa 
kahteen ensimmäiseen. Oma painopisteeni tutkielmassani on kuitenkin 
kolmannessa, sosiaalisesti merkityksellisten ja tärkeiden suhteiden 
tutkiminen, testaaminen ja kehittäminen aidon kohtaamisen tasolle. Jotta 
kohtaaminen pystyisi tavoittamaan uusia tasoja, täytyy meidän kuunnella 
myös muita toimijoita: tuntevatko kaikki olevansa osallisia?

Näen, että osallisuuden pohja on aina tasa-arvo. Käytännössä se merkitsee 
samanarvoisuudelle perustuvaa läsnäoloa, tekemistä ja kokemista. Olen 
huomannut vastavuoroisen tekemisen synnyttävän luontevasti osallisuuden 
ja joukkoon kuulumisen tunnetta. Koska osallisuus on myös sosiaalista, 
se laajentaa kokemuksia ja ajatusmaailmaa. Sosiaalinen osallisuus tuottaa 
ihmisille hyvinvointia ja terveyttä, koska osallisuus luo mielekästä 
merkitystä elämään. Osallisuuden lisääminen liitetään usein pikemminkin 
yksilön aktivointiin (aktivointipolitiikka) kuin yhteisöllisen osallisuuden 
ja osallistumisen mahdollisuuksien lisäämiseen (esim. kansalaisjärjestöt ja 
vapaaehtoistoiminta). (THL 2014, electr.) 

Osallistavan oppimisen voi määritellä periaatteeksi, jossa ihmisiä rohkaistaan 
tutkimaan, pohtimaan ja kyseenalaistamaan omaa elinympäristöänsä 
(Suoranta 2005, 20), näkemään siinä oman toimintansa, aktiivisuutensa ja 
vaikutuksensa mahdollisuudet ja arvon. Osallistavan oppimisen ihmiskuva 
nojaa käsitykseen ihmisen merkityksestä tasavertaisina ja täysvaltaisina 
yhteisön toimijoina. Suoranta (2005, 20) yhdistää ihmiskuvan dialogisuuden 
(dialogue) ja kriittisen tiedostamisen (conscientização, critical consciousness) 
lisäksi Paolo Freiren vapauden käytäntöön (práctica da liberdade, practice 
of  freedom) sekä kuvataiteen piirissä viime vuosina kuohuttaneeseen 
voimaantumiseen ja valtautumiseen (empowerment).
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PERUSTUTKIMUKSEN 
TARKASTELUA JA 
POHDINTAA
Tässä luvussa analysoin, yhdistelen ja erottelen esitutkimuksen pohjalta 
syntynyttä alakohtaista tietoa. Nostan käsiteanalyysin kautta keskeisiä 
kysymyksenasetteluja ja luon niiden pohjalta merkityskokonaisuuksia. 
Merkityskokonaisuuksien yhdistetystä synteesimuodosta syntyy 
kuvasadutuksen teoriapohja.

SOSIOKULT TUURINEN INNOSTAMINEN 
JA KUVASADUTUS

Edellisessä luvussa kerrottiin Sosiokulttuurinen innostamisen kolmesta 
eri ulottuvuudesta: se on pedagogista, sosiaalista ja kulttuurista (Kurki 
2005, 335–357). Eri ulottuvuuksien tavoitteet kuvaavat täysin myös 
omia tavoitteitani työvälineen suhteen. Pedagogisen työn harteilla on 
herättää ihmisiä persoonalliseen kehittymiseen, kriittiseen ajatteluun, 
omien vaikutusmahdollisuuksien tiedostamiseen ja motivoitumiseen. Tätä 
roolia tutkielmassani esittää yksilölle kasvun tilaa antava sadutus, omaan 
ilmaisuun kannustava kuvitus ja visuaalinen ilmaisu. Ajatus lahjasta ja 
vastavuoroisuudesta motivoivat osallistujaa. Sosiaalisessa ulottuvuudessa 
taas keskitytään yhteisöön, ryhmään sekä pyrkimykseen luoda yhdessä 
demoraattisempaa maailmaa. Työvälineeni vastaa tähän kutsumalla joka 
ikisen osallistumaan tasa-arvoiseen yhteistyötilanteeseen. Työväline 
tarjoaa myös jokaiselle mahdollisuuden käyttää omaa ääntänsä ja toimia 
vuorovaikutteisessa tilanteessa täysivaltaisena toimijana. Vaikka nämä teot 
eivät välttämättä aina näy aktiivisina, on tärkeää nähdä ne kuvasadutuksen 
peruspilareina.  Myös kulttuurisuus on tutkielmani kannalta olennainen alue. 
Työväline tukee saumattomasti monipuoliseen ilmaisun ja kulttuuriperinnön 
siirtämisen pyrkimyksiä.

Tavoitteisiin pyritään vähäeleisillä mutta sitäkin vahvemmilla aatteellisilla 
toimintatavoilla: osallistujaa ei pakoteta muuttumaan, vaan hänen annetaan 

itse löytää toimintatavoista omat merkityksensä. Oma oivallus ja omassa 
tahdissa toimintaan kasvaminen ovat tärkeitä seikkoja motivaation ja 
sitoutumisen kannalta. Tämän vuoksi työväline tarjoaa osallistujalle 
mahdollisuuksia ja valtaa. Kuvasadutus on kuin tarjottu avoin tila uuden 
ymmärtämiselle ja oppimiselle. Loppupeleissä kuvasadutukseen osallistujat 
tekevät siitä itselleen enemmän tai vähemmän ajatuksia herättävän, 
opettavaisen ja merkityksellisen. Muutos passiivisesta suorituksesta 
aktiiviseksi mahdollisuuden käyttäjäksi on siis mahdollinen. Vaikka muutos 
voi viedä aikaa, on se ehdottomasti sen arvoista.

KRIIT TINEN PEDAGOGIIKKA, TOISEN 
KOHTAAMINEN JA MUUTOS

Buberin (1993) dialogifilosofian Minä-Sinä-suhde tiivistää hyvin tavoitteeni 
avoimesta tilasta, joka mahdollistaa toisen kohtaamisen, kanssakäymisen 
ja kehittymisen kaikki mahdollisuudet. Työvälineen tarjoamaan 
tilaan saapuminen ja osallistuminen yritetään tehdä mahdollisimman 
vapaaehtoiseksi. Tehtävä asettaa vain toimintakehyksen, josta käsin 
osallistuja voi kertoa omavalintaisesta asiasta. Tilassa ei ole sääntöjä, vaan se 
tarjoaa osallistujalle keinon viestiä. Ohjeiden antajan ei ole tarkoitus hallita 
tilannetta, vaan ottaa kaikki osallistujat vastaan sellaisinaan: Buberin sanoin 
kohtaaminen vaatii uskallusta ja nöyryyttä. Minä-Se suhteesta voi olla vaikea 
irtautua tehtävän ääressä, koska yleensä toiselle toivomamme asia perustuu 
juurikin minä-se suhteen rooleihin, siihen, mitä uskomme toisen tarvitsevan. 
Vaikka käytännössä voi olla vaikeaa pyrkiä avoimeen ja dialogiseen 
vuorovaikutukseen, kannattaa sitä tavoitella. Toivon kuvasadutustilanteen 
mahdollistavan myös hetkittäisiä, aitoja Minä-Sinä kohtaamisia, joiden 
kautta voimme päästä uusien näkökulmien ja tiedon lähteelle. 

Pyrin luomaan työvälineestäni helposti ymmärrettävän ja kätevän, jotta sitä 
pystyisi käyttämään missä vain ja näin toimimaan mahdollisimman monin 
paikoin ihmisten parissa. Osallistumisen täytyy olla aina avointa ja vapaa-
ehtoista. Työväline pitäisi suunnitella myös käytön kautta muokkautuvaksi: 
jokaisen siihen osallistujan täytyy saada kommentoida ja vaikuttaa siihen.

Näiden tavoitteiden takia päätin pyrkiä luomaan sosiokulttuurillisen 
innostamisen mukaisen toimintamenetelmän eli työvälineen. Harjoitan 
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työvälineessäni suunniteltua ja päämäärätietoista aktiivisuuteen 
ja osallistavuuteen pyrkivää pedagogiikkaa. Lähden prosessissa 
suunnittelemaan, toimimaan ja arvioimaan toteutusta persoonasta 
eli yksilöstä ja yhteisöstä käsin. Pyrin tukemaan yksilöiden välistä 
kommunikaatiota, jonka näen parantavan myös mahdollisuutta yksilön 
ja yhteisöjen väliseen kommunikointiin. Tavoittelen aloitteellisuuden, 
osallistumisen ja toiminnan kautta vuorovaikutuksellisuutta ja sosiaalista 
muutosta. Sosiaalisen muutoksen tavoitteena ovat yhteistoiminnallisemmat 
ja tasa-arvoisemmat toimintakäytännöt (Kurki 2005, 346).

NARRATIIVISUUDEN MAHDOLLISUUKSIA 
– TOIMIJUUS, KRIIT TISYYS, 
VUOROVAIKUTUS JA VIESTINTÄ

Narratiivisuus-alaluvussa esitettiin ajattelun, kulttuurimme ja sosiaalisen 
ympäristömme muodostuvan narratiivisista skeemoista. Kulttuurillisen 
lukutaidon todettiin olevan näiden skeemojen tunnistamista ja tiedostamista. 
Toimimalla skeemojemme pohjalta joko säilyttäen uusinnamme tai 
uudistamme maailmaa, ja sen vuoksi kasvatus ja ihmisen yhteiskunnallinen 
oleminen on aina arvosidonnaista, sillä omat arvomme joko ohjaavat tai 
estävät meitä reagoimaan tilanteeseen (Tomperi & Suoranta, 2005). Siinä 
missä olemme narratiivien kuluttajia, olemme myös niiden luojia, vahvistajia 
ja heikentäjiä. Muodostamme ja viestimme omaa kulttuuriamme. 

Esimerkiksi historiamme kirjotetaan, kuvitetaan ja luodaan tarinoiksi, vallalla 
oleviksi tietämisen muodoiksi eli kulttuuriseksi käsikirjoitukseksi. Narratiivit 
tarjoavat merkityksiä ja kerromme niitten kautta kulttuurillisesti sopimaamme 
tarinaa itsestämme, ryhmistä ja sosiaalisista todellisuudestamme. On 
tärkeää kyseenalaistaa, ovatko narratiivit meidän kertomiamme ja meidän 
käytettävissämme vai toimivatko ne vain kulttuurimme siirtäjänä. Jos 
vain siirrämme kulttuuria, saatamme vahingossa jumittua rajoittaviin ja 
vanhentuneisiin tapoihin.

Ihmisille on tyypillistä arvostaa vain tiettyjä narratiiveja. Yhtä tavallista 
on halveksua toisia narratiiveja esimerkiksi poliittisista tai ideologisista 
syistä. (McLaren, 2001, 112.) Oma aika ja sen lukuisat kokemusmaailmat 
pelkistyvät helposti vain yleistäviksi kuviksi. Osallistavan oppimisen, 

kriittisen pedagogiikan ja niihin pohjaavan kuvasadutuksen kautta voidaan 
luoda kaikkien meidän yhteistä kulttuuria, jossa jokaiselle annetaan ääni 
kertomisprosessissa. 

Tämän vuoksi haluaisin viedä painopisteen kulttuurisesta lukutaidosta 
kulttuuriseen luomistaitoon. Luomistaidossa voimme hyödyntää tarkkaillen, 
tutkien ja tulkiten rakentamaamme tietoa omien tarkoitusperiemme hyväksi. 
Tekniikoiksi käy kaikki kulttuurin ilmentymät, sillä tärkeintä luomistaidossa 
on pyrkimys uusintavaan ja korjaavaan toimintaan. Näin voimme muuttaa 
omalla ajattelullamme ja toiminnallamme kulttuurillisia narratiivisia 
skeemoja, vaikka olemmekin niiden ilmentymiä myös itse. Keskustelulla, 
tarinoilla, vuorovaikutuksella ja jakamisella voimme siis vaikuttaa itseemme 
ja ympärillämme oleviin. Työvälineen tarjoama tila omatoimisuuteen, 
viestintään ja yhteisön ja yksilön väliseen vuorovaikutustilanteeseen takaa 
osallistujalle puheenvuoron ja valtaa.

Narratiivisuus on myös yhteisöllistä, sillä merkitykset syntyvät suhteessa 
muihin ihmisiin ja vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Uskon, että 
tarinat, niiden lukeminen ja kertominen ovat tehokas ja aitoa kuuntelua, 
läsnäoloa ja vuorovaikutusta ruokkiva tapa välittää omia kokemuksia ja 
tunnetiloja. Narratiivit tuovat siis myös mahdollisuuden toisen ihmisen 
kohtaamiseen. Toisiamme kohtaamalla voimme saada perspektiiviä ja löytää 
uusia näkökulmia myös omaan tilanteeseemme. Kertomalla itsestämme 
vuorovaikutuksessa saamme määrittää itse, mitä kerromme ja mitä emme 
kerro. Voimme kertomalla järjestellä omia kokemuksiamme ja tehdä niistä 
ymmärrettäviä – niin itsellemme kuin kuulijoillekin.

Kulttuurillisten narratiivisten skeemojen havainnointi, tiedostaminen 
ja käyttö voi olla tehokas väline myös oman ajattelun ja identiteetin 
rakentamisessa. Tämän vuoksi haluan rakentaa työvälineeni osallistujalle, 
visuaaliselle kertojalle, tilaa ja ainakin jonkin verran työskentelyrauhaa. Ne 
voivat osaltaan auttaa osallistujaa syventymään tehtävään ja visuaaliseen 
viestintään ja luomaan henkilökohtaisen ja merkityksellisen suhteen työhön.

Työvälineen kautta syntyvästä tarinasta tulee näkymään kertojan oma tapa 
nähdä maailma, hänen narratiiviset skeemansa. Kun omat ajatukset tehdään 
näkyväksi, niihin voi suhtautua eri tavalla, oppia ehkä ymmärtämään, 
hyväksymään tai kyseenalaistamaan omaa ajatteluaan. Tarinat tuovat esille 
sellaisia asioita, joita ihmiset muuten käsittelisivät alitajuisesti tai jopa 
vaistonvaraisesti, mutta eivät tietoisesti (Lonka 2006, 208). Kun tarinaa 
tehdessä mietimme lahjaa, aloitamme vuoropuhelun suhteessa itseemme 
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ja toisiin. Antamalla tarinan lahjaksi vuoropuhelu laajenee antajalta myös 
lahjan saajalle. Teos tulkitaan jo kahden ihmisen narratiivisten skeemojen 
ja kulttuurillisen lukutaidon kautta, ja näin syntyy mahdollisuus uuteen 
ymmärrykseen.

SADUTUKSEN JA KUVITUKSEN 
YHDISTÄMISTÄ – YHDESSÄ TEKEMISTÄ

Käytännön kokemuksen ja lukemani sadutustutkimuksen kautta olen todennut 
sadutuksen olevan tekniikkana hidas ja jähmeä. Sekä tarinan kertominen että 
kuunteleminen on keskittymistä vaativaa, käsin kirjoittaminen on hidasta ja 
oikean puherytmin ja siihen sopivan kirjoitusnopeuden löytäminen vaatii 
työtä. Tarinaa kerrotaan yksin ja kronologisesti, ei keskustellen, joka saattaa 
vaikeuttaa tarinan luomista. Korjauksia on tarkoitus tehdä vasta lopussa, ei 
kesken tarinankerronnan. Vapaus, vastuu ja valta ovat osallistujalla, ja tämä 
saattaa aiheuttaa minkä tahansa reaktion. Reagointitapoja on yhtä monta 
kuin osallistujaakin, ja mikään niistä ei ole väärä tai oikea: vapauden huuma 
voi tuoda vaikeasti ylös kirjattavan puhetulvan, tarkoin valitut vähäiset 
sanat ja ahdistuksen valinnoista, kertojalle turvallisissa rajoissa kulkevan 
konventionaalisen tarinan ilman intoa tai mitä tahansa näiden välistä tai 
ulkopuolelta. 

Työvälineessä ei keskitytä suoritukseen ja tuotokseen, vaan tilanteeseen ja sen 
tuomiin ilmiöihin, prosessiin. Metodi vaatii paitsi läsnäoloa ja keskittymistä, 
myös pysähtymistä. Omasta mielestäni tämä sadutuksen piirre on meille 
tehokkuutta ja nopeutta ihannoivassa maailmassa erityisen hyödyllinen. 
Monille kuvataiteen tekijöille keskittynyt pysähtyminen ja työskentelyn 
meditatiivinen hitaus on tuttua, sillä hyvin pienenkin asian tekeminen vaatii 
usein paljon aikaa, työtä ja harjoittelua. Tätä ei kuitenkaan nähdä vain 
huonona asiana, vaan tärkeänä osana luomisprosessia. Kuvataiteellisen 
työskentelyn ja sadutuksen yhdistävä metodi voisi tuoda tarvittavia 
pysähtymisen, yhdessä jaetun ajan ja kohtaamisen hetkiä.

Uskon, että kuvataidetunnit ovat muokanneet monen käsitystä 
kuvataiteen tekemisestä yksipuolisempaan suuntaan. Opetustapojen ja 
arvosteluasteikkojen mukana on tullut paljon rajoituksia. Koska jokainen 
kurssisuoritus täytyy arvostella, syntyvät käsitykset onnistuneesta ja 

epäonnistuneesta työstä. Kuvataiteessa ei välttämättä ole keskitytty 
keskustelemaan, jakamaan ja reflektoimaan omia töitä vaan keskiössä on 
ollut useammin yksilösuoritukset ja valmiin työn, sen idean ja valintojen 
arvostelu pintapuolisesti. 

Kuvasadutuksen parissa ei opeteta, arvoteta tai tutkita kuvallista ilmaisua. 
Tavoitteena on ennemminkin ohjata hyväksyvään ja kannustavaan toimintaan 
ja reflektointitapoihin. Tämän vuoksi kuvasadutus kääntää perinteisen 
asetelman ja tekee asiantuntijasta kuuntelijan ja vastaanottajan. Siinä missä 
sadutuksessa annetaan osallistujalle hyväksyvää huomiota lukemalla satu 
ääneen, on kuvasadutuksessa asiantuntijan hyväksyntä vähäeleisempää: 
toiselle annetaan aikaa, huomiota, häntä kuunnellaan ja syntynyttä työtä 
kutsutaan arvostaen teokseksi ja lahjaksi. Vastavuoroisuus on ohjaajan 
sijasta toisella osallistujalla: hänellä on ääneensanomaton vastuu pysähtyä 
katsomaan ja kuuntelemaan ja ottamaan vastaan toisen tekemä viesti.

Oman kokemukseni mukaan kuvitus ja kuvataide on nähdään liian 
usein vain yksilötyönä, jossa teos syntyy yhden ihmisen ja valitun aiheen 
vuoropuheluna. Taiteen tekijä luo ensisijaisesti omista lähtökohdistaan, 
kommentoi ja avaa oman näkökulmaansa. Näkemykseen on liittynyt 
usein myös ajatus taiteilijan yksinoikeudesta teokseensa: sitä ei tarvitse 
näyttää tai tuoda toisten kommentoitavaksi ennen kuin taiteilija kokee sen 
olevan valmis. Vasta teoksen synnyttyä mukaan tulevat toiset, jolloin teos 
toimii sosiaalisessa ympäristössä taiteilijan puheenvuorona. Peruskoulun 
kuvataidetunneilla meille teroitettiin, että vain ajan ja rauhan antaminen 
prosessille voi auttaa taiteellisessa työssä. Taiteilijan yksin läpikäymä prosessi 
takaa, että hänen puheenvuoronsa ja sen jättämä jälki näkyy sellaisena kuin 
hän sen haluaa. Yhdessä jaettava ja koettava vaihe taidetyössä on silloin vain 
lopullinen tuotos ja siitä syntyvä keskustelu. Lopullinen työ voi olla myös 
olla osoitettu viestiksi, lahjaksi tai kommentiksi toiselle tai toisille henkilöille, 
jolloin itse taideteos sisältää pyrkimyksen keskusteluun ja jakamiseen.

Edellisessä kappaleessa kuvailemani prosessi oli pitkään hallitseva käsitykseni 
kuvataiteen teosta. On suuri sääli, että kuvataiteen monimuotoisuuden 
löytämiseen kului niin monta vuotta. Ne vuodet vaikuttavat minussa yhä, ja 
tunnen suurta halua rikkoa tätä ajatuksiani kahlitsevaa taidekäsitystä. 
Tutkielmassani tahdon keskittyä erityisesti taiteen kautta syntyviin 
kohtaamisiin. Edellä esitellyssä esimerkissä kohtaaminen tapahtuu vasta 
valmiin teoksen ympärillä. Kuvasadutuksessa kohtaamisen hetki on työtä 
tehdessä. Sen vuoksi näen tärkeäksi kysyä, miten kuvasadutuksen kautta 
syntyvät roolit ja toimintatavat luovat vuorovaikutusta. 
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Taiteen kokemisen ja tekemisen parissa syntyvä vuorovaikutus voi kehittää 
taiteellisessa työssä tarvittavaa ajattelukykyä. Jos taidetta tehdään toisille 
ihmisille, on tärkeää, että viestistä ja ilmaisukeinoista voidaan puhua 
yhdessä, ja että taideteoksella on yhteinen kieli myös muiden sen tekijöiden 
ja kokijoiden kanssa. Esitän, että juuri vuorovaikutteisuuden vuoksi lukuisat 
esimerkit läpi historian kertovat kuvituksen voimasta. Se on selkeä ja 
viestinnällinen taiteen muoto, joka voi laaja-alaisuutensa vuoksi vaikuttaa 
yllättävissäkin paikoissa. Kuvitus leviää usein selkeästi ymmärrettävän 
muotonsa vuoksi laajalle, ja saa viestinnällisyytensä vuoksi yhä useamman 
ymmärtämään myös kuvallisen viestinnän mahdollisuuksista. 

KUVIEN VOIMASTA JA MERKIT YKSESTÄ

Mielestäni Bettelheimin (1984, 75) käsitys kuvan liian vahvasta voimasta on 
mielenkiintoinen, ja tuo mieleen esimerkiksi ikonoklasmin eli kuvakiellon 
ja sen uskonnolliset ja poliittiset motiivit. Esimerkiksi elollisten olentojen 
kuvakielto on nähty islaminuskoisten historiassa tärkeänä symbolisena 
tekona.

Olen kiinnostunut erityisesti tekstittömistä kuvakirjoista ja niiden puhtaasta 
kuvallisesta viestinnästä. Mielestäni selkeä ja yksioikoinen tehtävänanto 
antaa hyvän mahdollisuuden osallistujille tutustua monelle etäisempään 
viestinnäntyyliin. Toivon kuvituskokemuksen olevan osallistujalle 
silmiä avaava ja jossain määrin opettava tapahtuma. Uskon osallistujan 
luovan itse oman tarinansa ja miettivän mahdollisia toteutuskeinoja, 
mutta on helpottavaa, että näitä vaiheita ei tarvitse avata kielellisesti. 
Suunnitelma saa mahdollisuuden vaihtua ja kuvituksesta tulee väistämättä 
prosessinomaisempaa.

Kuvallisen ilmaisun hyvien puolien vuoksi peräänkuulutan jokaisen 
mahdollisuutta ilmaista itseään kuvin, osallistua visuaalisen kulttuurimme 
luomiseen ja oppia lukemaan kuvallista viestintää, kerrontaa ja ilmaisua. 
Haluan työskennellä sen eteen, että kukaan ei jäisi pelkäksi manipuloitavaksi, 
passiiviseksi ja tahdottomaksi vastaanottajaksi. Siksi pyrin tutkielmani kautta 
purkamaan kulttuurialoille syntyneitä valta-asetelmia. Meidän täytyy tehdä 
vahvemmin töitä, jotta saamme kaikki tasavertaisiksi kulttuurin tuottajiksi.

Visuaalisen ilmaisun tuottaminen ja sen tuoma valta-asema on nykypäivänäkin 

vain harvojen etuoikeus. Perusopetuksen vähenevät tuntimäärät kertovat, 
että kuvallisia tekniikoita ei pidetä tärkeänä kansalaistaitona. Häviävän 
taidon mukana laskee kuvataiteen arvostus. Tuloksena syntyy noidankehä. 
Kun yleinen kuvataiteen taso laskee, syntyy yhä vahvempi asiantuntijavalta. 
Uskon, että vahva asiantuntijavalta vuorostaan yksipuolistaa taiteen 
kenttää. Asiantuntijavalta tulee jossain määrin säilymään aina visuaalisen 
ilmaisun parissa. Haluan kuitenkin muuttaa asenneympäristöämme ja tuoda 
jokaisen visuaalisen äänen kuuluviin. Tässä prosessissa en halua toimia 
kuvataidekasvattajana siinä merkityksessä että olisin opettaja, vaan haluan 
oppia uuden näkökulman innostajana, tutkijana, katsojana ja tukijana. 
Uskon nimittäin, että kuvallisen ilmaisun kentällä ei koskaan ole tarpeeksi 
oman elämänsä taiteilijoita. Myös tällä alalla tieto on dynaamista: jokaisella 
meillä on jotain ilmaistavaa, mitä toisilla ei ole. Tässäkin asiassa tärkeintä 
on siis oppia kuuntelemaan, katsomaan ja tuntemaan, sillä se on ainoa tie 
siihen, että voi itse oppia. 

AIKUISUUS

Tutkielmani rakentuu ajatukselle, että kuvallinen ilmaisu ja tarinankerronta 
voi jokaisessa eri ikävaiheessa olla tärkeä identiteettityön väline ja viestiä 
vahvasti osallistujien kokemus- ja mielenmaailmoista. Narration ja luotujen 
roolien kautta kuvakerronta luo turvallisen kehyksen itsetutkimukseen.  
Se voi paljastaa ja tukea myös osallistujan kokemusta itsestään toimijana. 
Oman toimijuuden tunteen kehittäminen voi johtaa vahvaan osallisuuden 
tunteeseen ja kasvattaa ihmistä aktiivisemmaksi toimijaksi. Jaettu hetki 
voi parhaimmillaan kannustaa toisten huomioimiseen ja kuunteluun, joka 
puolestaan johtaa usein laajempaan ja monipuolisempaan ymmärrykseen. 
Ymmärrys vuorostaan ruokkii tasa-arvoista ja oikeudenmukaista toimintaa.

Piaget´n kognitiivisen kehityksen teoriassa (1988, 86–109) esitellään neljä 
ajattelun kehittymisen jaksoa. 11–14 vuoden iässä lapsi kasvaa nuoreksi ja 
jättää taakseen konkreettisten operaatioiden kehitysvaiheen. Piaget esittää 
viimeisen kehityskauden eli Muodollisten operaatioiden kauden koostuvan 
kahdesta osasta, valmistautumisen ja valmiiksi tulemisen tasoista. Vaihetta 
kutsutaan myös nimellä formaalisten operaatioiden kausi. Kehityskauteen 
yhdistetään abstraktin ajattelun kehittyminen sekä mielikuvituksen 
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laajeneminen. Tämä kertoo mahdollisuudesta yhä monipuolisempaan 
ja kerroksellisempaan ilmaisuun. Kehityskausi mahdollistaa myös yhä 
kehittyneemmän kyvyn vertailla olettamuksia ja normeja. Nuori siirtyy 
konkreettisten manipulaatioiden tasolta puhtaiden ajattelun ja loogisen 
päättelyn tasolle. Muodollisten operaatioiden vaiheessa kehittyy myös kyky 
empatiaan, joka mahdollistaa yhä toimivamman vuorovaikutuksen.

SADUTUS JA AIKUISUUS

Tarinankerronta ja satumaailma yhdistetään länsimaisessa kulttuurissa 
ensisijaisesti lasten todellisuuteen. Lapsia pidetään kulttuurissamme luovina 
ja ilmaisullisesti estottomampina kuin hitaasti lämpiäviä, luovuuteen 
tottumattomia sekä rationaalisempia ja loogisempia aikuisia. Rakastamme 
niin paljon näitä piirteitä lapsissa, että tukeudumme halukkaasti aikuisten 
ja lasten stereotypioihin ja unohdamme tai vähättelemme varsinkin lasten 
yksilökohtaisia eroja.

Tämä sama luokittelu ja arvotus puskevat välillä läpi myös sadutuksen 
parissa tehdystä tutkimuksesta: innostusta ja heittäytymistä, aktiivisuutta, 
omistautumista ja rohkeutta arvostetaan enemmän kuin hitautta, ujoutta ja 
passiivisuutta. Vain tietyntyyppisen lapsikuvan arvostaminen ja mystifiointi 
väistämättä syrjii ja vähättelee erilaisia piirteitä.

Toisaalta sadutus myös pyrkii aitoon kuunteluun ja toisen maailman 
ymmärtämiseen, mutta lapsen eli yksilön kuuntelemisen ja hänen 
kokemusmaailmaansa tutustumisen sijaan yleistetään sadutushetket 
usein lasten maailman aidoksi kohtaamiseksi. Karlsson (2003, 10) kutsuu 
sadutusta keinoksi, jolla aikuinen oppii ottamaan lapset ja nuoret heille 
luontaisella tavalla mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 
Hänen mukaansa sadutus tuo piilossa olevan lasten- ja nuortenkulttuuri 
esiin. Vierastan ajatusta lasten ja nuorten luontaisesta tavasta suunnitella 
ja toteuttaa tarinoin. Uskon, että ikäryhmää enemmän vaikuttaa lapsen 
tai nuoren omaksuma ja yksilöllinen toimintakulttuuri ja omakohtainen 
suhtautuminen aktiivisuuteen ja vaikuttamiseen. Ihmettelen, mitä tämä 
piilotettu kulttuuri tarkoittaa – mielestäni koko sanavalinta kertoo 
vain ihmisen kyvyttömyydestä arkipäivässään pysähtyä tutkimaan, 
havainnoimaan ja huomioimaan toisten kokemusmaailmoja. En usko, että 
sadutustekniikka itsessään riittää parannukseksi, vaan painotan erityisesti 

aikuisen vastuuta ottaa minkä tahansa ikäinen ihminen yksilönä vastaan 
ja antaa hänelle omaa tilaa määritellä, kuinka hän haluaa toimia.  Näen 
sadutuksen ennemmin tilana harjoitella ja opetella. Parhaimmillaan sadutus 
voisi kannustaa uteliaisuuteen, tutkimustyöhön ja elinikäiseen oppimiseen, 
jonka kautta voimme itse luopua yhä vahvemmin ennakkoluuloistamme ja 
luoda avoimempia ja tasa-arvoisempia vuorovaikutustilanteita.

Minua ihmetyttää ajatus aikuissadutuksen ongelmallisuudesta. 
Kuten Piaget´n teoriassa todetaan, on lasten ajattelu neurologisesta 
kehityksestä johtuen vielä alemmilla tasoilla ja siksi mustavalkoisempaa. 
Sadutustutkimuksessa on mielestäni unohdettu aikuisuuden edut. Aikuiset 
pystyvät kehittyneemmän, abstraktin ajattelun vertauskuvallisuuden vuoksi 
luomaan moniuloitteisempia ja heille itselleen merkittävämpiä satuja. He 
tietävät enemmän kulttuurinsa symboleista ja pystyvät käyttämään niitä myös 
omassa työskentelyssään. Sadut voivat olla vähemmän konventionaalisia 
kuin kehittyvän ymmärryksensä laatuun ja pieneen elämänpiiriinsä sidottujen 
lasten sadut. Aikuinen osallistuja on usein motivoitunut osallistuja: aikuisen 
osallistujan ajatellaan osallistuvan kuvasadutukseen omasta tahdostaan. Hän 
tiedostaa omat tarpeensa ja hakeutuu työvälineen pariin vastatakseen niihin.

Tunnen, että saduttaessa arvostetaan enemmän spontaania heittäytymiskykyä 
kuin hitaampaa tai vaikeampaa kertomistapaa. Tämä arvottaa ihmisten 
erilaisia toimintatapoja. Mielestäni tämä sotii sadutuksen arvoja vastaan: eikö 
tekniikan arvostakaan osallistujiaan ja heidän omakohtaisia kokemuksiaan? 
Eikö saduttajan pitäisi olla valmis kohtaamaan ja kohtaamaan monenlaisia 
ihmisiä, ei vain yleisen ”dialogikäsityksen” mukaisia sujuvia ja helppoja 
sadutuksia? Dialogin ehdoksi määritetään usein luottamuksen syntyminen. 
Kaikki ihmiset eivät pysty tai halua luomaan nopeasti luottamuksellisia 
suhteita. Jos saduttaja ei ole valmis työskentelemään luottamuksen eteen, 
onko hän muutenkaan valmis kohtaamaan osallistujaa yksilönä? 

Uskon esimerkiksi koulutustilaisuus-ympäristön selittävän aikuissadutus-
tilanteen jäykkyyden: roolit sitovat osallistujien käyttäytymistä, harva osaa 
odottaa tilaisuudelta osallistavaa ohjelmaa, koulutukseen osallistujat eivät 
tunne toisiaan ja eivät siksi osaa luottaa ja heittäytyä leikkimieliseksi toistensa 
seurassa. Aikuissadutus täytyisi entistä enemmän ja pysyvämmin tuoda 
vapaaseen, roolittomampaan ja informaalimpaan ympäristöön, esimerkiksi 
juhliin, tutustumis- ja ryhmäytymispäiviin ja harrastustoimintaan. 
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KRIIT TINEN PEDAGOGIIKKA JA AIKUISUUS

Juha Suorannan kirjassaan käsittelemä kriittinen pedagogiikka toi esille 
kysymykset kasvatuksen vapaudesta ja vastuusta. Omasta mielestäni 
kasvatuksen vastuu helposti unohdetaan arkipäivässä. Meidän 
jokaisen täytyisi ryhtyä virallisten kasvatusympäristöjen ulkopuolisissa 
toimintaympäristöissä yhä suuremmissa määrin toistemme kasvattajiksi. 
Toisten ihmisten kohtaaminen, kriittisyyteen asti yltävä keskustelu ja 
aktiivinen osallistuminen toistemme elämiin toisivat yhä tasavertaisemman 
ja yhteistoiminnallisemman ja näin myös joustavamman ja toimivamman 
yhteiskunnan. Haluan tähdentää oman kriittis-humanistisen ajatteluni 
hengessä erityisesti aikuisten vastuuta ja valtaa kehittää itsejään yhä 
avoimemmiksi ja suvaitsevammiksi, aktiivisiksi arvojensa puolesta 
toimijoiksi. Samaan pyrin omalla kuvallisella työvälineelläni. Tarjoamalla 
sopivan tilan ja puitteet, antamalla ihmisille aikaa ja vapautta kohdata 
ja kuunnella toisiaan arkipäivästä eroavalla tavalla sekä rohkaisemalla 
ihmisiä itse tutkimaan ja luomaan tunnen tukevani osallistavan oppimisen 
(participarory learning) perinteeseen. 

Tavoitteena on, että osallistujan ääntä kunnioitetaan, se tunnustetaan 
ja koetaan arvokkaaksi, sillä jokaisen oma kuvallinen kieli ja tyyli ovat 
tekniikassa tasavertainen. Koen tämän olevan ensisijaisen tärkeä kaikessa 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja erityisesti silloin, kun yhteistyössä 
on havaittavissa jo valmiiksi sosiaalisen kulttuurimme luomia jännitteitä.

TYÖVÄLINEEN 
SUUNNITTELU
Tässä kappaleessa muotoilen työvälinettä käsittelemäni teoriapohjan ja 
teemojen avulla ja teen ehdotuksen sen käyttötavasta. Käsittelen ensin 
työvälineen parissa syntyvää sosiaalista tilannetta. Onko kuvasadutus 
yksilötyö, parityö vai ryhmätyö? Miten se vaikuttaa tilanteen rooleihin 
ja niiden suhteisiin? Esittelen kysymysten yhteydessä ajatuksen toiselle 
annettavasta lahjasta. Tämän jälkeen etenen yhä konkreettisempiin 
ratkaisuihin: hahmottelen kohderyhmäni ja kuvasadutustilanteen 
toteutusympäristön. Käyn pintapuolisesti läpi erilaisia ilmaisutapoja. 
Lopullinen ilmaisutekniikan valinta vaikuttaa työn pysyvyyteen ja 
omistussuhteisiin. Jääkö työstä konkreettinen teos ja kuka sen siinä 
tapauksessa omistaa? Suunnittelen, kuinka kuvasadutuksen voisi purkaa 
osallistujien kesken. Keskityn myös työvälineen kehitystyöhön – kenellä 
on mahdollisuus vaikuttaa työvälineeseen? Luon pohjan kuvasadutuksen 
ohjeille. Lopuksi esittelen työväline-ehdotuksen, joka summaa tekemäni 
päätökset. Tuon tässä yhteydessä esille mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä 
Pro Gradu-tutkielmaa varten ja listaan kuvasadutuksen sovellusehdotuksia.

VUOROVAIKUTUS JA ROOLIT 
KUVASADUTUSTIL ANTEESSA

Satukirja syntyy kirjoittajan, kuvittajan, taittajan ja kustantajan yhteistyönä. 
Tällaisessa muodossaan kuvitus on tuote, joka antaa lukijalle ja katselijalle 
vapauden ja mahdollisuuden rajattuun vuorovaikutukseen ja omaan 
toimijuuteen vasta kirjan valmistuttua. Bettelheimin kuvituskriittisten 
ajatusten (1998, 75) mukaan haluan nostaa kokijan myös tekijäksi ja 
vaikuttajaksi. Kuvasadutus ei ole jotain valmiiksi annettua, vaan avoin 
omatoimisuuden kenttä, jossa voi luoda omia merkityksiä. Käytännössä 
jokainen osallistuja saa itse olla kirjan kuvittaja, taittaja ja antaja, mutta myös 
vastaanottaja ja kohde. Vuorovaikutus ja mahdollisuus dialogiin kehittyvät 
sekä osallistujien, syntyvien teosten että näiden kahden eri ryhmän välille. 
Jokaisella on tehtävässä aktiivinen rooli ja vaikutusmahdollisuus.
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Osallistujat tulevat kuvasadutuksen osallistujiksi omasta tahdostaan, ja 
siksi heiltä odotetaan sitoutumista kuvasadutus-prosessiin. Sitoutuminen 
ei kuitenkaan ole käytännössä pakotettua, ja osallistuja saa halutessaan itse 
määrittää mihin prosessin osiin osallistuu. Osallistujat toimivat kohtaavat 
toisensa, toimivat parina ja toistensa töiden kohteina. Heidän omat 
lähtökohtansa ja odotuksensa vaikuttavat kuvasadutuksen prosessiin.

Kuvasaduttajan rooli tehtävän kuvasadun ulkopuolisena tarkkailijana, 
tutkijana ja mahdollistajana on erilainen kuin saduttajan rooli. Ohjaajan 
tavoitteena on kannustava ja hyväksyvä läsnäolo, joka tarjoaa osallistujille 
työskentelyrauhan ja vapauden omiin ajatuksiin ja päätöksiin. Kuvasaduttaja 
joutuu itse tutkimaan ja arvioimaan, kuinka paljon ja miten hän näkee 
vaikuttavansa tilanteeseen esimerkiksi sanoillaan tai kehonkielellään. 
Erityisen tärkeää on tarkkailla tilanteita, joissa kuvasaduttaja joutuu 
vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Kuvasaduttajan omista odotuksista 
kertovat vastaukset saattavat turhaan ohjata liiaksi osallistujan työskentelyä. 

Muotoilen tutkielmani kautta itselleni uudenlaista ohjaajan roolia: kykyä 
kuunteluun, huomaavaisuuteen, uteliaisuuteen ja tiedon etsintään ja 
tunnistamiseen. Koen viehattaväksi Juha Suorannan ajatuksen kasvattajasta, 
joka on jossain määrin muukalainen ja joskus sivustakatsojakin. Tarkkailu 
ei saa taantua passiiviseksi ajanvietoksi, vaan se toimii tilaa antavana 
ja aktiivisena osallistumisen muotona. Tarkkailija, kasvattaja, on kuin 
tutkijan asemassa, katsoen tilannetta etäältä, havainnoiden myös omaa 
ymmärrystään ja arviointitapaansa. (Suoranta, 2005, 229.) Töidensä, 
prosessiin osallistumisen ja purkamisen kautta myös osallistujat saavat 
tilansa reflektoida tapahtunutta omalla tavallaan.

KENELLE KUVASADUTUKSEN TEOS TEHDÄÄN

Kuvasadutus on sosiaalinen tilanne, joka antaa osallistujalle sekä ohjaajalle 
toimintaympäristön, tehtävän ja roolit. Tämän vuoksi on tärkeää kysyä, keitä 
työntekotilanteessa on mukana ja minkälaista osallistumista, osallistamista, 
roolitusta ja yhteis- ja yksilötoimintaa tehtävänannossa tehdyt valinnat ja 
niistä syntyvä tilanne tukee.

Työvälineen asetelma vaihtuu, jos työ tehdäänkin ajatellen myös 
vastaanottajaa. On tärkeää pohtia, tekeekö osallistuja työn itselleen, 
ohjaajalle tai osoittaako hän tuotoksen jollekulle muulle, työtilanteessa 
läsnä olevalle, toiselle osallistujalle tai jopa täysin ulkopuoliselle ihmiselle. 
Tehtävänannon voisi myös tehdä kommenttina johonkin ilmiöön tai 
teemaan. Mahdollisuudet ovat rajattomat, ja jokainen työvälinettä 
suunnitellessa tehtävä valinta voisi käytännössä toimia yhtä hyvin. Siitä 
huolimatta koen, että hedelmällisin tilanne syntyy kun tehtävän parissa 
olisi läsnä kaksi osallistujaa, jotka tekisivät työt toisilleen. Osallistujat 
voisivat olla toisilleen jo valmiiksi tutut, esimerkiksi ystävykset, työtoverit 
tai sukulaiset. Kuvasadutuksessa tulisi entistä konkreettisemmin esille, 
kuinka ohjaaja ei voi tietää osallistujaparin keskinäisistä suhteista tai 
työn ja osallistumisen merkityksestä. Kuvasaduttajan tehtävänä olisi vain 
tarjota puitteet, antaa tehtävä ja palautelomake. Hän kohtaisi osallistujat 
hyväksyen ja toimisi tehtävän suorituksen aikana huomiotaan antavana, 
kiinnostuneena ja kannustavana tapahtuman osallisena ja todistajana. Rooli 
auttaisi kuvasaduttajaa pysymään vähän etäämmällä tilanteen ulkopuolella, 
tutkijana, tarkkailijana ja sivustakatsojana. Uskon, että näin työvälinettä 
pystyisi helpommin arvioimaan ja kehittämään toimivammaksi.

Olen huomannut, että ihmiset ovat halukkaampia kuuntelemaan toisiaan, 
jos ajatukset ja kommentit ovat juuri heille suunnattuja. Henkilökohtainen 
suhde aiheeseen ja jaettu, aiheeltaan vapaa hetki voisi siksi toimia vapaana ja 
tehokkaana ajatustenvaihdon tilana. Koen tärkeäksi, että tekniikassa tehtävä 
työ tehtäisiin ensin yksin, jolloin toisella osallistujalla olisi mahdollisuus 
antaa toiselle aikaa ja huomiota. Toivon, että tilanne kannustaisi ihmistä 
kohtaamaan toisen ihmisen sellaisenaan, ilman vaatimuksia ja vastaväitteitä. 

Tämän vuoksi yhdistin luomaani tekniikkaan ajatuksen toiselle annettavasta 
lahjasta. Lahjan antaminen on pyyteetön, toisen ihmisen hyväksi tehtävä 
teko. Lahjan torjuminen käsitetään usein epäkohteliaaksi. Lahjojen 
perusteella määritämme toisiamme ja toistemme tarpeita, ja lahja kertoo 
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yhtä lailla antajasta kuin vastaanottajastakin. Se on kuin puheenvuoro, jaettu 
merkityksellinen hetki. Kuvasadutuksessa annettava lahja tarkoittaisi toiselle 
annettua huomiota, aikaa ja yritystä ymmärtää mitä toinen sanoo. Toisaalta 
se viittaisi myös työvälineessä syntyvään materiaaliseen lahjaan, kuvallisen 
viestinnän teokseen.

Toisena vaihtoehtona yksittäin tehtävälle työlle olisi tekniikka, jossa kuva 
tuotettaisiin yhdessä kollektiivisena prosessina. Tällaisessa työskentelyssä 
yhdessä jaettu hetki kertoisi paljon yhteistyöstä, jaetusta ajasta ja 
työpanoksesta. Yhteistyön sosiaaliset tavat, säännöt ja rajoitukset eli niin 
sanotut yhteistyötaidot ja yhteistyötilanne saattavat vaikuttaa vahvasti 
osallistujien ilmaisuun. Tyylejä ja tapoja koitetaan sovittaa yhteen, ja työ 
saattaa tuntua kompromissilta. Toisaalta työskentely voi parhaimmillaan 
olla saumatonta, inspiroivaa ja uusia ajatuksia ja tekotapoja luovaa. 
Uskon kuitenkin yksilötyön tuomaan selkeään kuuntelijan ja kertojan 
roolijakoon, jonka kautta osallistujan omalle äänelle taataan oma vuoro 
ja aika. Toisena hetkenä osallistuja tarkkailee ja kuuntelee, antaa aikaa ja 
tilaa sekä osoittaa toiselle huomiotaan. Toisena hän työskentelee ja saa ja 
tulee olemaan itse huomion keskipisteenä. Kuinka hän hetken käyttää, on 
osallistujan päätettävissä. Hän saa itse päättää, haluaako tehdä vuorostaan 
itsellensä merkityksellisen, vai suorittaako oman hetkensä ja osansa omilla 
entuudestaan tutuilla toimintatavoillaan.

Tehtävänannon voisi tehdä myös suuremmassa ryhmissä. Esimerkiksi 
sadutusta on toteutettu ryhmäsadutuksina, joissa jokainen ringissä 
istuva saduttaa itsestään seuraavan. Tekniikka sopii varsinkin suurempiin 
tapahtumiin, esimerkiksi koulutuksen yhteyteen. Kuvasadutus voisi myös 
lähteä yhdessä käsiteltävästä aiheesta, jolla pystyttäisiin nostamaan joukolle 
tärkeitä kysymyksiä esille. Aihekeskeinen sadutustapa sisällyttää itsessään jo 
tietoa, kysymyksiä ja vastauksia, sillä valittu teema nähdään niin tärkeäksi, 
että se nostetaan aiheeksi. Käsittellessä aihetta voidaan vahingossa vaikuttaa 
paljonkin osallistujien mielipiteisiin. Esimerkiksi jokin asia voidaan leimata 
ongelmaksi tai jokin toinen teema voidaan sivuuttaa ja unohtaa täysin. 
Siksi täytyisi panostaa selkeisiin ja avoimiin kysymyksiin. Aiheina toimisi 
esimerkiksi tarina omasta työpaikasta tai satu, jonka haluaisit kertoa 
työkavereille. 

KOHDERYHMÄ

Olen valinnut työvälineeni kohderyhmäksi aikuiset. Perustan tutkielmassani 
käsitteen aikuinen Piaget´n teoriaan ja sen esittelemään kognitiivisen 
kehityksen viimeiseen kehitysvaiheeseen (1988, 86–109). Teoreettisen pohjan 
kautta olen päässyt tulokseen, että kohderyhmässäni on paljon potentiaalia, 
sillä heiltä voi odottaa kykyä kriittiseen ja abstraktiin ajatteluun ja heillä 
on luultavasti jo kokemusta elämän ja näkökulmien monimuotoisuudesta. 
He ovat myös eläneet pidempään elämäänsä ja ehtineet löytää itsellensä 
merkityksellisiä asioita, jota he halutessaan voivat käyttää materiaalina 
työvälineen parissa.

Aikuisten parissa voi myös olla mahdollisuus luoda perustus elinikäiselle 
oppimiselle. Usein aikuiset tuntuvat toimivan oppimansa pohjalta, jolloin 
aidot pysähtymisen hetket, uuden tutkiminen, kokeilu ja vanhan uudelleen 
tiedostamisen hetket voivat jäädä helposti väliin. Uskon työvälinen olevan 
tervetullut erilaisen tekemisen muoto ja avoin tila arjen rutinoitumisen 
rinnalle, sillä oman kokemukseni mukaan aikuisille tarjotaan yllättävän 
harvoin mahdollisuuksia luovaan toimintaan ja sen mahdollistamaan minä-
sinä-keskeiseen toimintaan. 

MITKÄ ASIAT VOIVAT VAIKUT TAA 
KUVASADUTUKSEN KULKUUN?

Kuvasadutus ei tapahdu tyhjiössä, jossa sen tavoitteet dialogisuudesta ja 
avoimesta tilasta voitaisiin suorittaa ilman työtä ja ongelmia. Kohtaaminen 
tapahtuu valitussa paikassa ja ajassa ja sille on määritelty tavoitteet, käytännön 
säännöt ja tarkoitus. Tilanteeseen vaikuttaa ihmisten elämänkokemuksesta 
kumpuavat odotukset, tunteet ja ajatukset sekä ihmisen vireystila ja 
kiinnostus vuorovaikutukseen. (Vuorikoski & Kiilakoski 2005, 321–322.)

Kuvasadutustekniikan puolelta tilanteeseen ja siinä syntyvään kohtaamiseen 
vaikuttaa tehtävän antajan ja osallistujien ympärille luotava sosiaalinen 
tilanne, vuorovaikutus ja yhteistyö ja jokaisen käsitys omasta toimijuudestaan. 
Osallistumiseen liittyy paljon alitajuisia ja tiedostettuja ennakkoasenteita, 
joissa jokainen asettaa itsensä suhteessa annettuun tehtävään ja tilanteeseen. 
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Esimerkiksi oman toimijuuden käsitys, näkemys siitä mitä osaa ja ei osaa 
piirtää sekä oman jäljen hyväksyntä voivat muokata kuvasadutustilanteista 
hyvin erilaisia. Minkälaisia keinoja ja valmiuksia tehtävänanto voisi antaa, 
jotta näitä tilanteeseen vaikuttavia voimia voitaisiin tunnistaa ja käsitellä?

MISSÄ KUVASADUTUSTA KÄY TETÄÄN?

Sosiokulttuurillisen innostamisen aatteen mukaan tavoittelen joustavaa ja 
helppoa työvälinettä, joka toimisi ihmisten ehdoilla, ei työvälineen. Tämän 
vuoksi on tärkeää panostaa helppokäyttöisyyteen, jonka avulla työvälineen 
voisi viedä mihin tahansa ympäristöön ihmisten pariin ja toiminnan keskelle. 
Tämä antaisi hyvän pohjan toteutukselle, jossa kuvasadutus tehtäisiin 
osallistujien valitsemassa paikassa.

Osallistujille on taattava aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia oma-aloitteelliseen 
osallistumiseen. Työvälinettä siis tarjotaan, mutta osallistujaksi tulevat vain 
ne, jotka päättävät tai suostuvat oma-aloitteisesti osallistua. Kuvasadutettujen 
määrä ei siis korvaa kuvasadutuksen laatua. Toisaalta kuvasadutetulle 
sekä kuvasaduttajalle tarjotaan myös mahdollisuus reflektoida prosessissa 
koettua omassa valitsemassaan tilanteessa. Näin voimme taata parhaimmat 
olosuhteet oman kokemuksen jakamiselle, työvälineen kehitystyölle ja 
toiminnan muuttamiselle.

TEKNIIKAN JA MUODON VALINTAA

Kuvasadutuksessa käytettävän kuvallisen tekniikan valinta vaikuttaa 
syntyvään tuotokseen yhtä paljon kuin ääneen kerrottu ohjeistus. Tekniikka 
ja työskentelymuoto ohjaavat tietynlaisiin reunaehtoihin ja tyyliin, sillä 
osallistuja tulkitsee niiden kautta teokselle asetettuja odotuksia. Toivon, 
että tehtäväni antaa mahdollisimman vapaat kädet osallistujalle itsensä 
toteuttamiseen sekä matalan kynnyksen osallistumiseen. Tämän vuoksi 
uskon jo valmiiksi tutun median ja työvälineiden tukevan työhön tarttumista.

Ensimmäisenä tavoitteenani on myös valita selkeä ja kätevä, mahdollisimman 
monessa ympäristössä toteutettava tehtävä ja työskentelytapa. Selkeä 

työtapa vaatii yksinkertaiset, toimivat ja monikäyttöiset välineet ja toimivan 
ilmaisumuodon. Kätevyyden vuoksi välineistöä ei saa olla liikaa ja 
tekniikan täytyy tukea kohtalaisen nopeaa toteutustapaa. Koska työväline 
ei saa olla sidottu vain tietynlaiseen ympäristöön, ei tekeminen voi vaatia 
hyvin rajattuja työskentelyolosuhteita. Työskentelytavan täytyy vaivaton ja 
monenlaisille ihmisille mahdollinen toteuttaa. Olisi hienoa, että lopulliset 
työt jäisivät osallistujille konkreettisiksi muistoiksi osallistumisesta. Näin 
ajatus toiselle annetusta lahjasta tai toista varten tehdystä teosta säilyisi 
ehkä pidempään. Toisaalta en taas halua teoksien olevan liian massiivisia 
ja vaikeasti säilytettäviä. Siksi paperinen tai tietokoneelle tallennettava teos 
tukisi hyvin tavoitteitani.

Toisena tavoitteenani oli tarjota edellä mainituista reunaehdoista huolimatta 
osallistujalle mahdollisimman vapaat kädet tehtävänannon sisällä, jotta 
työskentelijän oma visuaalinen ääni ja tapa tarttua tehtävään näkyisivät 
lopputuloksessa ja pääsisi valloilleen. Tavoitteena on oman ilmaisun 
löytäminen ja uskallus. Päästäkseni tavoitteeseen vapaasta ilmaisusta 
on tärkeää asettaa tiukat säännöt valta-aseman omaavalle ohjaajalle. 
Kuvasaduttajan ei ole tarkoitus kommentoida tai ohjata työskentelyä tai 
neuvoa kuvallisen tuotoksen tekemisessä.

Vapaan työskentelytilanteen tavoitteleminen on käytännön syistä vaikeaa. 
Ohjaaja tuo tilanteeseen käytettävät välineet, joten esimerkiksi materiaalien 
ja työskentelytekniikan valinta ei voi olla täysin vapaa. Tekniikan valinnan 
ja materiaalin hankinnan voisi jättää myös osallistujan työksi, mutta uskon 
tällaisen asetelman tuovan liikaa ennakko-odotuksia, suorituskeskeisyyttä 
ja näin vaikeuttavan osallistumista. Täyttä vapautta vastaan taistelee myös 
tutkimuksellisuus. Haluan työvälineen tutkintaan johdonmukaisuutta, joten 
joudun muotoilemaan työtavan ja valitsemaan siinä käytettävät, ohjaajan 
tarjoamat välineet. Jotta ilmaisutavan vapaus kuitenkin jossain määrin 
toteutuisi, täytyy tekniikan ja tehtävän muodon tukea omatoimisuutta.

Odotan syntyviltä teoksilta jonkinasteista sarjallisuutta. Sarjallisuus voi 
syntyä esimerkiksi valitun tekniikan jatkuvuuden tai tarinallisuuden kautta. 
Sadun maailmaa ja sarjallisuutta kannustavia kuvallisen ilmaisunmuotoja on 
esimerkiksi sarjakuva, elävän kuvan tuotannosta tuttu storyboard tai jokin 
muu länsimaisen tarinankerronnan tyypillinen matriisi.

Tarkoituksenani on kannustaa osallistujaa vain kuvalliseen ilmaisuun ja 
viestintään, ei esimerkiksi puhekuplien ja metatekstin kirjoittamiseen, joihin 
edellä mainitut ilmaisumuodot luontevasti johtaisivat. Kuvallista ilmaisua 
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kannustaisi animaatio, elävän kuvan käyttö tai vaikkapa stop motion. Koen 
näiden tekniikoiden kuitenkin vaativan enemmän aikaa, perehtymistä ja 
teknistä taitoa kuin esimerkiksi perinteisemmän, kaksiuloitteinen tekniikan 
valinnan. Perinteisestä kuvataiteellisesta työstä poiketen tuotos voisi olla myös 
tilaan rakennettava kolmiulotteinen tai epämateriaalinen teos, esimerkiksi 
tilan läpi kulkien koettava multimedia-installaatio. Tämän kaltainen 
monelle erikoisempi työskentelytapa saattaisi viedä huomion ennemmin 
tekniikkakeskeiseen työskentelyyn kuin toisen kohtaamisen ja oman jäljen 
jättämiseen. Työstä saattaisi myös tulla ennemmin yhteistyöprojekti kuin 
tavoitteeni mukainen yksilötyö, toiselle osoitettu lahja. Monien tekniikoiden 
vahvuudet ja heikkoudet selviäisivät kuitenkin vasta työvälineen käytännön 
kokeilujen kautta, joten näen tärkeäksi tuoda esille miettimäni vaihtoehdot.

Tekniikoiden pohdinnan kautta olen päätynyt sekatekniikkaan, jossa 
osallistuja voi käyttää piirustusta ja maalausta. Tekniikan varjopuolina ovat 
siihen ehkä liittyvät ennakkoluulot ja käsitys taitolajista, mutta valintaani 
puoltaa se, että työtavat ovat useimmille jo ennestään tuttuja ja siksi helposti 
käyttöön otettavia. Monet ovat harjoitelleet kuvista puhumista, mutta 
toisaalta kuvataide ja sen kommentointi saatetaan nähdä elitistisenä. Maalaus 
ja piirtäminen ovat helposti miellettävissä yksilötöiksi ja auttavat näin ehkä 
keskittymään työskentelyyn. Eri näkemykset ja suhteet maalaukseen ja 
piirtämiseen kannattaa tiedostaa, jotta työvälineen parissa niistä voi olla 
välittämättä. 

Piirustuksen ja maalauksen lisäksi työtilanteeseen voisi tuoda myös kollaasi-
tekniikan, mutta sen roolin ja toimivuuden näkisi vasta työskentelytilanteessa. 
Oman kokemukseni mukaan monen on vaikeaa valita vain osa tarjotuista 
tekniikoista, joten kollaasia, maalausta tai piirustusta saatettaisiin ottaa 
mukaan vain koska mahdollisuus niiden käyttämiseen on tarjolla. Koen 
kollaasin olevan näistä kolmesta ongelmallisin, sillä olemassa oleva ja 
ohjaajan paikalle tuoma, esimerkiksi lehdistä seulottu kuvasto saattaa 
johdatella ja rajoittaa aiheita tai ilmaisua liikaa. Kuvat ovat väistämättä 
sidottu tietynlaiseen maailmaan ja kulttuuriin sekä sisältävät aiheidensa, 
materiaaliensa ja tyylinsä kautta monia konnotaatioita. Toisaalta esimerkiksi 
valokuvat saattaisivat turhaan asettaa muille ilmaisumenetelmille tavoitteita 
fotorealistisuudesta. Ongelmista huolimatta haluan uskoa, että osallistujat 
voivat luoda omien tarpeidensa mukaisia käyttötapoja minkä tahansa 
tekniikoiden ja materiaalien pohjalta.

KUVASADUTUKSESSA SYNT YNEET TEOKSET

Päätin jo varhaisessa tutkielman vaiheessa, että kuvasadutuksessa syntyneet 
teokset ovat sadutuksen perinteiden mukaan kertojien eli osallistujien 
omaisuutta. Jos työt halutaan dokumentoida tutkimusaineistoksi, täytyy 
kuvasaduttajan pyytää dokumentointiin lupa. Dokumentoidut teokset 
voidaan halutessa myös lähettää osallistujille.

Kuvasadutuksen perusrunkoon on liitetty ajatus lahjasta ja toiselle 
omistamisesta. Tämän vuoksi osallistujien teokset on työvälineen 
ajatuksen mukaisesti annettava lahjana toiselle osallistujalle. Ajatus lahjasta 
mutkistaa omistamisen käsitettä, ja voi tuoda mielestäni hyvää keskustelua 
kuvasadutuksen ympärille. Kenelle teos on lopulta tehty? Pystyykö teoksen 
tekemään puhtaasti vain toista ajatellen? Kuka sen omistaa? Vaihtuuko 
omistajuus jossain vaiheessa? Liittyvätkö taiteeseen tekijänoikeudet? Kenellä 
on oikeus kommentoida teosta, kenellä ei?

KUVASADUTUKSEN PURKAMINEN

Tutkielmatyön alussa suunnittelin, että työvälineen parissa syntyvät teokset 
jäisivät työvälineen piirissä täysin käsittelemättä. Tajusin kuitenkin pian, 
että menettäisin tällä valinnalla hyvinkin merkityksellisiä työvälineen 
mahdollisuuksia.  Koska olen asettanut työvälineelle monta tavoitetta, koen 
tärkeäksi myös kuunnella, spekuloida ja määritellä, kuinka osallistujien 
ajatteluprosessi jatkuu työvälineen antaman tehtävän ja syntyneen tilanteen 
ja työn jälkeen. Syntyneen teoksen jakaminen, käsitteleminen ja tulkinta 
voivat luoda yhä syvempää ymmärrystä. Uskon, että pystyn luomaan 
teosta ja työvälinettä purkavan palauteeseen ja itsereflektioon kannustavan 
tilanteen. Tilanteen täytyy palvella työvälineelle tutkielman kautta 
muodostunutta arvopohjaa ja tavoitteita: ajattelun taitojen, oman äänen 
ja vuorovaikutteisuuden tukemista. Pyrin purkukeinon avulla keräämään 
laadullista tietoa ja luomaan uutta ymmärrystä työvälineestä.

Olen päätynyt kahteen mahdolliseen purkukeinoon. Ensimmäinen on 
työnteon jälkeen tuleva keskustelu, joka takaisi vuorovaikutteisuuden 
jatkumisen. Uskon osallistujien joka tapauksessa keskustelevan 
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kokemastaan osallistumisen jälkeen, joten tilanteen voisi saman tien tarjota 
osallistujille. Toinen vaihtoehto olisi tehdä ja täyttää työvälineen tutkimisen 
ja kehittämisen tarkoituksiin kätevä kyselylomake, johon vastattaisiin 
kuvallisesti tai sanallisesti, osallistujan oman mieltymyksen mukaan. Tässä 
muodossaan työväline olisi siis kahdessa osassa: yhdessä tehty kuvasadutus ja 
itsenäisesti tehtävä osallistumista reflektoiva palautekysely. Näin työvälineen 
osallistumisen toisen osan pystyisi tekemään joustavammin, sillä se ei vaatisi 
kaikkien läsnäoloa. Oma työskentelyrauha voisi myös tuoda erilaista tietoa 
kuin vuorovaikutteinen läsnäolon tilanne. Tämän vuoksi olen päättänyt 
tutkielmani puitteissa keskittyä kyselylomakkeen tuomien mahdollisuuksien 
ja ongelmien kartoittamiseen.

Kenelle kuvasadutus-kyselyn vastaukset tehtäisiin? Kyselyn vaarana on, että 
se jää helposti vuorovaikutukseltaan yksipuoliseksi tai pahimmillaan jopa 
suorittamiseksi. Esimerkiksi palautekysely-nimityksen palaute-sana viittaisi 
sen olevan kuvasaduttajalle suunnattu. Lomake voisi toimia esimerkiksi 
raporttina tai kiitoksena jaetusta hetkestä. Palautteen voisi tehdä myös 
yhteiseksi, jolloin palautteiden jakaminen osallistujien ja kuvasaduttajan 
kesken tapahtuisi sovittuna ajankohtana. Toisaalta näen suunnittelemassani 
kyselylomakkeessa myös paljon mahdollisuuksia omien henkilökohtaisten 
ajatusten purkamiseen. Niiden jakaminen toiselle osallistujalle tai 
kuvasadutus-tehtävän antajalle saattaisi osoittautua jopa vaikeaksi. 
Täytyisikö lomakkeen palauttaminen tehdä sen vuoksi vapaaehtoiseksi? 
Vapaaehtoisuus ei tukisi vuorovaikutteisuuden syntymistä ja omien 
ajatusten viestinnän tavoitetta. Vaihtoehtojen pohjalta olen päätynyt ainakin 
kuva-saduttajalle palautettavaan lomakkeeseen. Yritän tällä päätökselläni 
sitouttaa osallistujat prosessiluontoiseen tehtävään ja osallistaa heidät myös 
työvälineen kehitystyöhön.

Kyselyllä haluan saattaa osallistujat miettimään käyttämiään kuvallisia 
ja ilmaisullisia keinoja ja niiden aiheuttamia elämyksiä. Kysymykset 
johdattelevat muodostamaan suhdetta omaan ja toisen työskentelyyn, 
tilanteen rooleihin ja lahjan antamiseen ja saamiseen. Näen tärkeäksi, että 
kuvasadutuksen jälkeen annetaan osallistujille muutama päivä aikaa levätä 
ennen palautekyselyyn vastaamista, jotta ajatukset työvälineen suhteen 
ehtivät selkeytyä.

En usko vastauksia määritteleviin, rajoja antaviin ja ohjaileviin kysymyksiin. 
Palautekyselyyn alustavasti ehdotetut kysymykset on muotoiltu VTS-
menetelmää mukaillen vapaita puheenvuoroja tarjoaviksi. Kysymysten 
täytyy olla hyvin muotoiltuja, jotta ne toimivat tässä tarkoituksessa ja antavat 

osallistujan itse tehdä reflektointityön. Toivon, että palautelomake tarjoaa 
osallistujan omaan pohdintaan sopivan avoimia ja helposti ymmärrettäviä 
lähtökohtia. Koen kysymysten olevan kuin sytykkeitä ajatuksille. Kysymyksiä 
on paljon, jotta osallistuja saa itse valita niiden joukosta itselleen tärkeimmät 
ja vastata niihin omalla tavallaan. En odota, että kaikki tärkeimmät ajatukset 
ja vastaukset kirjattaisiin ylös kuvasaduttajan nähtäväksi. Jätän rajanvedon 
osallistujan päätettäväksi.

Vaikka VTS-menetelmässä painotetaan osallistujien synnyttämää 
keskustelua, on kuvien valinta silti asiantuntijan päätettävissä. 
Menetelmässä asiantuntijalla on siis enemmän valtaa kuin osallistujalla, 
vaikka osallistuja saakin avointen kysymysten vuoksi päättää keskusteltavat 
aiheet. Kuvasadutuksessa sekä kuva että tilanteessa mahdollisesti syntyvä 
keskustelu ovat osallistujan käsissä. Ainoastaan kuvasaduttajan lausumat 
kuvasadutusohjeet ja kyselyn aiheet ohjailevat kuvasadutettavan toimintaa.

Sain hahmottelemiini palautekysymyksiin (liite 1.) paljon uusia ideoita ja 
lähtökohtia Ateneumin taidepakasta ja ideavihkosta, jonka on luonut VTS-
menetelmääkin tutkinut Itkonen (2013, 6-21). Yhtä tärkeänä materiaalina 
kysymyksien luonnille oli myös kuvitus-esitutkimuksesta nousseet 
kysymykset ja teemat. Miksi kuvitus on tärkeää, ja mitä sillä voi kertoa 
lisää ja toisin kuin tekstillä? Miten kuvittajan tai työvälineen tapauksessa 
osallistujan visuaalisen ilmaisun taidot, kuvallinen- ja kulttuurillisen kielen 
lukutaito ja kuva omasta toimijuudesta vaikuttavat syntyvään työhön? 
Minkälainen rooli ja minkälaista valtaa kuvittajalla on? Miksi kuvallisten 
töiden purkaminen ja reflektointi on tärkeää? Olisi mielenkiintoista tietää 
palautteen ja kysymysten kautta, miten ajatus työn tarkoituksesta, kohteesta 
ja lahjasta ovat vaikuttaneet työskentelyyn. 

T YÖVÄLINEEN OHJEET

Perustan työvälineeni ohjeet sadutuksen ohjeille. Satu/tarina/kertomus-
sanan voisi ohittaa kehottamalla osallistujaa täyttämään sivut. Uskon 
kuitenkin tehtävänannon selkeyteen – sivujen täyttäminen saattaisi nostaa 
osallistujilta heti monia kysymyksiä. Tehtävään voi tehdä eroja vuorottamalla 
osallistujien työskentelyä – he voivat tehdä teokset yhtä aikaa tai vuorotellen, 
ja lahjoittaa teokset joko oman työskentelyvuoronsa lopussa tai kummankin 
työskentelyn jälkeen. Työvälineessä kutsutaan osallistujia nimeltä.
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T YÖVÄLINE-EHDOTUS KOOT TUNA

Aikuisille suunnatussa kuvasadutustekniikassa käytetään kuvallisen ilmaisun 
muotona graphic novel:ia eli kuvanovellitekniikkaa. Kuvanovelli rakentuu 
ohjaajan antamaan 8 sivuiseen A5-kokoiseen vihkoon, jonka osallistuja saa 
kuvallisesti kertoa tarinan. Työvälineinä kuvituksessa on ohjaajan tarjoamia 
tusseja, lyijykyniä, peitevärejä ja kollaasimateriaaleja. Esimerkkinä on 
ohjeistus vuorotellen tehtävään kuvasadutukseen:

TEHTÄVÄN ALUSSA:
Kummallekin:  Kumpi teistä haluaa aloittaa? 
Osallistuja 1:lle:  Kuvita vihkoon tarina. 
  Käytäthän työssäsi vain kuvallista viestintää. 
  Kun teoksesi on valmis, annat sen lahjaksi osallistuja 2:lle. 
  Antaessasi lahjan voit lausua lahjan saajalle haluamasi sanat. 
Osallistuja 2:lle: Kun osallistuja 1 on valmis, on sinun vuorosi kuvittaa  
  vihkoon tarina. 
  Muista käyttää työssäsi vain kuvallista viestintää. 
  Kun olet saanut teoksesi valmiiksi, lahjoitat sen osallistuja 1:lle. 
  Antaessasi lahjan voit lausua lahjan saajalle haluamasi sanat.

TEHTÄVÄN LOPUSSA:
Kummallekin: Saatte pitää lahjaksi saamanne teokset. 
  Jos annatte luvan, voin dokumentoida kuvaamalla tekemänne 
  teokset ja lähettää kuvatiedostot teille. 
  Lähetän muutaman päivän sisällä lomakkeen, jossa saatte 
vastata 
  niihin kysymyksiin, jotka teistä tuntuu tärkeiltä.  
  Lähettäkää vastauksenne minulle, jotta voin dokumentoin ne. 
  Vastauksianne käytetään kuvasadutuksen kehittämiseen.

KYSYMYKSIÄ JATKOTUTKIMUKSEEN JA 
KUVASADUTUKSEN SOVELLUSEHDOTUKSIA

K ÄY TÖNNÖN KOKEILU:
Mitä olisin tehnyt alustavassa tutkielmassa toisin tai samoin? 
Onko työväline helppo ja ymmärrettävä? 
Ovatko ohjeet selkeät? 
Mitä ongelmia, puutteita ja rajoituksia työvälineessä on? 
Osoittautuiko jokin teoriapohjasta tärkeäksi tai vähemmän tärkeäksi?

PEDAGOGISESSA ULOT TUVUUDESSA JA PERSOONAN TASOLL A:
Onko kuvasadutus antanut tilaa tai luonut mahdollisuuksia 
henkilökohtaiseen kehittymiseen? 
Kannustaako kuvasadutus omaan ajatteluun? 
       kriittiseen ajatteluun? 
       tutkimaan omaa toimijuutta? 
       ottamaan vastuun omasta toimijuudesta? 
       muuttamaan omaa toimijuutta?

SOSIA ALISESSA ULOT TUVUUDESSA JA YHTEISÖN TASOLL A:
Onko kuvasadutus tuonut osallistuville hyvät puitteet kohtaamiseen, 
vuorovaikutukseen tai osallisuuteen? 
Synnyttääkö kuvasadutus aitoa kuuntelua tai dialogia? 
     demokratiaa ja tasa-arvoa? 
Pääseekö jokaisen visuaalinen ääni esille? 
Onko visuaalisella äänellä arvoa tai vaikutusmahdollisuuksia 
kuvasadutustyössä?

KULT TUURILLISESSA ULOT TUVUUDESSA:
Minkälaiseen ilmaisuun kuvasadutus ohjaa? 
Minkälaisia arvoja kuvasadutus siirtää? 
Vaikuttaako kuvallinen viestintä vuorovaikutukseen? 
Luoko kuvasadutus uutta tietoa? 
Siirtääkö kuvasadutus kulttuuriperimää?
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SOVELLUSEHDOTUKSIA:
Ryhmäkuvasadutus esimerkiksi kollektiivisena kuvantekona 
Eri tekniikalla, esimerkiksi enemmän yhteisöllisellä tai 
 kommunikatiivisella medialla tuotettu visuaalinen sadutus 
 toteutettuna esimerkiksi nykytaiteen toimintatapoja, yhteisötaidetta 
 ja ite-taidetta yhdistellen. 
Kuvasadutustyöt tutkimusmateriaalina: 
 Kertojan elinympäristön visuaaliset ympyröiden ja kulttuurin 
 tutkiminen sekä niiden vertaaminen hänen käyttämiinsä keinoihin. 
 Mitä kuvatarinat kertovat? Mistä aihevalinnat juontuvat? 
 Miten tekijän ajattelutavat ja ympäristö, kulttuuri ja ajankuva 
 heijastuvat kuviin?

YHTEENVETO
Yhteenvedossa esittelen tutkielmani suunnitteluprosessia. Avaan 
tutkielmassani tehtyjä ratkaisuja ja käyn läpi vaihtoehtoisia tutkimustapoja. 
Arvioin opinnäytetyöni toimivuutta ja vertaan tutkielmani tavoitetta 
saavuttamiini tuloksiin. 

KOKOAVAA TARKASTELUA JA 
SUUNNIT TELUPROSESSIN ARVIOINTIA

Valitsin menetelmäkseni toiminnallisen opinnäytetyön, sillä halusin 
aiheanalyysin, tietoperustan ja kohderyhmän kautta suunnitella 
käytännönläheisen ja omaa ammatti-identiteettiäni rakentavan työvälineen. 
Esimerkiksi sosiokulttuurillisen innostamisen teoria tuki ja perusteli 
menetelmävalintaani hyvin: sekä menetelmä että teoria peräänkuuluttavat 
perusteltua, suunnitelmallista ja tutkimusprosessissa muokkautuvaa 
toimintaa. Tutkielman teon alkupuolella ajattelin pyrkiväni kokonaiseen 
tutkimuksen kaareen: aiheanalyysiin, perustutkimukseen, työvälineen 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä sen pohjalta syntyvään pohdintaan ja 
johtopäätöksiin. Muodostaessani työvälineeni teoriapohjaa huomasin 
sen helposti riittävän opinnäytetyön mittoihin. Erilaisten aihealueiden 
yhteensovittaminen, sen luomat jännitteet ja syntyvä keskustelu 
muokkasivat työtä.  Tutkielmasta tuli teoreettisempi, mutta orientaatio 
pysyi yhä suunnittelutyössä ja kehittämisessä. Tutkielman tuloksena syntyi 
suunnitelma kuvallisen sadutuksen produktista.

Valitsin kandidaatin opinnäytteeseeni laajan aihepohjan, josta pystyin 
kartoittamaan omalle tutkielmalleni tärkeitä aloituspisteitä, suunnannäyttäjiä 
ja rajauksia. Syventyessäni aineistoon löysin uusia kysymyksenasetteluita, 
teorioiden ja alojen välisiä suhteita ja pystyin luomaan paremman 
kokonaiskuvan tutkimastani otannasta. Pyrin esittelemään vain tärkeimmät 
ja tutkielmaan eniten vaikuttaneet teoriakentät. Pohdintaluvussa muodostin 
oletuksia teorioiden suhteista ja annista kuvasadutustekniikalle, ja tällä 
perusteella pystyin rajaamaan pois joitain aluksi tärkeiltä tuntuneita mutta 
myöhemmin toistoksi osoittautuneita aihealueita. Pohdinnassa avaan 
lukijalle valintojeni syitä, päätelmäketjuja ja ajatteluani. Muodostamani 
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teoreettisen pohjan ansioista pystyin esittelemään ja arvioimaan useita 
mahdollisia työvälineen sovellusvaihtoehtoja ja perustelemaan lopullisessa 
prototyypin suunnitteluvaiheessa tehdyt valinnat. Laaja-alainen tutkimustyö 
ja käsiteanalyysi auttoivat ymmärtämään aihetta ja tavoitteitani syvällisemmin 
ja tekivät tutkielmastani luotettavamman.

Tutkielmani rajaus ja kunnianhimoinen teoriapohjan läpikäynti näkyy 
suuressa sivumäärässä: työni on pidempi kuin kandidaadin opinnäytteen 
kuuluisi olla. Erotin teoreettisen pohjan pohdintaluvusta, jotta tutkielma 
etenisi selkeästi tiedosta päätelmiin ja soveltamiseen. Rajasin työtäni jättämällä 
työvälineen kokeilun ja keskittymällä teoriapohjan muodostamiseen. 
Opinnäytteeni muuttui Pro gradua alustavaksi tutkielmaksi. Pro gradussa 
työvälineen prototyyppiä muokataan käytännön kokeilujen kautta. Tämän 
vuoksi koin tärkeäksi pitää kuvasadutuksen kentän laaja-alaisena alustavassa 
tutkielmassani. Vasta kuvasadutuksen testaus ja siitä saatu palaute tiivistää 
alustavan tutkielmani vain käytännön kannalta olennaisimpiin asioihin ja 
kertoo jatkotutkimustarpeen.

Jos aloittaisin saman tutkimusprosessin uudestaan, pyrkisin heti alusta 
luomaan suppeamman teoriapohjan, jota purkaisin laajojen pohdintalukujen 
yhteydessä. Tässä tutkimuksessa olen jakanut tämän kahteen eri lukuun: 
perustutkimukseen ja sen pohdintaan. Teoria ja sen muodostus voivat nyt 
valitsemassani tavassa jäädä liian kauas toisistaan. Jotta tämä onnistuisi, 
varaisin suunnitteluprosessistani enemmän tilaa ja teorian ja oman 
pohdinnan yhdistämiseen. Menetelmäksi sopisi esimerkiksi Alasuutarin 
(2007, 157–159.) maatuskamalli. Maatuskamallissa tutkimuksessa tietoa 
käytetään instrumentaalisesti, ja lähdekirjallisuutta käytetään vain siinä 
määrin, että lukija ymmärtää tutkimuksessa esille nousseita teemoja ja niiden 
taustoja. Toisin kuin perinteisessä tieteellisen tekstin rakenteessa, tutkimus 
kontekstoidaan lyhyesti jo johdannossa. Tutkielma keskittyy sisältölukuihin, 
joissa esitellään, tulkitaan ja selitetään aineistoa ja siitä löytyneitä tuloksia. 
Päätäntäluku kokoaa tulokset ja esittelee niihin perustuvia johtopäätöksiä.

T YÖN TULOKSET

Etsin tutkimusprosessin kautta vastauksia tutkimuskysymyksiin miten 
kehittää työväline, joka yhdistää kuvallisen ilmaisun ja sadutuksen ja mitä 
mahdollisuuksia kehittämäni työväline voi tuoda. Tutkielman prosessi 
ja sen tuomat valinnat ovat kokonaisuudessaan vastaus ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen: näytän tutkielmassani yhden tavan toteuttaa 
sadutusta ja kuvitusta yhdistävä työväline. Toiseen kysymykseen voin 
vastata vain teoriataustan ja järjestelmällisen pohdinnan perustelemilla 
oletuksilla: hahmottelemani mahdollisuudet perustuvat laajaan ja 
luotettavaan tietopohjaan, johdonmukaisiin päätelmäketjuihin. Avaan 
ja esittelen päätelmäni, jotta lukija voi arvioida aineistoani ja ymmärtää 
tutkielman logiikkaa. Tutkielmani tarjoaa lukijalle uusia näkökulmia 
sadutuksen soveltamiseen sekä näytteen erilaisia aihealueita yhdistävästä 
tutkimusprosessista.

Koin kehittyväni ammatillisesti tutkielman prosessin mukana. Se sai minut 
oppimaan monia uusia asioita vuorovaikutuksesta. Huomaan kiinnittäväni 
yhä enemmän huomiota omaan käyttäytymiseeni. Pyrin olemaan yhä 
kärsivällisempi kuuntelija. Opetustilanteissa koetan ennemmin valjastaa 
opiskelijoiden voimavarat kuin antaa kaiken itsestäni. Tunnen ymmärtäväni 
yhä vahvemmin kuuntelemisen ja osallistamisen tuoman voiman. Toivon, 
että voin harjoitella uusia taitojani pitkäjaksoisissa projekteissa.

Opin sanallistamaan omia mielipiteitäni ja etsimään niille perusteluja. Sain 
rakennettua kattavan tietopohjan, ja yllätyin, kuinka hyvin aihekokonaisuudet 
lomittuivat toisiinsa. Löysin prosessin aikana keinoja, joilla ajatukseni voisi 
muuttaa konkreettiseksi toiminnaksi. Työvälinettä suunnitellessani tunnistin 
jälleen kerran pedagogisen toiminnan paradokseja, ratkaisemattomia 
ongelmia kuten kriittisyyden opettaminen ja avoimen tilan rakentaminen. 
Oli tärkeää ymmärtää, että ei ole olemassa ennakkoluulotonta ja 
määrittelemätöntä tilaa ja tilannetta. Tästä huolimatta on tärkeää pyrkiä sitä 
kohti kriittisellä ajattelun, tiedostamisen ja toiminnan avulla
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LIITE 1

KYSYMYKSIÄ OMASTA TEKEMISESTÄ 
JA SYNT YNEESTÄ TEOKSESTA:

Miten omassa tekemässäsi työssä näkyy ajatus siitä, että teet sen 
jollekulle toiselle?
Miten toivoit vastaanottajan reagoivan?
Mitä teemoja tai kysymyksiä halusit käsitellä tarinallasi?
Minkälaisia tunteita tekeminen herätti?
Mitkä asiat saivat sinut tuntemaan tilanteen esimerkiksi 
epämukavaksi tai vaikeaksi?
Mitkä asiat olivat tekemisessä mukavia ja innostavia?
Mitä olisit halunnut tehdä toisin?
Mitä tekemiäsi valintoja ja asioita arvostat?
Minkälainen olo sinulle jäi osallistumisesta?
Mitä olisit halunnut tehdä toisin? Mikä toimi sellaisenaan?
Tunnetko saaneesi jotain osallistumisesta? Listaa hyviä sekä huonoja 
asioita.
Mitä uskot osallistumisen merkitsevän toiselle osallistujalle?
Minkälainen tilanne oli kuvasaduttajalle?
Minkälaisia osallistujia olitte?
Mitä osallistuminen merkitsi sinulle?

KYSYMYKSIÄ SAAMASTASI TEOKSESTA:

Mitä merkityksiä ja tunteita se herätti kun sait teoksen? Miten otit 
viestin vastaan?
Onko teos viesti? Mitä uskot teoksen tekijän miettineen sitä 
tehdessä?
Mitä ajattelet teoksen tekijän lahjoittavan sinulle?
Mitä teemoja teos käsittelee?

Tutki teosta ja mieti, minkälaisia mielikuvia se synnyttää 
ja minkälaiseen mielenmaailmaan se sijoittuu. Vietä hetki 
mielikuvissasi.
Mistä asioista teoksessa ajatuksesi syntyivät?
Minkälaisia tunteita niihin ajatuksiin liittyy?
Minkälaisia muita mielleyhtymiä eli assosiaatioita sinulle tulee 
saamastasi lahjasta?
Mikä assosiaatioista tuntuu tärkeimmältä?

Jos tarinassa on hahmoja, miten hahmot käyttäytyvät?
Onko hahmoissa jotain tuttua?
Liittyykö tarina, siinä esiintyvät hahmot tai tarinasta tulleet 
mielleyhtymät omaan elämääsi?

Minkälaisessa ympäristössä tarina tapahtuu? Mikä saa sinut 
ajattelemaan niin?
Minkälaisia aistimuksia ympäristössä on? Mitkä ovat esimerkiksi 
ympäristölle ominaisia ääniä, hajuja ja makuja?
Mitä mieleesi tulee teoksen väreistä? Minkälaista tunnelmaa ne 
luovat?
Minkälainen äänimaisema sopisi tarinaan?
Minkälainen musiikki sopisi tarinan eri osiin?

Miten voisit kehollisesti ilmaista tarinaa, esimerkiksi liikkein tai elein?
Mitä muuta viestintämediaa voisit käyttää tarinan ilmaisemiseksi? 
Esimerkiksi elokuvaa, multimediateosta, koreografiaa, maalausta, 
uutista, pakinaa, runoa tai muuta vistintäkeinoa.
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Minkälainen tarinan alku on?
Minkälainen on sen loppu?
Mikä teoksessa on mielestäsi epäkiinnostavaa tai tylsintä?
Entä inhottavinta tai jotain mitä et haluaisi siinä olevan?
Mitä olisit muuttanut?
Mitä olisit jättänyt sellaiseksi kuin se teoksessa on?
Mikä teoksessa on kiinnostavinta tai innostavinta?
Entä hienointa tai jotain minkä koet erittäin tärkeäksi?

Mitkä asiat teoksessa tukevat toisiaan?
Mitä käännekohtia teoksesta löytyy?
Mitkä asiat tekevät teoksesta sarjan tai tarinan? Kuvan tekemisessä 
tehdyt valinnat, aihe tms.
Mikä teoksessa on yllättävää?
Onko teoksessa jotain mitä et ymmärrä?
Onko tarinassa jännitteitä? Mistä ne syntyvät? 
Purkautuvatko tarinan jännitteet jossain kohtaa?
Onko teoksessa kuvien välillä ristiriitaisuuksia tai merkityksellisiä 
kuvavalintoja?
Miten kuvat on sommiteltu ja rajattu?
Mitä kuvien tai niiden osien keskeisestä rinnastuksesta tai 
vuoropuhelusta syntyy?
Mihin kohtiin pysähdyit?
Mitkä kohdat menit ohi nopeammin?
Minkälainen on teoksen tapahtumien tempo, eteneekö tarina 
nopeasti vai hitaasti?
Mitkä asiat saavat sinut lukemaan tarinan tietyllä tahdilla?

Tarkastele saamaasi teosta rauhassa ja keksi sille mielestäsi sopiva 
nimi.
Valitse lempikuvasi ja kuvaile ja esittele se lyhyesti. Keskity itsellesi 
mieluisimpiin asioihin.
Tarkastele teosta, kunnes löydät siitä jotain uutta. Kerro löytämästäsi 
asiasta.
Mitä teos viestii sinulle nyt?

Minkälainen olo sinulle jäi osallistumisesta?
Tunnetko saaneesi jotain osallistumisesta? Listaa hyviä sekä huonoja 
asioita.
Mitä olisit halunnut tehdä toisin? Mikä toimi sellaisenaan? 


