
 
 
 
 
Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2009 
 
Mediamatkalla ilmaisupäiväkoti 
Illusiassa  
 
 
Kati Rintakorpi 
 

              Mediametkaa! 
         Osa 2: Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan 
         Helsinki: Mediakasvatuskeskus Metka, 2007 
          s. 106-115 
            
            

 
Tämä aineisto on julkaistu verkossa oikeudenhaltijoiden luvalla. 
Aineistoa ei saa kopioida, levittää tai saattaa muuten yleisön saataviin 
ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Aineiston verkko-osoitteeseen saa 
viitata vapaasti. Aineistoa saa opiskelua, opettamista ja tutkimusta 
varten tulostaa omaan käyttöön muutamia kappaleita. 
 
 
 
 
 
 
www.helsinki.fi/opiskelijakirjasto 
opiskelijakirjasto-info@helsinki.fi 

 
   



KATI RINTAKORPI

Mediamatkalla ilmaisupäiväkoti Illusiassa
Ilmaisupäiväkoti Illusia on kahdeksan vuotta toiminut yksityinen vantaalainen päiväkoti. 
Illusian perusajatuksena on luovien toimintatapojen monipuolinen ja pedagoginen käyttö 
onnellisen varhaiskasvatuksen työkaluina. Toiminnan tavoitteena on kokonaisvaltainen 
tutkiminen ja oppiminen sekä kasvaminen rakastavaksi, elämään ja sen ilmiöihin roh-
keasti, rakentavasti ja terveen luottavasti suhtautuvaksi koululaiseksi.

Illusiassa on 35 iältään 1-7-vuotiasta lasta ja kuusi kasvattajaa, joista neljä on las-
tentarhanopettajia ja kaksi lastenhoitajia. Ohjattu toiminta toteutetaan pienryhmissä tai 
yhdistetyissä pienryhmissä riippuen toiminnasta ja sen tavoitteista. Ohjatun toiminnan 
ulkopuolisena aikana päiväkodin tilat ovat lasten valintojen mukaisessa yhteiskäytössä ja 
toiminta ylittää pienryhmärajat. Kunkin pienryhmän omaopettaja vastaa pienryhmänsä 
ohjatun toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja dokumentoinnista sekä 
perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä muun aikuisyhteisön tuella.

Illusian varhaiskasvatuksessa on alusta asti käytetty luovia toimintatapoja, projekti-
työskentelyä ja toiminnan dokumentointia arkisina työkaluina. Lapsilähtöisyys toi väis-
tämättä mukanaan median ja välineet, kun lasten leikit ja puheet sekä kiinnostuksen ja 
innostuksen kohteet saavat vahvoja vaikutteita mediasta.

Projektityöskentely mielekkäiden kokonaisuuksien rakentajana

Illusian projektityöskentely on saanut vaikutteita Reggio Emilia -kasvatusajattelusta, mutta 
se on muotoutunut tarkoituksella Illusian suomalaiseen ja hiekkaharjulaiseen toimin-
taympäristöön sopivaksi. Illusiassa projektityöskentely tarkoittaa pitkäjänteistä, aikuisen 
ja lasten suunnitteluun pohjautuvaa tapaa paneutua johonkin lapsille tärkeään aihepiiriin. 
Projektien kesto vaihtelee viikosta useaan kuukauteen. Intensiivisimmät ja hedelmällisim-
mät projektit ovat kestäneet kolmisen kuukautta.

Projektin aihe valitaan lapsia kuuntelemalla, tarkkailemalla ja dokumentoimalla sekä 
keskustelemalla lasten ja kasvattajayhteisön kanssa. Aiheen valinta on haasteellinen ja tär-
keä prosessi. Projektin on tarjottava mahdollisuuksia monenlaisiin työ-ja oppimistapoihin 
ja kaikkien varhaiskasvatuksen orientaatioiden tai esiopetuksen sisältöalueiden mukaan 
ottamiseen. Lisäksi projektin aihepiirin on oltava sekä aikuisten että lasten mielestä in-
nostava ja sopivan haasteellinen tutkimuskohde.

Projekti on kuin tie, josta poikkeaa useita pienempiä teitä ja polkuja. Suurin osa teistä 
ja pikkupoluista palaa jossakin vaiheessa valtaväylälle, mutta toisinaan joku polku saattaa 
päättyä pusikkoon. Pikkutiet avautuvat työskentelyn edetessä lasten mielenkiinnon mu-
kaan ja suunnitelmat mukautuvat, lihavoituvat tai kaventuvat prosessin edetessä.



Projektityöskentely antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen, yhteisölliseen ja tutki-
vaan oppimiseen, mutta myös henkilökohtaiseen lähestymistapaan ja omien mielenkiin-
non kohteiden tutkimiseen: kaikki eivät tee kaikkea ja samaa, vaan yhdessä rakennetaan 
kokonaisuutta. Matkalla oleminen on tärkeintä, mutta myös perille pääseminen on mu-
kavaa. Projektista riippuen päämäärän ja prosessin keskinäinen suhde vaihtelee.

Kaikki Illusian projektit sisältävät mediakasvatuksellisia aineksia, mutta harva pro-
jekti painottuu mediakasvatukseen. Mediakasvatuksellisuus projekteissa tarkoittaa media-
kasvatuksen elementtien avaamista, mediavälineiden hyödyntämistä ja mediakasvatuksen 
työtapojen käyttämistä ilmiöiden tai teemojen käsittelyssä. Esimerkki tällaisesta voisi olla 
vesiprojekti, jossa kuunnellaan, tehdään ja äänitetään veden lirinöitä ja solinoita, kuvataan, 
dokumentoidaan, muokataan dokumentteja, tutkitaan ja arvioidaan ilmiötä dokumenttien 
avulla, tehdään kuva-ja äänitarinoita tai etsitään internetistä aihepiiriin liittyviä kuvia.

Illusian työskentelyssä mediakasvatus on työväline siinä missä maalaaminen, draama 
tai musiikki. Kuten kuvataide-, draama-, tai musiikkikasvatuksessa, myös mediakasvatuk-
sessa on omat työtapansa, joiden avulla opitaan mediasta, mutta myös paljon muusta. Yksin 
ja yhdessä voidaan tutkia, löytää, luoda, nauttia, oppia ja toimia. Päiväkoti-ikäisten lasten 
kanssa toimittaessa media tuo erityisen lisäarvon prosessien läpinäkyvyyden lisääjänä. Mitä
pienempiä lapset ovat ja mitä lapsilähtöisemmin toimitaan, sen "mitättömämpi" prosessin 
lopputulos usein aikuisen silmissä on. Kun kaksivuotias muovaa savea tunnin keskittyneesti, 
innoissaan ja onnellisena, on lopputulos kummallinen klöntti tai luultavimmin alustaan 
liiskautunut savilaatta. Pelkästään toiminnan dokumentointia lisäämällä saadaan talletettua 
ja välitettyä vanhemmille lapsen kokemuksia, kykyä keskittyä, sitoutua ja nauttia.

Dokumentointi

Tieto- ja viestintätekniikka on oivallinen apuväline toiminnan dokumentoinnissa eli 
muistiin tallentamisessa ja näkyväksi tekemisessä. Kuvattujen, äänitettyjen, skannattujen
ja kirjattujen dokumenttien avulla voidaan välittää perheille aiempaa isompi osa lapsen
ja päiväkodin arkea, arvioida varhaiskasvatuksen laatua, suunnitella toimintaa ja auttaa
lapsia arvioimaan omaa kasvuaan. Videot, cd-romput ja verkkosivut, joille toimintaa on 
dokumentoitu, sekä ilahduttavat että edesauttavat kasvatuskumppanuuden hengessä. Inhi-
millisen toiminnan ympäristössä, nopeasti vaihtuvissa tilanteissa ja jatkuvan, mutta hitaan 
kasvun arjessa dokumentit toimivat aikuisen ja lasten muistina. Jokainen lasten kanssa 
työskentelevä tietää, että pienet hetket katoavat nopeasti, lapset vaihtuvat ja vuodet vierivät. 
Vanhojen dokumenttien avulla aikuinen voi arvioida omaa toimintaansa vuoden, viiden 
tai kymmenen vuoden säteellä ja tutkia omaa ammatillista kehitystään, oppimistaan ja 
tekemiään ratkaisuja - ja oppia taas jotakin uutta. Lapsi voi vaikkapa esikouluiässä matkata 
dokumenttien avulla päiväkotiajan alkumetreiltä nykyhetkeen ja huomata konkreettisesti, 
miten ja kuinka paljon hän on oppinut, muuttunut ja kasvanut. Nämä lasten ja vanhojen 
dokumenttien "kohtaamiset" ovat lämpimiä, ihmetteleviä ja arvostavia. Ne ovat omiaan 
rakentamaan ja vahvistamaan positiivisia kokemuksia omasta kasvusta ja omista kyvyistä 
- ne ovat hyvän itsetunnon ja -tuntemuksen rakennuspalikoita.



Tietotekniikan välineellinen käyttö varhaiskasvatuksessa

Päiväkodin aikuiset opettelivat aluksi tietokoneiden käyttöä dokumentoinnin sujuvoitta-
miseksi ja kehittelivät toimintaympäristöön soveltuvia ratkaisuja esimerkiksi digitaaliseen 
kuvankäsittelyyn ja lasten portfolioden rakentamiseen. Näin päädyttiin muun muassa 
digitaalisten portfolioiden kehittämiseen, sähköisen viestinnän lisäämiseen vanhempien 
kanssa ja kunkin aikuisen viikoittaiseen tietokonetyötuntiin.

Tietoteknisillä valinnoilla on ollut suuri merkitys lasten ja aikuisten ajattelun ja toi-
minnan näkyväksi tekemisessä ja tallentamisessa ja siten myös toiminnan suunnittelun 
ja arvioinnin konkretisoinnissa. Näin myös laadunvalvonta on saanut näkyvämpiä työ-
kaluja. Lisäksi tietotekniset valinnat ovat helpottaneet ja lisänneet yhteistyötä vanhempien 
kanssa. Sähköpostitse lähetettyjen ja portfolioihin liitettyjen kuvien ja tekstien avulla 
vanhemmat saavat jopa päivittäin työ- tai kotisähköpostiinsa tietoa ja tunnelmia lapsensa 
päivästä. Tämä ei luonnollisestikaan korvaa kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, vaan 
tuo lisäarvoa ja syvyyttä kodin ja päiväkodin yhteistyöhön. Jotkut vanhemmat lähettävät 
sähköpostit edelleen esimerkiksi lapsensa isovanhemmille, jotka siten saavat kosketuksen 
lapsenlapsensa päiväkotiarkeen. Näin päiväkoti tulee tutuksi myös isovanhemmille, vaikka 
he vierailevat siellä vanhempia harvemmin. Tämä lisää päiväkodin ja isovanhempien 
yhteistyömahdollisuuksia.

Sen lisäksi, että mediaa käytetään yhdessä lasten kanssa, lapset näkevät päivittäin 
päiväkodin aikuisia käyttämässä mediaa esimerkiksi viestintään tai kuvankäsittelyyn. Näin 
mediavälineistä tulee luonnollinen osa arkea. Lapset itse käyttävät tietokonetta tai katsovat 
televisiota Illusiassa varsin vähän. Taustalla on ajatus siitä, että lapsen kehityksen kannalta 
on olennaista oppia toimimaan yhdessä toisten ihmisten kanssa, nauttia leikkimisestä, 
yhdessä olemisesta ja konkreetista tekemisestä. Lisäksi lapset viettävät runsaasti aikaa 
median äärellä iltaisin ja viikonloppuisin, ja tilaisuuksia leikkimiselle ja itse tekemiselle 
on usein syystä tai toisesta rajoitetusti.

Illusian oppimisympäristö tarjoaa niin leikkitovereita, välineitä, materiaaleja kuin 
(aikuisenkin) aikaa lapselle, ja se koetaan ensiarvoisen tärkeäksi. Mielekkään tekemistä 
keksiminen tai leikkitovereiden saaminen ovat normaaliin elämään kuuluvia haasteita. Ne 
saavat elävässä elämässä paljon rikkaampia muotoja kuin ruudun ääressä. Elävän elämän 
ristiriidat eivät ratkea nappia painamalla, vaan niitä on opeteltava ratkaisemaan erilaisella 
työkalupakilla kuin mitä media tarjoaa.

Toisinaan media puolustaa paikkaansa myös pienten lasten opetuksen välineenä ja 
lukuisat laadukkaat tietokonepelit ja videot tarjoavat opetukseen lisäarvoa, joka luonnol-
lisesti on järkevää hyödyntää.



Mediahahmot toiminnan ja tunteiden työkaluina

Lasten leikkejä värittävät erilaiset median tarjoamat sisällöt ja hahmot. Winxsit, Bioniclet, 
Barbiet ja Actionmanit ovat lasten leikkikavereita ja -välineitä, joilla leikitään kuten ennen 
käpylehmillä ja mollamaijoilla. Leikkien sisällöt saattavat saada vaikutteita esimerkiksi 
televisio-ohjelmista, joissa kyseiset hahmot esiintyvät, mutta usein näillä mediahahmoilla 
leikitään myös leikkejä, joiden sisällöt ovat riippumattomia ohjelmien tapahtumista. Usein 
hahmo säilyttää leikeissä samaisen perusluonteensa, jonka perusteella lapsi on kyseisen 
lelun halunnutkin, mutta toisinaan luonnetta muutetaan leikeissä vallitseviin tilanteisiin 
sopivaksi. Illusiaan on aina saanut tuoda omia leluja kotoa, koska ne toimivat luonnollisena 
siltana kodin ja päiväkodin välillä. Lelujen välityksellä mediahahmot rantautuivat Illusiaan 
heti toiminnan alettua. Aluksi stereotyyppiset tai epätasa-arvoiset lelut ärsyttivät aikuisia, 
eikä niiden arvoa osattu nähdä. Asiaa pohdittiin ja tutkailtiin työyhteisössä ja tultiin siihen 
tulokseen, että kieltämällä tietyn tyyppiset lelut, sulkisimme silmämme niiltä tarpeilta, 
tunteilta ja haaveilta, joita lelu lapsessa koskettaa. Samalla sulkisimme päiväkodin oven 
lasten mediamaailmalta ja jättäisimme lapsen aseettomaksi median keskelle.

Valjastimme mediahahmot tulkitsemaan maailmaa ja palvelemaan kasvatuksellisia 
päämääriä. Actionmaneille rakennettiin seikkailuratoja, pohdittiin ukkeleiden toiminnan 
päämääriä ja luonteenpiirteitä ja saatiin "karskeimmatkin nuoret miehet" innostumaan 
draamasta - actionmaneiksi verhoutuneina. Maalaaminen, tilallinen suunnitteleminen 
ja hahmottaminen, pikkutarkka piirtäminen ja nikkarointi sekä ihmisenkin kokoiset ac-
tionman-temppuradat ja actionman-metsäseikkailut jättivät pian varjoonsa actionmaneja 
leikkivien pikkupoikien väkivaltaa ihannoivat potkuharjoitukset. Samalla käsiteltiin myös 
sanallisesti hyvän ja pahan ikuista ristiriitaa, sekä toden, mielikuvituksen ja tarinoiden 
olemusta. Prosessissa aikuisella oli keskeinen tehtävä toimia avoimin mielin kuulijana, 
työskentelyn mahdollistajana, kysymysten esittäjänä ja vastausten tulkitsijana sekä tämän 
pohjalta syntyvän toiminnan suunnittelijana ja ohjailijana. Aikuisen tulee suhtautua me-
dialeikkeihin samalla kunnioituksella kuin perinteisiin "hyväksi" arvotettuihin leikkeihin. 
On oltava positiivisesti läsnä, innostuttava itsekin ja hyödynnettävä ammattitaitoaan, jotta 
kykenisi käyttämään näkemäänsä ja kuulemaansa toiminnan kehittämisen ja suunnittelun 
pohjana.

Illusian projektit

Pessi ja Illusia -lyhytelokuva

Usein projektit saavat alkunsa pitkään muhittuaan ja monen sattuman summasta. Päi-
väkodin nimessä esiintyvä Illusia-sana viittaa Yrjö Kokon satuun Pessistä ja Illusiasta. 
Sadussa erilaisuus, ystävyys ja yhdessä selviytyminen näyttäytyvät voimakkaina ja arvok-
kaina elementtejä, jotka on haluttu nivoa myös Illusian arkeen ja päiväkodin nimeen. 
Suomalainen luonto ja kulttuuri ovat niin ikään illusialaisille tärkeitä peruspilareita ja ne 
tulevat hyvin esiin myös Pessi ja Illusia -sadussa. Päiväkodin aikuiset olivat pohdiskelleet



jo jonkin aikaa, miten Pessi ja Illusia -satua arvokkaine elementteineen voitaisiin 
käsitellä lasten kanssa, kun vuonna 2002 Pessi ja Illusia -kirjasta ilmestyi uudelleen 
kuvitettu painos. Kirjaan paneuduttiin innolla. Kirja luettiin lepohetkillä ja se avautui 
lukijoilleen ja kuulijoilleen monimuotoisena ja kiinnostavana. Kun päiväkotiin oli 
vastikään hankittu uusi digitaalinen videokamera, alkoi aikuisten mielessä muhia ajatus 
Pessi ja Illusia -elokuvan tekemisestä.

Elokuvan kuvaamisen valmisteluihin kului kolme kuukautta ja itse kuvaamiseen kolme 
aamupäivää. Aluksi aikuiset valitsivat elokuvaan tulevat kohtaukset ja tekivät käsikirjoituksen. 
Kolmen valmistelukuukauden aikana lapset ja aikuiset suunnittelivat ja valmistivat yhdessä 
puvut ja lavasteet. Tutustuttiin luonto- ja eläinkirjoihin, tehtiin suunnitelmia piirtäen ja 
maalaten. Luonnossa liikuttiin etsien esikuvaa Pessin ja Illusian kodille. Lopulta sellainen 
löytyikin: juurineen kaatunut puu, jonka alla keiju ja peikko voisivat hyvin majailla. Päi-
väkodissa aikuiset rakensivat puukehikon, jonka ympärille niitattiin rullapahvia. Lapset 
työstivät näin syntynyttä puunrunkoa useita viikkoja peittäen sen paperimassalla, maalaten 
ja luonnonmateriaaleja liimaten. Pessin ja Illusian kodista tuli sisältäkin niin iso, että sinne 
mahtui hyvin pari kolme lasta sisälle. Samaan aikaan valmistettiin pukuja ja taustakankaita 
kangasväreillä maalaten. Ristilukkien jättiläismäinen verkko punottiin metallilangasta, ja 
Pessin ja Illusian pihalle istutettiin vehnää nurmikoksi ja kukkia hoivattaviksi. Erään lapsen 
akaattikotilot eli jättiläisetanat tuotiin kuvauspäivinä mönkimään puutarhaan.

Roolivalinnat tehtiin pääasiassa lasten toivomusten perusteella mutta aikuisten am-
mattitaitoa hyödyntäen. Päärooleihin valittiin henkilöt, joiden arveltiin nauttivan roolien 
haasteellisuudesta ja jaksavan kantaa ison roolin ilot ja surut. Lisäksi roolijaossa otettiin 
huomioon roolien kasvattava ja persoonallisuuden kehittymistä tukeva vaikutus. Aikuiset 
muistelivat omia päiväkotikokemuksiaan, joissa jouduttiin esiintymään vuodesta toiseen 
sieninä tai puina samalla kun prinsessaroolit menivät sievemmille lapsille. Niinpä roolit 
päädyttiin jakamaan lasten luonteen ja innostuksen perusteella ulkonäön sijaan. Tärkeim-
pänä asiana pidettiin prosessin onnistumista lasten kannalta, positiivisten kokemusten 
saamista ja omien rajojen turvallista testaamista ja ylittämistä, ei niinkään kaukaisuudessa 
häämöttävää ensi-iltaa.

Videoelokuvan kuvaaminen on melko stressitöntä touhua lasten kannalta; vuorosanoja 
ei tarvitse opetella ulkoa, vaan lapsi toistaa aikuisen hänelle lausumat vuorosanat. Kamera 
käy, uusintoja voidaan ottaa tarpeen mukaan ja ylimääräiset osat voidaan editointivaihees-
sa leikellä pois. Prosessin etenemisessä vältettiin turhaa pingottamista ja otettiin ilo irti 
puuhasta. Koko työyhteisö oli mukana ainakin ideointivaiheessa ja yhteisestä sopimuksesta 
osa päiväkodin tiloista (isoimman huoneen yksi nurkkaus) pyhitettiin elokuvan miljööksi, 
jossa tosin kaikki päiväkodin lapset saivat leikkiä rakentelu- ja kuvausajan ulkopuolella.

Pessi ja Illusia -tarinassa vuodenajat ja säät vaihtelevat, ja niin vaihteli elokuvan la-
vastuskin. Tekijät pääsivät käytännössä tekemään vesi- ja lumisadetta, mikä oli hauskaa 
puuhaa ja yllättäen näytti valmiissa elokuvassa ihan aidolta. Kun tuli mokia, kuvattiin uu-
destaan -ja hups! - valmiissa elokuvassa mokat olivat poissa. Ihmeellisesti myös elokuvan 
äänimaailma rikastui editoinnin seurauksena - musiikki ja tehosteet sitoivat tapahtumia 
toisiinsa, lisäsivät jännitystä, surua ja iloa.



Elokuva esitettiin päiväkodin yökevätretkellä. Kaikki perheet olivat paikalla. Ensi-ilta 
kantoi loisteliaasti Oscar-gaala-nimeä, ja elokuvaan osallistuneiden asut sekä gaalan oh-
jelmanumerot olivat tähtiluokkaa. Elokuvaesityksen jälkeen kaikille osallistuneille jaettiin 
Oskarit, jotka yhden ryhmäläisen isä oli sorvannut puusta ja maalannut kultaisiksi. Kaikki 
saivat tietysti omatekemänsä elokuvan videokasetille tallennettuna.

Pessi ja Illusia -elokuvaprojekti rakennettiin varhaiskasvatuksen orientaatioiden va-
raan. Aikuiset pitivät suunnitelmissaan huolta, että jokainen varhaiskasvatuksen alue sai 
prosessissa ansaitsemansa paikan. Tuohon aikaan, vuonna 2002, varhaiskasvatuksessa 
ei vielä juurikaan tiedetty tai puhuttu mediakasvatuksesta. Elokuvaa tehdessä tapahtui 
monia onnellisia "hölmöjen" oivalluksia, joiden myötä projektia voidaan hyvällä syyllä 
kutsua mediakasvatusprojektiksi. Pessistä ja Illusiasta alkoi mediakasvatusmatka, johon 
löytyy päivä päivältä uusia oivalluksia - ia tätä nykyä hieman enemmän myös teoriatietoa
toiminnan vankaksi pohjaksi.

4-5-vuotiaiden Tarinatuoli-projekti

Tarinatuoli-projektiin osallistui kahdeksan lasta oman lastentarhanopettajansa kanssa. He 
ovat työskennelleet yhdessä kaksi vuotta. Ryhmä on tottunut ja innostunut tarinoimaan 
ja tekemään ajatuksiaan näkyviksi esimerkiksi piirtämällä. Ryhmän opettaja on taitava 
innostamaan ryhmäänsä, ja draamalliset työmenetelmät ovat hänelle rakkaita. Kokonai-
suudessaan tarinatuoliprojekti kesti kolmesta neljään kuukautta.

Projektin tavoite oli ryhmän lasten vuorovaikutustaitojen, esiintymisinnon ja yhtei-
söllisen toiminnan kehittyminen. Siihen pyrittiin käyttämällä apuna luovuutta vapauttavia 
työskentelymenetelmiä: puhumista, kuuntelemista, kysymistä, yhteisten sopimusten ja 
ohjeiden mukaan toimimista ja kädentaitojen harjoittamista. Median hyödynnettiin pro-
jektin syventämisessä ja taltioimisessa. Lausutuista sanoista tehtiin piirustuksia ja kuvista 
kirjoitettiin tekstejä, jolloin syntyi yhteinen prosessi, josta jäi jälki. Prosessissa etsittiin 
tarinan kaarta ja tarinailoa. Samalla opittiin uusia tekniikoita, havainnoitiin äänimaailmaa 
ja tavoiteltiin rytmiä ja tietenkin kehitettiin mediataitoja.

Päiväkodin pihalta löytyi vanha, huonokuntoinen pinnatuoli. Tuolin mukana oli 
viesti: "Olen tarinatuoli, voisitteko saattaa minut eloon?" Tuoli vietiin sisälle ja puhdistet-
tiin yhdessä. Aloitettiin tutkimusongelmien miettiminen ja ratkominen: Mitä tarinatuoli 
tekee? Miten se toimii? Miltä se voisi näyttää? Millaiseen "eloon" tarinatuoli saatetaan, 
ja miten?



Valmis tarinatuoli koko komeudessaan. Tytöt kertomassa yhteistä tarinaa tarinatuolin sylissä.

Ensin etsittiin lehdistä ideakuvia, joiden pohjalta keskusteltiin. Otettiin tuolista valokuva, 
joka kopioitiin kaikille ryhmän lapsille mustavalkoisena A4-kokoisena kuvana. Kukin lapsi 
koristeli eli piirsi ja väritti tuolin sellaiseksi kuin itse halusi. Tämän ideoinnin ja luon-
nostelun jälkeen katsottiin kaikkien ideat ja keskusteltiin niistä. Seuraavaksi päätettiin, 
mitä tuolille oikeasti tehtäisiin. Tehtiin lopullinen, yhteinen suunnitelmapiirros. Sitten 
vanhat maalit hiottiin yhteisvoimin pois tuolista, maalattiin se pohjamaalilla ja lopuksi 
suunnitelman mukaisilla väreillä. Lapset etsivät, hankkivat ja valmistivat tuoliin tulevia 
koristeita ja tarvikkeita, kuten siivet, kaukosäätimen ja antennin. Koristeet ja tarvikkeet 
kiinnitettiin lopuksi tuoliin.

Kun maalit ja liimat olivat kuivuneet, päätettiin testata, joko tuoli toimi? Joku is-
tui tuoliin, paineli kaukosäätimestä ja tarina alkoi. Tulevien päivien aikana tarinoitiin 
ja loruiltiin yhdessä. Kaukosäätimen avulla saattoi säätää tarinankertojan ääntä ja valita 
haluamansa "kanavan": esimerkiksi heppatarinan, vitsejä, prinsessatarinan, loruja, runoja, 
kummitusjuttuja...

Tarinoista tehtiin äänitteitä, kirjoja ja sarjakuvia, jotka toimivat kuvakäsikirjoituk-
sena kuvattavalle näytelmälle tai elokuvalle, joka lopulta tehtiin yhden tarinan pohjalta. 
Näytelmään tai elokuvaan tehtiin myös äänet ja musiikki. Video näytettiin muille lapsille 
ja vanhemmille. Projektiin osallistuneet lapset saivat videon mukaansa kotiin.



Alle 3-vuotiaiden lasten mediapolkuja 

1-2-vuotiaat lapset kokevat suuren muutoksen aloittaessaan päivähoidon ja joutuessaan 
eroon vanhemmista päiväkotipäivän ajaksi. Tätä vaihetta pehmentämään on Illusiassa 
otettu media avuksi.

Lapset voivat ottaa kotoa valokuvia mukaansa päiväkotiin tai päiväkodissa otetaan 
valokuvia vanhemmista. Lähiympäristöön suuntautuvilla retkillä otetaan kuvia lasten 
kotitaloista yhdessä lasten kanssa. Vanhemmista ja lapsista otetuista valokuvista tehdään 
A4-kokoisia laminoituja "paperinukkeja". Myös kuvat kotitaloista tulostetaan näkyville. 
Lapset voivat leikkiä kuvilla päivän mittaan. Kuvalliset muistot auttavat pitämään van-
hemmat ja kodin mielessä ja tuovat lapselle lohtua - vanhemmat ovat olemassa vaikka 
ovatkin poissa.

Lapsia ja heidän tekemisiään kuvataan päivän mittaan. Kuvia lähetetään vanhem-
mille, heidän toivomuksensa huomioiden, sähköpostilla töihin tai kotiin. Lisäksi kuvia 
asetetaan lähes päivittäin näkyville ryhmän ilmoitustaululle, ja niitä tulostetaan myös 
kotiin vietäväksi. Päiväkodin seinillä on runsaasti kuvia lapsista ja heidän tekemisistään. 
Kuvien avulla lapset voivat kertoa vanhemmilleen esimerkiksi päiväkodin tärkeistä ihmi-
sistä ja palata päivän hetkiin myös kotona, ikävöiville vanhemmille sähköpostitetut kuvat 
tuovat lohduttavan tuulahduksen päiväkodista ja auttavat rakentamaan luottamuksellista 
suhdetta päiväkodin ja kodin välillä.

Päiväkodin seinillä, projektikoosteissa ja lasten henkilökohtaisissa digitaalisissa 
portfolioissa olevat valokuvat toimivat niin aikuisten kuin lasten muistin apuvälineenä 
ja ihanina muistoina. Valokuvien avulla voi vangita nopeasti katoavia hetkiä, joita var-
sinkin alle 3-vuotiaiden lasten päivä sisältää runsaasti. Isompien lasten työskentelystä jää 
enemmän näkyviä jälkiä ja he kykenevät sanallisesti kertomaan kokemuksistaan kun taas 
päiväkodin pienimpien puuhat "häviät jäljettömiin" mikäli niitä ei taltioida. Kuvat kertovat 
arvokasta kieltään myös varhaiskasvattajille ja niitä käytetäänkin toiminnan suunnittelun 
ja arvioinnin apuvälineinä.

Omaan arkeen liittyvät valokuvat ja videot ovat myös ensimmäinen askel kuvaluku-
taidon kehittämisessä. Videoiden ja valokuvien avulla voidaan yhdessä pientenkin lasten 
kanssa analysoida ja arvioida lähimenneisyyden tapahtumia, kuten metsäretkeä, vesi- tai 
draamaleikkiä. Näin syvennetään kokemuksia ja tietoja sekä suunnitella yhdessä toimintaa 
eteenpäin. Yhteisten keskusteluiden avulla voidaan etsiä myös kuvalukutaidon kannalta 
olennaisia elementtejä ja oppia näkemään kuvan "taakse". Kuvia yhdistelemällä sarjaku-
vamaisesti saadaan kuvat kertomaan tarinaa, joka lasten omaan arkeen liittyen saa oival-
tamaan kuvien käyttöön liittyviä asioita. Kuvista voidaan kertoa tarinoita, vaihtaa kuvien 
järjestystä -ja huomata, miten tarinakin muuttuu. Kuvat ja ihmiset kertovat tarinoita, jotka 
voivat olla totuudenmukaisia, hassuja tai kummallisia tarinan tekijöistä riippuen.



1-2-vuotiaiden Hippusten ryhmän Matti-peikkoprojekti 

Matti-peikkoprojektiin osallistuu tavallisesti kuusi lasta ja kaksi aikuista. 
Toisinaan ryhmään liittyy myös kuusi 3-vuotiasta ja heidän opettajansa. Matti-
peikkoprojekti innostaa myös päiväkodin muita lapsia, jotka tekevät omia 
retkiään Matti-peikon kotikannolle. Myös lasten perheet voivat vierailla Matti-
peikon kotona iltaisin ja viikonloppuisin. 

Matti-projekti on jo toista kertaa Illusian pienimpien syksyisenä 
aloitusprojektina, tosin tarinassa on samaa vain kotipaikka ja peikkoperheen 
kokoonpano. Projektin parissa työskennellään tiiviisti kolmisen kuukautta, ja 
projekti värittää koko toimikautta nostaen päätään aika ajoin. 

Tärkeimpänä tavoitteena on avata väylä päivähoidon aloittaneiden lasten 
tunteille ja tunnelmille ja löytää positiivisia tapoja jännityksen ja surun 
purkamiseen sekä kaipuun kohtaamiseen. Oma perhe on pienillä mielessä tavalla 
tai toisella. Matti-peikon perhe auttaa konkretisoimaan omia tunteita ja 
palauttamaan mieleen oman perheen olemassaolon, vaikka se ei juuri nyt olekaan 
läsnä. Toimimalla Matti-peikon apuna ja tukena pienet lapset auttavat myös 
toisiaan ja itseään kohtaamaan uusia asioita ja tilanteita. Ryhmän aikuiset 
muokkaavat peikkojen käyttäytymistä ja tukevat herkkävaistoisesti Hippusia 
prosessin edetessä. Matti-peikko auttaa myös aikuis- ja lapsihippusia tutustumaan 
ja ryhmäytymään sekä mahdollistaa osallistavan työskentelytavan. Lisäksi 
opetellaan toimimista erilaisissa arkipäivän tilanteissa, vuorovaikutustaitoja ja 
toimimista yksinkertaisten ohjeiden mukaan. Etiikka-, liikunta- ja terveyskasvatus 
ovat myös merkittävässä roolissa, samoin kuin erilaisten työtapojen alkeet. 
Menetelminä käytetään draamaa, esimerkiksi nukketeatteria ja Matti-
peikkoleikkejä. Myös liikunta, kädentaidot, musiikki, sanataiteilu ja keskustelut 
ovat tärkeässä roolissa. Tärkeätä on henkinen ja fyysinen läheisyys lasten ja 
aikuisten välillä. 

Päiväkodin lähellä olevassa metsässä on ison, kaatuneen puun juurakko. 
Juurakon alla on Matti-peikon ja hänen perheensä koti. Matilla on Plättä -
niminen vaimo ja lapsi nimeltä Hossa. Peikot ovat käsinukkeja, jotka aikuinen 
salaisesti piilottaa juurakon alle, kun Hippuset menevät tapaamaan niitä. Matti 
on aika arka peikko, joka tarvitsee usein lasten apua. Matti kohtaa 
samantyyppisiä ongelmia kuin todelliset perheet ja lapset kohtaavat. Joskus Matti 
ja hänen perheensä sairastuvat, ja 
heidän täytyy käydä lääkärissä. 
Hippuset tutkivat, tekevät lääkettä ja 
hoitavat. Lääke on pahaa, mutta se 
auttaa. 

Matti-peikolla on muitakin pul- 
mia. Se pitää kovasti rusinoista, mut- 
ta ei tiedä, mistä niitä saisi. Ei hätää! 
Hippuset auttavat ja vievät Matin 
kauppaan opettaen sille "kauppaeti- 
kettiä". Eräänä päivänä vauvapeikko 
Hossa eksyy. Matti ja Plättä ovat hä- 
dissään ja pyytävät Hippusia apuun. 
Yhdessä etsien Hossa löytyy: "Ei saa 
karata, Hossa!". Sairas  Mattipeikko saa lääkettä



Matti-peikko opettelee myös kulkemaan junalla ja on usein Hippusten mukana esi-
merkiksi jumppareissuilla. Peikoille tehdään myös oma laulu ja siihen keksitään leikki. 
Matin kodista tehdään pienoismalli paperimassasta ja luonnonmateriaaleista. Myös Matin 
puun juurakko rakennetaan ja leikitään sisätiloissa Matin elämää.

Kaikista Matti-hommista otetaan valokuvia ja matkan varrella syntyvää tarinaa 
kirjoitetaan muistiin. Jouluksi aikuiset tekevät jokaiselle Hippuselle oman Matti-peik-
kokirjan, jossa on yhdessä elettyä syksyistä tarinaa valokuvin ja yksinkertaisin tekstein. 
Kotona Matti-kirjat ovat kovassa käytössä iltasatuina. Lisäksi syksyn kulkua on videoitu, 
ja Hippuset saavat kotiin myös videoelokuvat, joihin on tallennettu muun muassa Hossa-
vauvan karkumatka.

YHTEENVETOA

Projektien ja uudenlaisten työtapojen onnistumisen edellytys on hyvä työskentelyilmapiiri 
niin aikuisten kuin lastenkin kesken. Perusasioiden on oltava kunnossa. Aikuisten avoin 
ja innostunut asenne on luovien projektien moottori. Työyhteisön sitoutuminen ja yhtei-
set valinnat mahdollistavat esimerkiksi ajankäyttöön liittyvän jouston vaikkapa kuvien 
käsittelyn tai elokuvien editoinnin aikana. Asiat on syytä "puhua auki" koko työyhteisön 
kesken. Jokainen työntekijä laitoshuoltajasta päiväkodin johtajaan vaikuttaa siihen, miten 
mediakasvatus löytää tilaa varhaiskasvatuksen arjessa.

Mediakasvatuksen tulee olla osa lasten varhaiskasvatusta, kuten media on osa lasten 
elämää. On kuitenkin tärkeätä, että myös varhaiskasvattajat ja vanhemmat hankkivat li-
sätietoa ja pohtivat omaa asennoitumistaan mediakasvatukseen. Mediataite on kansalais-
taito, joka on otettava haltuun. Maailma muuttuu ja varhaiskasvatuksen on muututtava 
maailman mukana.

Ohessa kuvatut projektit edustavat monen tyyppisiä mediakasvatusta sisältävää var-
haiskasvatusta. Kuvausten tarkoituksena on valottaa erilaisia tapoja suunnitella, toteuttaa 
ja arvioida projektityyppisiä kokonaisuuksia. Kaikki esitellyt projektit ovat jo elettyjä ja 
koettuja, ja selostukset sisältävät lopulliset "ratkaisut", joihin on päädytty osallistavia työ-
menetelmiä käyttäen. Kasvattajien suunnitelmat ovat alun perin olleet hieman erilaisia, ja 
ne saaneet muuttua ja muovautua lapsilähtöisen työskentelyn edetessä. Jokainen projekti 
syntyköön ja edetköön tekijöidensä ja kokijoidensa mukana erilaisine painotuksineen ja 
tarkoitusperineen elävänä ja rikkaana!


