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Keltaista ja Kimaltavaa – kodin ja koulun yhteistyöstä koulun ja kodin yhteyteen  
 

 

 
Tiivistelmä 

Tämän tarkastelun avulla pyrin hahmottamaan koulun ja kodin yhteyttä selvittämällä arjen käytän-
nöissä jaettuja yhteyttä rakentavia ajattelu- ja toimintatapoja tietyllä paikkakunnalla. Tarkastelu tapah-
tuu varsinaisesti kotien (N=32) ja koulun (N=13) konteksteissa toimivien ihmisten kokemuksista ja 
ajatuksista kertovien puheiden, kirjoitusten ja kuvien viitekehyksessä. Kuvaan koulun ja kodin yhtey-
teen osallistujien hahmot ja vuorovaikutuksen piirteet sukupolvittain kertomusten pohjalta. Tarkaste-
lun perusteella koulun ja kodin vuorovaikutuksessa on isovanhempien kouluaikaan korostunut kuri ja 
järjestys, vanhempien kouluaikaan tieto ja nykyisten koululaisten aikaan puolestaan arviointi, jonka 
avulla lapsen kasvua tuetaan ja ohjataan toivottuun suuntaan. Opettajilla ja kotiväellä on osittain 
erilaiset käsitykset koulun ja kodin yhteydestä, sen toteutumisesta ja mahdollisuuksista. Käytössä 
olevia yhteysmuotojen koetaan olevan yksipuolisia. Molemmat tahot toivovat vuorovaikutuksen 
avoimuutta ja säännöllisyyttä, mutta käsittävät ne erilaisin merkityksin. Yhteyden esteinä koetaan 
olevan ihmisten kohtaamattomuuden mutta myös vanhakantaiset käsitykset yhteysmuodoista.  

Tarkastelun käynnistäjänä on ajatus, jonka mukaan koulun ja kodin yhteyden rakentamisessa on 
tarpeen siirtää painotusta kaikkien osallisten kesken tapahtuvan, ymmärryksen kasvun mahdollistavan 
ajatustenvaihdon suuntaan. Koetellakseni ajatusta luonnostelin käytännön toimintajakson, joka toteu-
tui pienehkössä esiopetusympäristössä syksyllä 1997. Kohdistin siinä kiinnostuksen arkisen tiedon 
käsittelyyn koulussa ja liitin koulun oppimisprosesseihin yksittäisten ihmisten käsitykset, tietoraken-
teet ja maailmaa koskevan ymmärryksen. Kuvat ja kirjoitukset liittyivät käytännön toimintaan koulun 
ja kodin yhteyden rakentamisen sekä tiedon käsittelyn välineinä. Esiopetusympäristössä saadut koke-
mukset herättivät myöhemmin syksyllä 2002 koulun ja kodin yhteyttä rakentavan toiminnan viidessä 
koulussa. Oppiminen kouluissa perustui molemmissa toimintavaiheissa vanhempien ja isovanhempi-
en kodeissa yhdessä lasten kanssa rakentamille esityksille ja pohdinnoille. Toimintojen aikana kerättiin 
kuvien ja kirjoitusten avulla tuotettujen kertomusten aineisto (N=501), jonka sisältämä tieto liittyy 
tässä keskusteluissa saatuun tietoon. Käytännöt osoittavat kodeista tulleen tiedon olleen motivoivaa ja 
kiinnostavaa koulun oppimisprosesseissa. Omakohtaista tietoa käsiteltäessä osoitettiin ylpeyttä. Koti-
en tieto liittyi luontevasti koulun toimintoihin ja opetussuunnitelmatietoon useiden oppiaineiden 
yhteydessä. Toiminta käynnisti niin lasten, opettajien, aikuisten, lasten ja kotiväen, lasten ja opettajien, 
opettajien ja kotiväen, kuin myös eri sukupolvien välisiä pohdintojen prosesseja. Toiminnoissa ilmeni 
monien keskusteluissa esille tulleiden asioiden olleen osallistujien kesken ennen käsittelemättömiä.  

Erityisen kiinnostuksen kohdistan tässä tarkastelussa kuvailmaisuun ja siihen liittyviin merkityksiin. 
Kuvallinen aineisto kertoo lasten ja aikuisten samanlaisista hahmottamisen ja aikuisten merkistöjen 
heijastumisesta lasten kuviin. Kuvissa on myös nähtävissä aikaan liittyvien tapojen ja toimintojen 
vaikutukset kuvailmaisun tapoihin. Kuvin ja kirjoituksin tuotetun aineiston vertailu paljastaa näiden 
ilmaisumuotojen erilaisia merkityksiä ja mahdollisuuksia. Kuvailmaisu näyttää liittyvän erityisesti 
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kohteiden kohtaamisen, toiminnan ja käytön merkityksiin. Kuvien tekemisen havaittiin tässä palautta-
van mieliin rakenteita, yksityiskohtia ja tunteita. Kuvien tekeminen tarjosi lapselle intensiivisen kes-
kusteluyhteyden aikuiseen. Toiminta johti joissakin tapauksissa oman kuvallisen prosessin jatkumi-
seen sekä aikuisen että lapsen kohdalla. 

Tarkastelun kulussa päädyn muuttamaan käsitteen ’kodin ja koulun yhteistyö’. Tämä paljon käytössä 
ollut käsite suuntaa ja rajaa koulun ja kodin vuorovaikutusta. Laajentaakseni mahdollisuuksien kenttää 
otan käyttöön käsitteen ’koulun ja kodin yhteys’, joka sallii erilaisten mielikuvien ja käytäntöjen syn-
nyn vuorovaikutuksellisia tilanteita rakennettaessa. Käsite myös kertoo yhteyden rakentamisen vas-
tuun sijoittumisesta koulun suunnalle. Toiminnoissa saatujen kokemusten ja pohdintojeni perustalta 
rakennan erilaisten käsitysten ja ilmaisujen pedagogiikan mallin koulun ja kodin yhteytenä. Siinä 
koulusta käännytään kotien puoleen kysymään kokemuksia, tapoja ja erilaisia ilmiöitä koskevia ajatuk-
sia ja käsityksiä. Niiden esittämisessä ja tarkastelussa käytetään erilaisia ilmaisumuotoja. Yhteisesti 
tapahtuva ilmiöiden tarkastelu muuttaa ajatuksia ja käsityksiä niin koulussa kuin kotona. 

 
 

Asiasanat: hahmottaminen, visuaalisuus, visuaalinen kulttuuri, kuva ja teksti, kuvailmaisu, kuvataide-
kasvatus, kasvu vuorovaikutuksessa, kodin ja koulun yhteistyö, koulun ja kodin yhteys, koulun ja 
kodin vuorovaikutusmalli.  
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Yellow and Glittery—seeing home-school collaboration as an interconnection be-

tween school and home  
 

 
Abstract 

Through this study I aim to portray connections between home and school through the patterns of 
thought and action shared in everyday life in a certain community. My observations are primarily 
based upon interviews, writings and artwork by people from home (N=32) and school (N=13) con-
texts. Through the stories told, I depict the characters and characteristic features of the home-school 
interaction by generations. 

According to the material, in the school days of the grandparents the focus was on discipline and 
order. For the parents, the focus had shifted towards knowledge, while for the pupils today, the focus 
lies on evaluation, through which the upbringing of the child is steered towards favourable outcomes.  

Teachers and those people at home hold partially different understandings of home-school interac-
tion, both of its manifested forms and potentials. The forms of contact in use today are largely seen 
as one-sided. Yearning for openness and regularity is shared by both sides, yet understood differently. 
Common causes for failure are said to lie in plain human difficulties in communication and social 
interaction, but deeply rooted traditions regarding forms of contact also cast a shadow on the route 
to successful co-operation. 

This study started around the idea, that home-school interaction should be steered towards the ex-
change of constructive ideas between both the home and school environments. Combining the dif-
ferent views gives to something to build upon. To test this idea, I drafted a practice period, which 
was implemented in a small pre-school environment in the fall of 1997. My focus of interest in this 
project was on the handling of ordinary life information in the schools. So I combined individual 
views, patterns of knowledge and understanding of the world into the process of teaching. 

Works of art and writings by the informants worked as tools for information processing and 
as practical forms of building home-school interaction. Experiences from the pre-school environ-
ment were later on echoed in constructing home-school interaction in five other schools. In both 
these projects, the teaching in the school was based on stories, thoughts and performances put to-
gether by the parents, grandparents and children at home. During these processes, the material used 
in this study, consisting of artwork, writings and interviews (N=501), was collected. The data shows 
that information originating from the home environments was both a motivating and interesting 
addition to the teaching. There even was a sense of pride when assessing the seeds of knowledge 
from one’s own roots. In most cases and subjects, the homegrown information content was seam-
lessly connected to the functions of school and the curriculum. 
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This project initiated thought processes between pupils and teachers, adults, children and parents, 
teachers and parents, and also between generations. It appeared that many of the subjects covered 
had not been raised before between the various participant groups.  

I have a special interest here in visual expression and its various contextual meanings. There art 
material portrays how content matter and characteristic features of the adult and parent contexts 
reflect in the works of the children. Another clearly noticeable factor in the art material is the impact 
of time-related traditions and functions on the means of visual expression. Comparing the visual 
material to the written material reveals variances of meaning and possibilities between these forms of 
expression.  

The visual material appears to be related especially to portraying objects, action and usage. Processing 
through that making of images was noted to bring back memories of concrete structures, details and 
also emotions. This process offered the child an intensive social connection with the adults. In some 
cases, with children and adults alike, this project brought forth an ongoing relation to visual expres-
sion. 

During this study I end up changing the concept to ‘home-school collaboration’. This widely used 
concept guides and outlines the interaction between schools and homes. In order to broaden the field 
of possibilities, I choose to use the concept ‘school-home interconnection’. This concept forms 
better grounds for forming varying impressions and practices when building interactive contexts. 
This concept places the responsibility of bridging the connection-gap in the schools. 

Through the experiences and innovations of thought gained from these projects, I form a model of 
pedagogy that embraces the idea of school-home interconnection and builds on the various impres-
sions and expressions contained in it. In this model, school makes use of the experiences, thoughts 
and conceptions from the home environment. Various forms of expression are used to portray and 
process this information. This joint evaluation and observation evolves thought patterns both in 
school and at home. 

 
 

Keywords: percieving, visuality, visual culture, art and text, visual expression, art education, growth in 
interaction, home-school collaboration, school-home interconnection, school-home interaction 
model.  
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ALUKSI  

”…näyttää siltä, että ihminen määritetään tässä voimaksi olla olemassa, epäsuorasti erotettuna ylhääl-
tä, alhaalta ja sivuilta. Fantasioitamme vainoava impulssivoima, poeettisen sanan sytyttämien ima-
ginaaristen olemisen muotojen voima ja kaikenkäsittävän, sen voimakkaimman jonkin voima, joka 
uhkaa meitä niin kauan kuin tunnemme itsemme ei-rakastetuiksi – kaikissa näissä rekistereissä ja ehkä 
muissakin vallitsee voiman ja muodon dialektiikka, mikä takaa sen että kieli tavoittaa ainoastaan vaah-
don elämän pinnalta…” (Ricoeur 2000, 107.) 

Kodin ja koulun välin kulkemisesta lapsuudessani muistan ennen kaikkea pelon. Pelkäsin 
pimeää koulumatkaa ja koulun erivuoroisen aikataulun oikein muistamista. Pelkäsin opetta-
jaa, joka vaati oikein muistettuja sanoja ja säkeitä sekä isää, jonka mielestä asetetuista vaa-
teista kuului selvitä yksin ja vanhempien huolta lisäämättä. Pelkäsin myös vierasta lapsi-
laumaa, jonka ilkkumisen kohteeksi joutumista piti varoa. Oma koulunkäynnin muistelu tuo 
mieleen äidin. Häntä en pelännyt. Hän oli kasvanut lapsuutensa yhdessä mummon kanssa. 
Mummo lienee ollut hänelle hyvä, koska hän sai minut lapsena tuntemaan itseni hänelle 
tärkeäksi, sellaisenaan. Tiesin, ettei äiti odottanut minulta mitään, riitti kun pysyin hänelle 
elossa. Elossa pysymistä hän turvasi tuolloin muiden äitien tavoin kertomalla ylidramaattisia 
tarinoita, jotka jotenkin ohjeistivat elämän varalle ja sisälsivät varoituksen sanoja.  

Kodista kouluun 

Lapsuudessani 1950–60-luvulla kuljin koulumatkaa, joka oli muistini mukaan pitkä ja pi-
meä. Matkan kiinnekohtana oli pieni keltainen puutalo, jota ympäröi peruna- ja kasvimaat. 
Sisällä talossa oli vain välttämättömät huonekalut, joista muistan väkevimmin puisen tuolin 
ja rautaisen sängyn. Kotona sanottiin olevan sähköt ja siellä oli myös radio, joka kertoi 
ulkomaailmasta, vesijohtoja ei ollut. Aamuisin isä lähti pimeän aikaan polkupyörällä työhön 
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ja äiti jäi kotia lämmittämään, leipomaan, kaivamaan perunoita, hakemaan vettä, ompele-
maan vaatteita tai pesemään niitä. Kerran muistan äidin tulleen minua vastaan koulumatkal-
la, kun palasin pimeässä koulun iltavuorosta.  

Omat lapseni ovat eläneet toisenlaisessa ajassa. He ovat enimmäkseen tulleet kyyditetyiksi 
kouluun ja ovat kotona iltaisin voineet istua pehmeällä sohvalla katsellessaan halutessaan 
television vaihtuvia ja värikkäitä kuvia. Pihassa ei ole ollut kasvi- ja perunamaata. Perunat 
on ostettu kaupasta pyöreinä ja viime vuosina myös valmiiksi pestyinä, vaikka kodin vesi-
johdosta on ollut saatavissa lämmintä vettä milloin vain. Lapset olen jo pieninä herättänyt 
varhain ja kuljettanut jonkun toisen hoidettaviksi tai olen saattanut lähteä töihin ennen 
heidän heräämistään kouluun. Lasten on täytynyt oppia itse ottamaan ruokansa ja ompele-
maan nappinsa. He kertovat eläneensä vuosia, jolloin äiti ’ei tehnyt mitään hyvää’ kotona.  

Oma toiminta kasvattajana ja opettajana  

Omien lasteni kasvaessa olen työskennellyt kuvataiteen opettajana erilaisissa oppimisen 
instituutioissa. Työvuosien kuluessa yleissivistävä koululaitos on ehtinyt muuttua kansakou-
lu-keskikoulu-lukio-rakenteisesta mallista peruskouluksi ja lukioksi. Peruskoulu- ja lukio-
työn lisäksi olen ollut mukana myös kansalaisopistotoiminnassa, jonka taidekasvatuksen 
piiriin tulivat 1980-luvulla aikuisten ohella myös lapset. Muutoksen aikoihin kasvoi yleinen 
kiinnostus lasten koulun ulkopuolista taideopetusta kohtaan ja taiteen perusopetusta ryh-
dyttiin suunnittelemaan. Samalla kun monet erilaiset ryhmät ovat aloittaneet toimintansa 
taiteen perusopetuksen piirissä ja museolaitosten yhteyteen on järjestetty yhteistoiminnalli-
sia projekteja vanhempien ja lasten kuvailmaisun parissa, kaikille kasvaville tarkoitetussa 
peruskoulussa taidekasvatukseen varattuja resursseja on vähennetty. Perusopetuksessa 
tarjottuun taidekasvatukseen osallistuu vain muutama prosentti ikäluokkaan kuuluvista 
lapsista. Osallistumattomuuden syyt ovat varmasti moninaiset. Yksi olennaisimmista lienee 
siinä, ettei aloitettaviin ryhmiin mahdu. Syiden joukosta arvelen löytyvän monien kohdalla 
osallistumisen mahdottomuuden myös silloin, kun satutaan asumaan kaukana asutuskes-
kuksista, eikä yleistä kuljetusta taiteen opetuksen äärelle ole järjestetty. Kasvatus taiteeseen 
on erottumassa vähäisen joukon erityiseduksi, kun taas suurimmalle osalle taide merkityksi-
neen ja mahdollisuuksineen jää tuntemattomaksi ja saavuttamattomiin. Lapsi itse on melko 
avuton tässä aikuisten laatimassa eronteon prosessissa. Kodin merkitystä lasten kasvatuk-
sessa pidetään kuitenkin edelleen suurena ja kodin ja koulun välille toivotaan läheistä yh-
teisymmärrystä ja yhteistyötä (Nurmi 1982, 123). 

Ryhtyessäni suunnittelemaan koulun ja kodin yhteyttä luonnostelevaa hankettani, mieltäni 
vaivasivat toisaalta lapsuudesta kumpuavat muistot ja toisaalta käytännön kokemuksista 
nousseet ongelmat. Opettajana olin monesti kokenut kömpelyyttä kasvatustilanteissa olles-
sani liian vähän tietoinen lasten elämän ympäristöistä, todellisuuksista tai konteksteista. 
Joku lapsi oli niin hiljainen ja huomaamaton, että häntä oli vaikea pitää mielessä, kun taas 
toinen saattoi olla vakituiseen esille pyrkivä ja äänekäs. Näiden ääripäiden väliin mahtuivat 
kaikki erilaiset oppilasyksilöt, joiden elämä jäi lopulta enemmän tai vähemmän hämärän 
peittoon. Äidin tehtävässä taas tunsin olevani toisessa maailmassa, erilaisin näköaloin. Tun-
sin, etteivät opettajat olleet kyllin ymmärtäneet lastani, ettei heitä ehkä lainkaan edes kiin-
nostanut lapseni elämä. Yhteydet opettajiin olivat lähinnä vanhempainiltojen varassa, jolloin 
minut valtasi jo omassa lapsuudessani koettu avuttomuus istuessani pulpetissa kuuntele-
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massa opettajan luennoimista. Saman hämillisyyden saatoin lukea usean vanhemman kas-
voilta. 

Käsitykseni mukaan peruskoulussa ja lukiossa opettajien ja vanhempien vuorovaikutustilan-
teet koskettivat yleensä arjen käytäntöjen järjestelyjä tai lapsen ongelmia. Itse muistan äitinä 
lukeneeni vihkosta opettajan kirjoittaman viestin, keskustelleeni joskus opettajan kanssa 
puhelimessa, tavanneeni kahdesti (7 lasta) lapseni opettajan kahden kesken puolen tunnin 
(vartin olisi pitänyt riittää) ajan keskustellen lasta koskevista asioista, sekä kuunnelleeni 
vanhempainilloissa opettajaa istuen lapseni pulpetissa. Opettajana muistan soittaneeni jon-
kun lapsen vanhemmalle hänen lastaan koskevissa asioissa, ja vierailleeni jonkun kotona 
lapsen koulussa esittämän sopimattoman käyttäytymisen takia. Muistan leiponeeni van-
hemman ominaisuudessa kakun leirikoulumyyjäisiä varten, ostaneeni sen itselleni. Yhteiset 
tuokiot opettajan ja vanhemman välillä tuntuvat molemmissa rooleissa liittyneen enimmäk-
seen lasten käyttäytymisen tai käytännön ongelmien ratkaisemiseen. 

Perustava kokemus koulun ja kodin yhteydestä  

Pohdin niitä merkityksiä, jotka tuntuivat asettavan opettajat ja vanhemmat vastakkaisiin 
asemiin suhteessa toisiinsa. Vanhemmat eivät oikeastaan aikuisinakaan näyttäneet päässeen 
helposti irti opettajan ja koulun auktoriteetin vaikutuksesta. Koulussa tuntui sijaitsevan 
oikea tieto ja kouluun keskittyi oikeus oikean tiedon jakamiseen. Kodeissa olevaan tietoon 
ei suuremmin haluttu tai osattu kajota. Hämmästyin itse kodeista tulevaa tiedon määrää ja 
lasten sitä kohtaan osoittamaa kiinnostusta kerran 1980-luvun alussa, kun lukion opettajana 
toimiessani suuntasin oppilaiden mukana kysymyksen koteihin koskien vanhempien nuo-
ruuden aikaista pukeutumista. Tieto oli mielestäni olennainen opetussuunnitelmani kannal-
ta. Oppilaat palasivat kouluun tiedot mukanaan, jotkut kantoivat valokuva-albumeja ja 
ullakoilta etsittyjä vaatekertoja ja kertoivat ennen kuulemattomista tarinoista. Tämä koke-
mus jäi askarruttamaan silloin mieltäni. Ajattelin, ettei koteja kenties oltu lainkaan huomioi-
tu koulun taholta oikealla tavalla. Oli jätetty avaamatta se ikkuna, näkemättä koteihin laajen-
tuva maisema. Kotien kokemukset ja kulttuuriseen ympäristöön liittyvä tieto näytti liittyvän 
kiinteästi kasvavien lasten elämään. Kodeista tulleen tiedon äärellä tunsin demokraattisen 
tuulahduksen ja ajattelin meidän kaikkien siinä tuntitilanteessa oppivan yhdessä tarkastelles-
samme erilaisista ja kunkin omista näkökulmista tarkastellen käsittelyn alla olevaa ilmiötä. 
Ikkuna kotiin tuntui olevan auki tai ovi rakosellaan.  

Koulun ja kodin tieto 

Kasvatus ja opetus ovat olleet jatkuvasti laajeneva osa yhteiskuntaa. Niiden kehitys on ollut 
punoksissa yhteiskunnan tarpeisiin; milloin on tarvittu hyvin kasvatettuja ja opetettuja soti-
laita ja kauppiaita (Nurmi 1982, 130), milloin taas hyvin kasvatettuja ja opetettuja kuluttajia. 
Kasvatus ja opetus on määritelty eri vaiheissa eri tavoin. Opetuksella on tarkoitettu lähinnä 
tietojen ja taitojen jakamista ja kasvatuksella kasvatettavan luonteen muokkaamista ja koko-
naispersoonallisuuden kehittämistä. Koulun toiminnan on ajateltu painottuvan opetuksen 
piiriin ja kodissa on ennen kaikkea kasvatettu. Toiminnot ovat kuitenkin aina punoutuneet 
toisiinsa. Kasvatuksen tavoitteisiin ja päämääriin on aina sisällytetty arvoja ja ihanteita. 
Kaikille yhteisen koulunkäynnin on katsottu tasoittavan eroja ja vastakohtaisuuksia erilais-
ten ihmisryhmien ja ihmisyksilöiden välillä (Nurmi 1982, 124–125.) Siinä mielessä koulu-
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kasvatuksen avulla on pyritty samanlaistamaan ihmisiä, vaikka toisaalta yhteiskunnan tarpei-
siin on tarvittu myös erilaisin ominaisuuksin varustettuja yksilöitä. Koulun keskeiseksi teh-
täväksi on mielletty uusien ikäluokkien johdattaminen sisälle yhteiskunnalliseen työnjakoon 
(Saaristo & Jokinen 2004, 182–183.) Oppiminen ja opetus koulussa ovat olleet etusijalla, 
eikä lapsen kontekstuaalisilla tilanteilla ole useinkaan ollut siihen juuri mitään yhteyttä. 
Tämä oppimisen dekontekstualisoiminen aiheuttaa Säljön (2001, 39) mukaan monet nyky-
ään koulussa esiintyvistä oppimisvaikeuksista. Myös sukupolvet näyttävät elinpiireiltään 
erkanevan toisistaan. Mead (1971) korostaa vähintään kolmen eri sukupolvea edustavan 
ihmisryhmän merkitystä kulttuurin siirtymisessä. Isovanhempien sukupolven puuttuminen 
lasten kasvun kulusta saattaa aiheuttaa hänen mukaansa aikuisten normeista piittaamatto-
muutta tai niitä kohtaan tunnettua välinpitämättömyyttä. (mt., 51–68.)  

Dahlberg ja Moss (2005) kiinnittävät huomionsa tietomuotojen suosimisjärjestelmään. 
Objektiivinen tieto toimii sen mukaan perustana järjestyksen luomiselle (mt., 6). Objektiivi-
sesti oikeiden tietojen, taitojen ja tapojen jakaminen on perinteisesti ollut tärkeällä sijalla 
koulukasvatuksen tavoitteissa. Postmodernit ajattelijat suhtautuvat kuitenkin skeptisesti 
objektiivisen tiedon löytämisen mahdollisuuteen. Tiedon ajatellaan olevan yksilön tietämi-
sen toiminnan tulosta ja sosiaalisesti vuorovaikutuksessa konstruoimaa sekä uusissa vuoro-
vaikutustilanteissa muuttuvaa. Tieteellisen tiedon ei enää ajatella olevan ainoan tiedon läh-
teen ja mahdollisuuden maailman monimutkaisuuden ja elämän moninaisuuden ja epävar-
muuden selvittämiseksi. Moninaisuuden ja epävarmuuden nähdään sisältävän rikkaita mah-
dollisuuksia, eikä niihin enää suhtauduta kuin totuuden tieltä pois raivattaviin esteisiin. 
Habermas (1990) ajattelee yksilöiden välisen diskurssin tuottavan ‘kommunikatiivista järkeä’ 
(‘communicative reason’). Ihmisten välinen sovinto syntyy argumentoinnin pohjalta. Ha-
bermas näkee kommunikatiivisen toiminnan ja argumentoinnin olevan mekanismeja, joilla 
yksilöt yhdistyvät yhteisöihin ja erilaisuuksia punniten rakentavat kollektiivisen identiteetin. 
(mt.).  

Foucault kiinnittää huomionsa totuuden määräytymisen prosessiin. Häntä kiinnostaa miten 
toden väitteet muodostuvat tietyssä ajassa. Hän ajattelee vallan tuottavan tietoa (Foucault 
2005, 42) ja sääntöjen liittyvän totuuteen. Sääntöjen mukaisesti tosi ja epätosi erotellaan 
toisistaan ja tietyt vallan keinot liitetään totena pidettyyn. (mt., 134.) Oikeana pidetty tieto 
on vallan tuottamaa ja toimii vallan välineenä. Se on avainasemassa kurin ja järjestyksen 
muotoutumisessa. Tieto muotoaa ymmärrystä maailmasta kuvailuilla, joiden tiedetään ole-
van oikeita. Tiedon avulla rakentuvat myös normalisoivat tekniikat, kuten valvonnat, mitta-
ukset, luokittelut, säännöstelyt ja arvioinnit.  

Nuutinen (1994) korostaa, ettei valta sellaisenaan ole hyvä tai paha, eikä siitä voida kasva-
tuksessa täysin vapautua. Kasvatus ei ole pelkkä kasvattajan ja kasvavan välinen kysymys. 
(mt., 198.) Diskurssit välittävät ja tuottavat valtaa ja toimivat vallan välineinä (Foucault 
2000; myös Dahlberg & Moss 2005, 18). Kieli muotoaa ja ohjaa tapaa puhua kohteista ja 
ymmärtää maailma. Kohteista puhumisen tapoja Foucault nimittää diskursseiksi. Valtadis-
kurssit totuuksineen vaikuttavat ajatteluun, hallitsevat käsityksiä ja johtavat toimintoja tiet-
tyihin suuntiin. Samalla ne muodostavat rajat sille mitä tiettynä aikana ja tietyssä kulttuurissa 
pidetään totena ja oikeana. Valtadiskurssit vaikuttavat tarkasteluissa, konstruktioissa ja 
todellisuuden kuvailuissa käytettyjen käsitteiden, käytäntöjen, luokittelujen kautta. Niiden 
kautta muotoutuu tosi ja valhe, normaali ja epänormaali, oikea ja väärä. Diskurssit voivat 
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puhutun kielen lisäksi tulla esitetyiksi myös muilla ilmaisumuodoilla. Kaikki ilmaisut sisältä-
vät rakennettuja merkityksiä. Puheellaan vallasta Foucault pyrkii käsitteellistämään ihmisen 
vapauden ja vallan rakentumisen mekanismit. Valtaa voidaan vastustaa, sillä se ei ole totaa-
linen, vaan hauras ja haasteille avoin. Ajattelu Foucaultin mukaan mahdollistaa kritiikin ja 
vapauttaa yksilön ruumiiseen hitsautuneista käsitteistä ja mahdollistaa uusien käsitteiden 
muodostumisen. Ajattelu tässä kriittisessä muodossa mahdollistaa maailmasuhteen kyseen-
alaistamisen. Tarkastelun kohteena voivat Foucault’n mielestä olla ennemmin erityiset ta-
pahtumat ja käytännöt kuin normijärjestelmät. Kriittisen tarkastelun tarkoituksessa voidaan 
rakentaa tiloja, joissa käydään vaihtoehtoisia diskursseja, tuottaa uusia konstruktioita ja 
rajoja. Ongelmalliset käytännöt ja niiden luomat rajoitukset on ensin paljastettava. Foucault 
kohdistaa mielenkiintonsa erityisesti paikallisiin ja marginaalisiin järjestelmiin ja niissä luo-
tuun kuriin, sen soveltamiseen ja niihin liittyviin vastavoimiin. Paikallisista järjestelmistä hän 
mainitsee yhtenä koulun, virallisen kasvatuksen instituution. Viralliset instituutiot, kuten 
koulu, muotoaa ihmisiä tietyllä tiedolla kurittaen. (Foucault 2000, 336–348.)  

Cheng (2002) kiinnittää myös huomionsa tietoon ja oppimiseen liittyvään ajattelun muutok-
seen. Tieto ei hänen mukaansa enää ole muutamien hallussa, vaan kaikkien on kartutettava 
tietoa ja tehtävä päätöksiä. Hän kritisoi tiedon koulussa olevan silti aineiden rajaamissa 
kokonaisuuksissa luokkahuoneiden sisällä. Luokkahuoneissa opitaan sitä mitä pidetään 
oikeana ja hyväksyttävänä. Ihmisten keskeiset käsitykset koulun ulkopuolella eivät tunnu 
kuuluvan kouluun. (mt.) Cheng ajattelee maailmassa vallitsevan muutosten mukanaan tuo-
man demokratisoitumisen tarpeen. Sen tulisi yltää hänen mielestään koulutuksen vuorovai-
kutustilanteisiin ja niissä käsiteltäviin sisältöihin.  

Humanistisen filosofian näkökulmasta tarkastellessaan ihmisen ja tiedon välistä suhdetta 
Rauhala korostaa tiedon olevan sidoksissa todellisuuteen, ruumiillisuuteen, vuorovaikutuk-
seen ja käytäntöihin. Ihmisen yksilöllinen elämäntilanne on olennainen osa ihmistä (Rauhala 
1983, 33; myös Duesund 1996, 101). Ihmisen kokonaisuuden tarkastelussa joudutaan Rau-
halan mukaan huomioimaan hänen kulttuuriaan, koska:” ihminen elää ja toimii kulttuurin 
sisällä ja tavallisimmin sen ehdoilla” (Rauhala 2005, 12). Suunnitellessani koulun ja kodin 
yhteyttä ja sen tarkastelua, perustin pohdiskeluni ajatukselle, jonka mukaan koulun ja kodin 
kulttuuriset kontekstit ja niissä toimivat ihmiset ovat erilaiset. Ajattelen ihmisten olevan 
ainutkertaisia yksilöitä, jotka toimivat toisten kanssa vuorovaikutussuhteissa ja joiden hal-
lussa oleva tieto on kunkin omissa yhteyksissään ymmärtämää tietoa. Erilaisuuden oletin 
synnyttävän käytäntöjen kulkuun konflikteja sisältäviä tilanteita osallistujien välille ja suun-
taavan yhteyden merkitysten rakentumista.  

Ajatteluuni kuului käsitys kodin ja koulun yhteistyön painottumisesta niiden usein käyttäy-
tymiseen liittyvien ongelmien ratkomiseen, jotka hankaloittivat lapsen norminmukaista 
muokkausta koulussa. Erityisesti äidin roolissa ollessani en ollut tuntenut olleeni yhteistyö-
kumppani, vaan edelleen neuvonnan ja käskyjen kohteena oleva oppilas. Ymmärtääkseen 
toisensa yhteistyökumppaneina, on osapuolten tarpeen käsittää toistensa tavat toimia ja 
ajatella (Aho & Laine 1997, 8; myös Moore & Lasky 1999). Vuonna 1982 Matti Kosken-
niemen mielestä oli ”...koulun maailmalla taipumusta jäädä salaan oppilaan vanhemmilta...” 
(mt., 225). Hän korostaa vanhempien oikeutta tietää miten lasta luokkahuoneessa ohjataan 
ja miten hän siellä käyttäytyy. Omassa tarkastelussani haluan siirtää painopistettä käyttäyty-
misestä ajatusten tuntemiseen, maailman tiedostamisen tavan ilmaisuun, keskusteluun ja 
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kertomiseen. Otan sanallisen ilmaisun lisäksi kuvallisen ilmaisun käyttöön koulun ja kodin 
keskustelevaa ja erilaisia käsityksiä tarkastelevaa yhteyttä rakentaessani. Freire (2005, 186) 
esittää dialogiseen toimintaan kuuluvan kaksi subjektia, jotka kohtaavat nimetäkseen maa-
ilman ja muuttaakseen sen. Itse pidän nimeämistä tärkeänä ja ajattelen muutoksen ottavan 
suunnan sen perustalta. Opettajan on mielestäni tarpeen tuntea lapsen ja kodin kontekstit 
käsityksineen, vanhempien on tarpeen olla perillä niistä asioista, joita lapsi koulussa kohtaa 
ja lapsen puolestaan olla selvillä toisten kokemuksista ja käsityksistä suunnatessaan elä-
määnsä. Dialogisen toiminnan ominaispiirteenä Freire (2005, 187) erottaa yhteistyön tasa-
vertaisuuden, joka hänen mielestään saavutetaan vain kommunikaatiolla. Dialogissa toista ei 
pakoteta omaksumaan toisen käsitystä.  

Koulusta kodin yhteyteen 

Kokemusteni ja ajatteluni perustalta olen ollut kiinnostunut kokeilemaan koulun ja kodin 
yhteyttä, jossa kuvien ja kirjoitusten avulla kommunidaan ja välitetään erilaisia käsityksiä ja 
rakennetaan tietoa ja ymmärrystä. Minua on rohkaissut käsitys, jonka mukaan vanhemmat 
ovat yleensä kiinnostuneita lapsen koulunkäynnistä ja mahdollisesti motivoituvat siltä poh-
jalta mukaan koulussa käytävään keskusteluun (ks. esim. Vincent 2000, 19).  

Sunnittelin kuukauden mittaisen toiminnan pieneen esiopetusympäristöön. Siinä tunteita 
tarkastelevaan prosessiin toivoin opettajien ja lasten lisäksi myös vanhempien ja isovan-
hempien osallistuvan. Ajattelin tutkivan tarkastelun, toiminnan ja tiedon rakentamisen 
voivan tapahtua sekä koulussa että kotien konteksteissa. En edellyttänyt vanhempien lähte-
vän koululle jotakin esittämään tai kuuntelemaan, vaan uskoin kommunikoinnin olevan 
luontevaa ja antoisaa aikuisten ja lasten keskeisinä keskusteluina kodeissa. Minua kiinnosti 
myös lasten kuvallisen ilmaisun piirteet ja niiden rinnastuminen aikuisten tekemiin kuviin ja 
ehdotin kommunikoinnin välineeksi kuvien ja kirjoitusten avulla tapahtuvaa kerrontaa. 
Tässä esittämässäni toiminnassa kuukauden aikana koulun ja kodin välille rakentui yhteys 
neljä kertaa ja kouluun tuli runsaasti tietoa kotien konteksteista. Koulussa tapahtuva toimin-
ta perustui kotien keskusteluille ja saadulle tiedolle. Kontekstisella tiedolla näytti olevan 
voimaa varhaiskasvatuksen vuorovaikutustilanteissa. Toiminnan kuluessa lapset osoittivat 
kiinnostusta ja arvostusta aikuisten esityksiä kohtaan sekä toisten tilanteiden huomioimisen 
ja yhteisen suunnittelun kykyä. Toiminta aktivoi ja lisäsi aikuisten ja lasten sekä aikuisten 
välisiä keskusteluja ja aikuisten ja lasten kuvallisten prosessien kehittelyä. Myöhemmin 
esiopetusympäristöön suunniteltu toimintatapa otettiin käyttöön saman paikkakunnan 
viidessä koulussa luokkatasoilla 0–6. Oppilaiden koteihin rakennettiin yhteys koulun 120-
vuotisjuhlan yhteydessä, jolloin kotiväkeä pyydettiin kirjoittamaan ja piirtämään omista 
kouluun liittyvistä kokemuksistaan ja muistoistaan. Yksi yhteys tuotti kouluun runsaasti 
tietoa, joka oli monin osin liitettävissä koulussa eri aineiden opetukseen. Jälleen vakuututtiin 
kontekstisella tiedolla olevasta merkityksestä. Lapset osoittivat kiinnostusta ja arvostusta 
aikuisten esityksiä kohtaan ja ylpeyttä oman kodin tietoja käsiteltäessä. Käytännöissä havait-
tiin kodeissa käydyn keskusteluja laajemmaltikin kuin mitä kouluun tuoduissa papereissa 
esitettiin. Nämä keskustelut olivat jääneet hyvin lasten mieliin ja he ottivat niitä esille usein 
pitkäänkin jatkuneissa pohdinnoissa.  

Varto (1991, 121) kuvaa ihmisen ’täällä olemista’ prosessiksi ja toteaa: ”…Ihmisen kohdalla 
ei ole mahdollista osoittaa pitävästi mitään samoina pysyviä tiloja, toistuvia rakenteita tai 
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muuta historiallista, mutta on tietenkin mahdollista etsiä itse historiallisen rakenteita, niitä 
tapoja, joilla ihminen prosessina voi toteutua.” Omalla kohdallani koulun ja kodin yhteyden 
prosessin tutkimus historiallisen tarkastelun kautta, jota pidin tärkeänä tutustuttuani viides-
sä koulussa kerättyyn aineistoon. Halusin lisävalaistusta aineistossa kerrottuihin tarinoihin ja 
käännyin kolmen isovanhemman ja keskuskoulun rehtorin puoleen kuullakseni heiltä kodin 
ja koulun yhteysmuodoista, niihin liittyvistä kokemuksista ja ajan kulusta kertovia muistiku-
via. Alkuperäinen suunnitelma kuukauden mittaisesta käytännön toiminnasta ja sen tarkas-
telusta sai siis lopulta kaksi jatko-osaa. Tässä esitetty tarkastelu sisältää kaksi koulun käytän-
töihin liittyvää toimintavaihetta, niissä kerätyt kuvin ja kirjoituksin tuotetut kertomukset 
sekä niiden vaiheilla tehdyt haastattelut. Tarkoituksenani on kuvata tapahtuneet toiminnat 
ja niissä havaitut merkitykset sekä hahmottaa saatujen tietojen, ajatusten, käsitysten ja niistä 
tehtyjen omien tulkintojen avulla tietyssä paikassa, tietyn ajan kuluessa tapahtunutta koulun 
ja kodin yhteyden rakentumista sekä siihen liittyviä käsityksiä. Lisäksi olen kiinnostunut 
kuvan käyttöön liittyvistä merkityksistä yhteyden rakentamisen ja elämän hahmottamisen 
tehtävässä. Tarkastelu tässä on lopulta monivaiheinen ja sisältää erilaisia säikeitä ja useita 
osia.  

Tässä kotien konteksteissa tietoisuuden merkitysrakenteita tarkastelevaan, koulun virallisen 
tiedon valtarakenteita koettelevaan ja kyseenalaistavaan prosessiin liittyy esiympäristössä 
toteutettu, koulun ja kodin välistä uudenlaista yhteyttä rakentava toiminta, jota seuraa vii-
dessä koulussa tapahtunut yhteyttä rakentava sovellusvaihe. Entisiä kodin ja koulun yhteis-
työkäytäntöjä merkityksineen selvitän niihin liittyvien kokemusten kautta kolmen sukupol-
ven aikavälillä. Koulun ja kodin yhteyteen liittyviä käsityksiä puran erityisesti toimintoihin 
osallistuneiden aikuisten pohdintojen tarkastelussa. Raportti koostuu seitsemästä osasta. 
Otsikolla Visuaalisuus ja merkityksellistäminen (OSA I) esitän hahmottamiseen, kuvail-
maisuun, visuaaliseen kieleen, kuvan tulkintaan, taiteeseen ja kuvataidekasvatukseen liittyvää 
teoriaa. Visuaalisuuteen liittyvät kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa ymmärretyt merki-
tykset toimivat sekä kulttuurisen ajattelun että tässä kuvailtuihin kuvataidekasvatuskäytän-
töihin ja esitettyjen aikuisten ja lasten tekemien kuvien piirteiden viitekehyksenä. Otsikolla 
Kasvu vuorovaikutuksessa (OSA II) tarkastelen kasvatuksen ja oppimisen yhteyttä sosiaali-
suuteen sekä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää tutkimuksellista kenttää. Kasvatuksen, 
oppimisen ja vuorovaikutuksen ajattelen liittyvän olennaisesti tässä esitettyihin kodeista 
kouluun lähetettyihin kertomuksiin sekä ihmisten esittämiin kertomuksiin ja käsityksiin 
kodin ja koulun yhteydestä. Otsikolla Tutkimuksen luonnostelu (OSA III) tarkastelen tut-
kimuksen asetelmaa, tutkimuksessa käyttämääni laadullista ja fenomenologis-hermeneuttista 
näkökulmaa sekä esitän tutkimukselliset kiintopisteet ja niiden selvityksiin käytettävät tavat. 
Otsikolla Toiminta esiopetusympäristössä (OSA IV) käyn läpi esiopetusympäristössä tapah-
tuneen toiminnan käytännöt ja merkitykset opettajan ja kotiväen kertomuksiin ja kerättyyn 
kuvin ja kirjoituksin tuotettuun aineistoon perustaen. Otsikolla Toiminnan sovellus (OSA 
V) selvitän viidessä koulussa käyttöön otetun menetelmän sovelluksen käytännöt merkityk-
sineen opettajien kertomuksiin ja kuvin ja kirjoituksin tuotettuun aineistoon perustaen. 
Otsikolla Koulun ja kodin yhteys muisteltuna (OSA VI) tarkastelen koulun ja kodin yhtey-
den ja eri yhteysmuotojen taustaa tämän tutkimuksen eri vaiheissa suoritettuihin haastatte-
luihin ja kuvin ja kirjoituksin tuotettuun aineistoon perustaen. Lisäksi esitän aineiston pe-
rusteella kodin ja koulun yhteyden osallistujien tyypittelyn ikäpolvittain. Otsikolla Yhteyttä 
koskevat pohdinnat (OSA VII) selvitän haastattelemieni aikuisten esittämiä kotia, koulua, 
koulun ja kodin yhteyttä ja tässä esitettyjen yhteyttä rakentavien toimintojen merkityksiä. 
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Lisäksi esitän kouluissa tapahtuneiden toimintojen ja niistä esitettyjen kokemusten, ajatus-
ten ja käsitysten perustalta yhteyttä rakentavan pedagogiikan mallin. Kunkin osa alkuun 
olen laatinut lyhyen esittelyn osan sisällöstä ja kunkin osakokonaisuuden jälkeen olen laati-
nut yhteenvedon. Raportin osiin jäsennellyt otsikot sisältävät omaa tulkintaani niiden alai-
suuteen kuuluvasta tekstistä ja siinä erottamistani merkityksistä. 

Kasvattajan työn lopullinen koetinkivi on kasvatettavaa ympäröivässä, arvojärjestyksiä 
asettavassa ja osallistavassa todellisuudessa (Nuutinen 1994, 198). Lehtovaaran (1996) mu-
kaan yleistävän tiedon palvonta on johtanut siihen, että yksilöllisyyttä ei ymmärretä eikä 
kunnioiteta. Moninaisuuteen piilevien mahdollisuuksien toivossa ajattelen koulussa olevan 
tarpeen tarkastella kotien kontekstista nousevia tietoja ja käsityksiä, taitoja ja tapoja, arvoja 
ja uskomuksia. Lainaan raporttiin runsaasti toimijoiden puhetta. Jäsennän lainaamani pu-
heen mielestäni olennaisina kokonaisuuksina, joissa kolmen pisteen ryhmät merkitsevät 
taukoa puheen kulussa.  

”…teuvo pakkalan...sellanen novelli...kun se niitä hyvin lapsia ymmärtäviä novelle-
ja...kymmenellä pennillä siirappia...tunnetko sinä sen…niin se...minä… minua melkeen itket-
tää se loppulause että sen jälkeen vappu muisti aina...joka kerta kun minä sitä vaan aattelen 
niin…et sen jälkeen vappu muisti aina…se on se mitä ne tarvii eikä…ja siinä se on…sekä 
koulussa että kotona…” (K12 IÄ.) 
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OSA I: VISUAALISUUS JA 
MERKITYKSELLISTÄMINEN  

Tarkastelen näkövisuaaliseen hahmottamiseen ja kuvailmaisun kehittymiseen, kuvan ja sanan sekä 
taiteen ja tavanomaisen väliseen suhteeseen sekä kuvan lukemiseen ja tulkintaan liittyvää ajattelua. 
Esitän lyhyen yhteenvedon kuvataidekasvatuksen painopisteen siirtymisestä 1900-luvun alun mallipii-
rustuksesta 2000-luvun visuaalista kulttuuria tutkivaan toimintaan. Tarkastelen myös kuvataideope-
tuksen tavoitteita nykyisissä valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa.  

Käsitys itsestä rakentuu elämän kulussa. Aho ja Laine (1997, 8) kuvaavat ihmistä ainutlaa-
tuisena yksilönä, jota voidaan ymmärtää vain tuntemalla hänen todellisuutensa eli fenome-
naalinen kenttänsä. Ihmisen ainutlaatuisuus näyttäytyy vuorovaikutussuhteissa toisten kans-
sa. Ihmisen todellisuuteen kuuluvat olevien kulttuuristen ympäristövaikutteiden lisäksi jäljet 
hänen kokemastaan ja perimästään. Ihminen on myös biologinen olento olemassaolossaan 
ympäristössään, jossa välitön havaitseminen ja rakennettu todellisuus vertautuvat jatkuvasti 
toisiinsa (Pipp 1994). Itse ja toiset elävät eri ruumiissa ja ovat siten erilaiset. Erillisyydestä 
seuraa erilaiset näkökulmat. Itsen ja toisten ymmärrys sekä vuorovaikutus itsen ja toisten 
välillä tapahtuvat liikeaistimuksellisten toimintojen kontekstissa. Biologiaan juurruksissa 
olemisesta juontuvat myös lajille kuuluvat ominaisuudet. (mt.) Jokaisella lajiyksilöllä on 
tajuntajärjestelmä jo syntyessään ja geneettinen perimä määrää yksilöön liittyvistä lajiomi-
naisuuksista (Tuomikoski 1987, 22). Gibson (1994) esittää ihmisen lajiltaan eläimenä suh-
teessa ympäristöön. Eläintä pakottaa ympäristö paikkana, ja paikka puolestaan sovittuu 
eläimen tapoihin. Maailmasta havaitaan sen esitys, esineet ja tapahtumat siinä ja niiden 
suomat mahdollisuudet. Havaintotoiminnassa käytetään visuaalisia, akustisia ja biomekaani-
sia havaintojärjestelmiä. (mt.) 
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Maailmasuhteessa ihminen on sekä kulttuuriyhteisön jäsen että lajiyksilö (Kuvio 1). Ihmisen 
itse eli minuus kääriytyy yksilön laji- ja kulttuuriominaisuuksiin, rakentuu ja muuttuu vuoro-
vaikutuksessa ympäristön sosiaalisiin rakenteisiin (Tuomikoski 1987, 23). Itse on tarpeen 
elossapysymisen kannalta. Itse olemuksellistuu syntymässä ja muuttuu elämän kulussa. Itse 
on erotettavissa kaikkien muiden maailman objektien joukosta (Gibson 1994). Siihen kuu-
luu omat toimintansa ja suhteensa muihin objekteihin. (mt.) Kiinnittäessään huomion itsen 
sosiaaliseen muotoutumiseen Fivush ja Buckner (1997) korostavat ihmisen itsen olevan 
erilainen eri konteksteissa, koska kohtaamiset ovat erilaiset eri ihmisten kanssa. Kohtaami-
sessa ilmaistu itse määräytyy yhtä paljon toisten ja kohtaamisen kuin yksilön kautta. (mt.)  

 

 

Kuvio 1. Yksilön, perimän, kulttuurin ja ympäristön vuorovaikutus (vrt. Tuomikoski 1987, 22).  

Sosiaaliset rakenteet ovat yhteisöjen yksilöiden kulttuuristen suhteiden välttämätön viiteke-
hys (Grene 1994). Gardner (2000, 93) ajattelee kulttuurisessa tarkastelussa olevan tarpeellis-
ta huomioida myös ihmisen sekä psykologinen että biologinen puoli: “To focus on culture 
is not to deny psychology or biology; each of these vantage points is necessary”. Koetun ja 
perityn tarkastelu on tarpeen ihmisen toiminnan ymmärtämiseksi. Kuvaan tässä ihmisyksi-
löä ympyrällä, jonka alemman osan muodostaa geneettisesti peritty tajuntajärjestelmä, jolle 
ylemmän osan kulttuurisesti rakentuva oppiminen ja kommunikoiva ilmaisu perustuvat. 
Kuviossa ihmisen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja perimässä rakentuneet puoliskot 
sisältyvät ihmisyksilöön, joka on samalla kertaa sekä luontoympäristön lajiyksilö että kult-
tuuriyhteisön jäsen. Lajiyksilö, kulttuuriyhteisön jäsen, luontoympäristö ja kulttuuriyhteisö 
ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, muokkaavat ja muuttavat toisiaan. Ympäris-
tössä tapahtuva toiminta perustuu haluun ja taitoon (Trevarten 1994). Sekä halu että taito 
ovat liitoksissa geneettisesti perittyyn tajuntajärjestelmään, joka mahdollistaa havaintojen 
tekemisen, niihin reagoimisen sekä toisten tunteisiin ja tekemisiin suhtautumisen. Halua 
Trevarten (1994) nimittää motiiviksi ja tarkoittaa sillä mentaalista toimintaa, joka aiheuttaa 
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ja johtaa liikettä, jonka avulla toimitaan ja saavutetaan tavoite. Motiivi synnyttää subjektissa 
uteliaisuuden ja valmiuden tutkittavan informaation valikoimiseen. Motiivit tarvitsevat 
havainnoitavaa informaatiota. Mieli valitsee kokemukset, joista oppii ja kehittyy. (mt.)  

HAVAINNOIMINEN 
Havainnoiminen on ensimmäinen tiedonhankintatapa (Neisser 1994). Ihmislaji on sopeu-
tunut havaitsemaan itsensä ja maailmayhteytensä suoraan (Pipp 1994) ja hankkimaan siten 
tarpeellista tietoa. Levinas (1996, 37) esittää tiedon käsittelyn todennäköisesti alkavan ahdis-
tuksista ja hapuiluista, eron kokemisesta, voimakkaasta tapahtumasta tai ajan monotonisuu-
den yhtäkkisestä tiedostamisesta. Havainnoimisen valikoivuus on ihmiselle luonteenomai-
nen tapa jäsentää ympäröivän maailman ärsyketulvaa (Aho & Laine 1997). Kohdattuja 
ihmisiä, esineitä ja tapahtumia ryhmitellään luokiksi. Luokittelun avulla ympäristön moni-
mutkaisuus vähentyy ja tunnistaminen helpottuu. (mt., 72.)  

Informaation tarve kuuluu ihmisen biologisiin perustarpeisiin, eloonjäämisen välttämättö-
miin ehtoihin. Aistit välittävät informaatiota. Voidakseen orientoitua ja toimia elinekolo-
giassaan ihminen taltioi informaatiota ja rakentaa sen pohjalta kuvaa, kognitiivista karttaa, 
ympäristöstään ja sen suhteista (Rauste-von Wright & von Wright 1995, 56). Salminen 
(2005, 137) huomauttaa havaitsemisella usein tarkoitettavan pelkästään näköhavaintoa, 
vaikka myös muilla kuin näköaistilla on merkitystä havainnoitaessa. Koetut havainnot ovat 
lopputuloksia eri aistein saadun tiedon käsittelystä. Näköaistin avulla on kuitenkin mahdol-
lista saada runsaasti yksityiskohtaista informaatiota (Lacey 1999). Näköaistiin saatetaan 
luottaa niin paljon että muut aistit hylätään. (mt., 5.) Keskityn tässä erityisesti näköaistin 
kautta välittyvään informaatioon ja sen avulla havaitsemiseen. Käytän näköaistin avulla 
saadun informaation mielellisestä käsittelystä tässä käsitteitä havainnoiminen, havaitsemi-
nen, hahmottaminen, visuaalinen ajattelu ja näkeminen sen mukaan miten ne painottuvat 
sitä selvittävässä puheessa.  

Hahmottamisen lakiluonteisuus  
“That given world is only the scene on which the most characteristic aspect of perception 
takes place. Through that world roams the glance, directed by attention, focusing the narrow 
range of sharpest vision now on this, now on that spot, following the flight of a distant sea 
gull, scanning a tree to explore its shape. This eminently active performance is what is truly 
meant by visual perception” (Arnheim 1969, 14). 

Ennen havaintojen ja aistien välittämien ärsykkeiden vastaavuutta tarkasteltiin konstans-
siolettamuksen varassa. Siinä edellytettiin ärsykekentän elementtien vastaavan kohta kohdal-
ta havaintojen osatekijöitä. Kokeilevan havaintotutkimuksen perustajiin kuuluva fysiologi 
von Helmholtz (1821–94) piti kuitenkin havaintoja aistidataan perustuvina enemmän tai 
vähemmän valideina päätelminä. Helmholtzin ajattelun mukaan havaittu on mahdollisim-
man lähellä todellisuutta kurkottavaa epäsuoraa ja erehtyvää tietoa (Gregory 1979). 1900-
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luvun puolella ajatusta kehittivät aluksi tutkijat Wertheimer (1881–1943), Koffka (1886–
1941), Köhler (1887–1967) sekä Lewin (1890–1947). Kehittely tuotti hahmoteorian, holisti-
sen suuntauksen, jossa painotettiin orgaanisen kokonaisuuden merkitystä. Hahmoteorian 
perusteoksena mainitaan Koffkan Principles of Gestalt Psykology (ks. esim.1955), jossa hän 
esittää kokonaisuuden olevan jotain muuta kuin osiensa summa (mt., 176). Päätelmä perus-
tuu psykologi von Ehrenfelsin jo 1890-luvulla esittelemään käsitteeseen ’hahmolaatu’. 
Koffka esittää hahmon syntyvän havaintomateriaalin järjestämisen prosessissa. Wertheime-
rin ajattelussa hahmo on kokonaisuus, joka ei täsmällisesti vastaa yksittäisten elementtien 
ominaisuuksia (Dunér 1988a). Köhlerin mukaan hahmo on kokonaisuuden sisäistä luonnet-
ta vastaava erotettu kokonaisuus. (mt.) Käsitettä ’hyvä hahmo’ käytettiin aluksi merkitse-
mään pyrkimystä säännönmukaisuuteen, symmetriaan ja yksinkertaisuuteen (Arnheim 
1971). Kühlhorn (1996) kiinnittää huomionsa hahmopsykologien puheeseen hyvistä ja 
huonoista hahmoista. Hänen mukaansa huonoilla tarkoitettiin enemmän tai vähemmän 
sekavia ja siksi vaikeasti hyödynnettäviä piirteitä. (mt.)  

Hahmoteorian mukaan kokonaisuus on ensisijainen, ja sen osat on mahdollista käsittää vain 
jos kokonaisuus on ensin hahmotettu (Dunér 1988a). Vuonna 1923 Wertheimer päätyi 
sarjaan hahmolakeja. Läheisyyden lain mukaan kokonaisuuden osat yhdistetään pienimmän 
välimatkan periaatteen mukaan. Samankaltaisuuden lain mukaan toisiaan muistuttavat ele-
mentit näkökentässä tuntuvat kuuluvan samaan ryhmään. Sulkeutuneisuuden tai ääriviivan 
lain mukaan pinnan sisäänsä sulkevan linjan käsitetään muodostavan kokonaisuuden. Ko-
konaisuuksiksi käsitetään ennen muita ne osat, joita rajoittaa sujuva kaariviiva (good curve). 
Yhteisen liikkeen lain mukaan elementit, jotka liikkuvat samaan suuntaan tai samalla no-
peudella muodostavat kokonaisuuden. Hahmoteorian mukaan lait ovat voimassa huolimat-
ta tietoisuuden kokemuksista. Lakeja ei siis tarvitse oppia, vaan aistein havaittu muotoutuu 
spontaanisti merkittäviksi hahmoiksi aivoissa. Teorian mukaan hahmolait toimivat jo muu-
taman viikon vanhalla lapsella. Dunér ehdottaa viiden lain lisäksi vielä kokemuksen lakia. 
Sen mukaan tieto, ympäristö ja harjoitus vaikuttavat kokonaisuuksien hahmottamiseen. 
(mt.)  

Näkemisen ekologisuus 
Havaintopsykologi Gibson (1904–1979) on teoksissaan Perception of the Visual World 
(1950) ja The Ecological Approach to Visual Perception (1979) tutkinut havaitsemista ja 
siihen liittyvää aistitietoa. Hänen mukaansa ihmisellä on kyky näkemiseen, joka on tulosta 
vuorovaikutuksesta ympäristöön. Yksinkertaisesti toimivasta näköaistista on kehittynyt 
näkeminen sellaiseksi kuin se on ollut mahdollista ihmisen ollessa vuorovaikutuksessa ym-
päristöön. Gibson (1950) hylkäsi liikkumattoman kuvan näkemisen tutkimisen. Hän puhuu 
suorasta (’direct’) havaitsemisesta (Neisser 1994). Siinä havaintosysteemi poimii informaa-
tiota objektiivisesti eriteltävissä olevasta ympäristöstä. Ympäristöstä näön avulla saatu ja 
päätelty tieto auttaa havaitsemaan ympäristön niin kuin se on. Luonnollinen näkeminen on 
ajassa ja tilassa tapahtuvaa keskeytymätöntä, liikehtien hakevaa, suurelta osin epätarkkaa ja 
rajoitetusti tarkkaa toimintaa. Gibsonin mukaan informaatio ympäristön esineistä, paikoista 
ja tapahtumista on valon virtauksen ajallisissa muodonmuutoksissa (Salminen 2005, 92). 
Havaitsijan liikkeet nostattavat optisen virtauksen (optic flow), jonka avulla sen aiheuttanut 
liike tarkentuu (Neisser 1994). Liikkeen vaikutuksesta katse kohtaa kohteen eri suunnista ja 
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kohteet peittyvät toistensa taakse. Tilanteet tarjoavat loputtomasti mahdollisia havaintokoh-
teita, joista vain jotkut havaitaan pikemminkin löytäen kuin keksien (mt.). Tavallisesti katse-
lu tapahtuu kahdella, jatkuvasti liikkeessä olevalla silmällä, jotka sijaitsevat liikkuvassa päässä 
(Salminen 2005). Esineet nähdään alati vaihtuvina kuvina erilaisten etäisyyksien päässä 
toisistaan ja itsestä. Oma sijainti ja oman ruumiin visuaaliseen kenttään mukaan tulevat 
häilyvät osat tässä ympäristössä havaitaan, mutta syvyysvihjeet eivät siihen kuulu. Olennais-
ta on, mitä ympäristön havaintoesineet ovat ja mitä merkityksiä niihin sisältyy havaitsijan 
kannalta. Salminen kysyykin Gibsonin innoittamana:” Entä jos geometrinen tila onkin 
pelkkä abstraktio?” (mt., 153–154.) Kolmiulotteista ympäristöä havainnoitaessa liikkeen 
aiheuttamat projektiiviset muutokset ovat hallitsevia syvyyden merkkeihin nähden (mt., 
174).  

Visuaalinen hahmottaminen ja ajattelu 
Muistan kokeneeni aikoinani lapsuuden kodin järjestyksessä tapahtuneen muutoksen voi-
makkaasti. Nukuin lapsena pienehkössä huoneessa, jonka päätyseinällä oli ikkuna, toisella 
sivuseinällä heteka ja toisella puinen ns. ’päästävedettävä’ sänky. En muista huoneessa ol-
leen muita tavaroita. Joskus äitini kyllästyi huoneen järjestelyihin ja käänsi päästävedettävän 
eri suuntaan. Niinä muutoksen päivinä tunsin erityisesti eläväni. Aurinko tuntui paistavan 
enemmän, happea olevan runsaasti hengitettäväksi ja sänky vaikutti puhtaalta, pehmeältä ja 
kauniilta. Koko huone tuntui säteilevän. 

Muutoksen havaitseminen voi tulla palkituksi virkistyksen tunteella. Jo pienet lapset kiinnit-
tävät huomionsa enemmän johonkin uuteen kuin ennen nähtyyn (Terwogt & Harris 1993). 
Arnheim perehtyi näkemiseen hahmoteorioihin tukeutuen. Hänen mukaansa elävän olen-
non, jonka tarpeisiin näkeminen on kehittynyt, on syytä kiinnittää enemmän huomiota 
muutoksiin kuin liikkumattomuuteen (Arnheim 1969). Piirteiden yhteenkuuluvuuden ja 
erottelun päättelyssä liike tai muutos on olennainen apuväline. Kohteen tarkastelu liittyy 
siten turvallisuuden ja vaaran tunteen kokemuksiin. Kun jotain ilmestyy tai häviää, muuttaa 
paikasta toiseen tai vaihtaa ominaisuuksiaan, tarkkailija voi tuntea oman tilanteensa uhatuk-
si. Muutos ja uhka ovat poissa liikkumattomuuden tilassa, mutta myös saman toistuessa 
uudestaan ja uudestaan tai tasaisin väliajoin. Pitkään saman näkeminen herättää halun muu-
tokseen, uudelleen järjestämiseen. (mt., 14–20.)  

Visuaalinen havaitseminen ja piirteiden erottelu on Arnheimin (1969, 37) mukaan kognitii-
vista toimintaa. Kognitiivisella Arnheim tarkoittaa mentaalisia operaatioita, jotka koskevat 
informaation vastaanottamista, varastoimista ja prosessoimista. Visuaalinen hahmottaminen 
ei ole passiivista ärsykemateriaalin tallentamista, vaan aktiivista ajattelua, pohdintaa ja arvi-
oimista (mt., 37). Muodon hahmotus käsittää luokittelut, joita voidaan kutsua visuaalisiksi 
käsitteiksi. Havaitessa pyritään erottamaan olennaiset ominaisuudet ja yksinkertaistamaan. 
Arnheimin (1956) mukaan visuaalisten piirteiden yksinkertaistaminen merkitsee kuvatilan 
sisäisen visuaalisen jännitteen vähentämistä. Pystysuorat ja vaakasuorat linjat ovat yksinker-
taisemmat ja levollisemmat kuin vinot ja geometriset perusmuodot yksinkertaisemmat ja 
rauhallisemmat kuin mutkikkaat. (mt., 358.) Halullinen tarkoitus ja valikoivuus havaitsemi-
sessa liittyvät Arnheimin mukaan elämässä säilymisen ja toiminnan tarpeeseen:  
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“At the higher psychical level we find that man prefers life to death, activity to inactivity, and 
that laziness, far from being a natural impulse, is generally pursuing his aims, man will also 
strive for tension-reducing fulfillment and satisfaction. He will try to balance his needs 
against the requirements of the environment and to organize the various drives within him-
self in such a way that they form the most harmonious pattern”. (Arnheim 1956, 359.) 

Havaintoja tehdessään ihminen pyrkii tasapainottamaan elossapysymiseen liittyvät tarpeen-
sa ja ympäristönsä edellytykset mahdollisimman harmoniseksi kokonaisuudeksi. Arnheim 
(1969; ks. myös Dewey 1958, 56) korostaa, ettei katseen avulla hahmottuva maailma valmis-
tu välittömästi. Jotkut osat rakentuvat nopeasti, toiset hitaasti. Kaikilta osiltaan rakentamista 
jatketaan, varmistetaan, tarkistetaan, muutetaan, täydennetään ja korjataan. Aktiivinen vali-
koivuus on näkemisen perusominaisuus. Hahmoteoriaan ja Arnheimin sekä Gibsonin aja-
tuksiin perehtynyt von Fieandt (1962) esittää silmien välittävän hahmottuneet ääriviivat, 
esineet ja pinnat kuvioiksi ja taustoiksi. Esineet koetaan suhteellisen muuttumattomina 
silloinkin, kun näkökulma, etäisyys ja valaistus vaihtelevat. (mt., 4–15) Näköjärjestelmä on 
von Fieandtin mukaan ensisijaisesti jäsentäen yhdistävä, integroiva järjestelmä ja toissijaises-
ti erittelevä, analysoiva järjestelmä. (mt., 69–77.)  

Näkemisen tarpeisiin kehittynyt ihmissilmä sisältää reseptoreita havaintojen tekemistä var-
ten (Arnheim 1990, 13). Arnheim esittää näkemistapahtuman kaleidoskooppisena sarjana 
muuttuvia kuvia. Näkemistapahtumassa retinaalisen projektion koko ja muoto vaihtelevat 
riippuen ärsykeobjektin etäisyydestä tarkastelijaan. Etäisyysdimensio vääristää informaation. 
Objektin valoisuus ja väri riippuu osaltaan valolähteen valoisuudesta ja väristä sekä objektin 
spatiaalisesta paikasta suhteessa valolähteeseen ja tarkkailijaan. (mt., 37) Gombrichin (1982, 
18) mukaan ihminen pyrkii stabilisoimaan näkemänsä pysyvyyttä vellovassa ympäristössä. 
Muutoksia jätetään kirjaamatta ja kuva käsitetään suhteellisen pysyvänä. Gombrich (1982, 
50) toteaa: “What we actually see is a very rough picture with a few spots in clear detail.” 
Näkeminen tuntuu laajan ja yksityiskohdiltaan selkeän kuvan näkemiseltä, vaikka kuva on 
enimmäkseen epätarkka. Tarkasti nähty alue kattaa tuskin yhtä prosenttia näkökentästä, 
jossa sijaitsee myös macula, sokea piste. Kaksisilmäisyys mahdollistaa kohteen trianguloivan 
tarkastelun. Kahden silmän kuvat sovitetaan katselutapahtumassa toisiinsa. Kuvan näkemi-
seen vaikuttaa lisäksi vielä liike, joka aiheutuu ympäristön piirteiden jatkuvasta kartoitukses-
ta. (mt., 196.)  

Arnheim (1990) tarkentaa, ettei näkeminen ole ainoastaan mekaanista tallennusta, vaan 
sitoutuu muistin ja käsitteellistämisen mentaalisiin toimintoihin (mt., 14–15). Annetusta 
ärsykemateriaalista valitaan se järjestys ja ne piirteet, jotka tuottavat ensin havaittavan, lajia 
edustavan peruskokonaisuuden, yksilön kannalta hyödyllisen havainnon (Salminen 2005, 
174). Näköaistin avulla saaduissa, vakioisilta tuntuvissa havainnoissa ei vaikuttavana tekijänä 
ole vain tietoisesti osoitettavissa oleva ärsykeperusta, vaan myös elimistön sisäinen hahmot-
tuva maailma. Tarpeet osaltaan säätelevät mitä havaitaan ja mitä jätetään havaitsematta. Itse 
kukin luo oman havaintomaailmansa.  
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Havaitsemisen intentionaalisuus  
Fenomenologisesta näkökulmasta tarkastellessaan Merleau-Ponty (1962) esittää näkemisen 
olevan haltuun ottamista etäisyyden päästä. Näkeminen on annettu keino olla poissa itsestä. 
Merleau-Pontyn (1998; ks. myös Duesund 1996, 31) mukaan ihminen on ensin ruumis, joka 
on ’oma’, ’elävä’ ja ’eletty’. Ajattelu edellyttää ruumiin aistillisuuden avulla havaittuja tunteita 
ja kokemuksia. Aistimisen fysiologinen tapahtuma on aktiivinen prosessi joka noudattaa 
sekä biologisia että psykologisia lakeja. Katse avautuu näkyvälle, joka on annettu. Silmä on 
väline, joka itse liikkuu, keino, joka keksii itse omat tavoitteensa. Tietty maailmasta tuleva 
impulssi liikuttaa silmää. Näkyvänä ja liikkuvana ruumis on osa maailman kudosta, joka 
kuitenkin on oma kokonaisuutensa ja pitää muut ympärillään. Ajattelu ja näkeminen ovat 
kumppanukset. Havainto on tulkinta maailmasta. Merleau-Ponty (1962, 58) korostaa näke-
misen vaikeutta ja toteaa: “Nothing is more difficult than to know precisely what we see.” 
Tietoisuus näyttäytyy analyysin kohteena mahdottomalta. Se koetaan ruumiissa kehittyvien 
liikkeiden kokemuksissa. (mt., 9–78.)  

Ruumis on intentionaalinen ja merkityksiin hakeutuva. Husserlin (1995, 33) mukaan luon-
nollisesti asennoiduttaessa ollaan kiinnostuneita niistä asioista, jotka ovat kullakin hetkellä 
annetut. Havaitsemisen suuntautuneisuus liittyy aktiiviseen haluun. Näkemisen tapahtuma 
situationaalistuu halun avaamassa tilassa. Eksistentiaalis-fenomenologisesta näkökulmasta 
Heidegger (1985) esittää havaitsemisen olevan itsessään jotakin olemuksellista. Havaitsemi-
nen on subjektin suorittama toiminto, joka suuntautuu objektiin. Subjektin suhde objektiin 
on intentionaalinen. Intentionaalisuus havainnossa merkitsee ennen kaikkea sitä, että ha-
vaitseminen, sen intentio, kohdistuu ja liittyy havaittuun. (mt., 47–62.) Heideggeriin tukeu-
tuen Pallasmaa (1996) korostaa aistien keskinäistä vuorovaikutusta ja sen synnyttämää ko-
kemuksen plastisuuden ja jatkuvuuden tunnetta. Katse sisältää tiedostumattoman kosketuk-
sen ja käsi yhdistyy ajatteluun. Katseen sisältämän kosketuksen avulla pystytään näkemään 
esimerkiksi tilan syvyys ja materiaalin tekstuuri, paino ja lämpötila. (mt.) 

Toisen kohtaaminen ja itse 

Husserlin (1995, 33) mukaan maailma havaitaan osittain kuten yksittäiset oliot, osittain se 
on annettu myös muistin yhteydessä ja laajenee siitä kohti tuntematonta. Näkeminen ja sen 
kautta ymmärtäminen tapahtuu aina tietystä näkökulmasta tai asemasta käsin (Varto 2001, 
27). Itse nähdään osana ympäristöä (Salminen 2005, 117). Osa itsestä on läsnä kun ympäris-
tön kohteita tarkastellaan. Varto (2001, 37) kuvailee ihmisen asettumista muuttuvaan maa-
ilmaan, sen keskelle: ”Minulle tapahtuu ja minä tapahdun, mutta ei ole keinoa astua ulos, 
asettua kauemmas, nähdä selvemmin, olla viisaampi.” Ihminen ei voi Varton mukaan aset-
tua mielin määrin ulos mistään, koska hän on joka tapauksessa sisällä kaikessa. Ainoastaan 
itse tapahtumisessa paljastuminen voi osoittaa, mitä jokin on. Katse kohdistuu johonkin 
jolloin tietystä näkökulmasta nähdään jotakin. Samalla kuitenkin aina jää jotakin näkemättä. 
(mt., 39.) Reflektointi katseen avulla ei koskaan käsitä koko maailmaa moninaisuuksineen 
vaan näkökulma on aina osittainen ja rajoittunut. 

Havainto ei tapahdu itsekseen yksinäisyydessä. Aistihavainnot tutkivat ja paljastavat toisen, 
itsen ulkopuolella olevan kohteen (Duesund 1996, 43). Merleau-Ponty (1962, 91) toteaa 
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kohteen tulevan havaituksi oman ruumiin avulla, jota puolestaan ei ole mahdollista itse 
samoin havaita: 

”…I observe external objects with my body, I handle them, examine them, walk around 
them, but my body itself is a thing which I do not observe; in order to be able to do so, I 
should need the use of a second body which itself would be unobservable…” 

Itsen havaitsemiseen tarvitaan toinen. Havaittaessa toinen koetaan samanaikaisesti kaikki 
siihen liittyvät osa-aistimukset, jotka jäävät vaikutelmiksi, kun taas kokonaisuus nähdään ja 
muodostetaan siitä itselle kuva, hahmo. Hahmo on rajoitettujen näkymien summa ja tietoi-
suus hahmosta on kollektiivinen kokonaisuus. (mt., 14.) Toisen tunnistamisessa tarvitaan 
kyky yleistää, hahmottaa yleiset piirteet (Arnheim 1990, 13). Yleiset piirteet opitaan koke-
musten kautta, huomataan seuraukset tai havaitaan ominaisuudet (Eisner 1991, 202). Käsi-
tys oman ruumiin mittakaavasta auttaa päätelmien tekemisessä (Neisser 1994). Oma keho 
kokemuksineen toimii perustana tai mittana, johon havaintoja suhteutetaan. Fenomenaali-
nen kehon kaava, oman elimistön kokeminen havaintoesineenä, perustuu suurelta osin 
ihon, lihasaistien ja eri elinten tuottamiin vaikutelmiin ja on invariantti (von Fieandt 1962, 
286). Maclagan (1999) esittää ruumiin synnyttämien mielikuvien voivan olla sisäisiä ja todel-
lisia, kuten veren paine, lihasten jännittyneisyys, asento, tai kuvitteellisia, esimerkiksi toi-
veajatuksia. Kompleksiset metaforiset kaiut ovat tyypillisiä esimerkiksi lasten piirroksissa. 
(emt.)  

Ricoeur (1992, 311) korostaa maailman ja siinä toimivan ihmisen, itsen, vastavuoroista 
riippuvuutta ja yhteyttä: “There is no world without a self who finds itself in it and acts in 
it; there is no self without a world that is practicable in some fashion.” Maailmassa olemi-
nen antaa erityisen, oman perspektiivin itsen havaitsemiselle. Itse nähdään omasta, yksilölli-
sestä näkökulmasta. Omat liikkeet tuottavat ääniä ja erilaisia, omia, visuaalisia näkymiä 
ympäristössä ja tuntemuksia iholla ja lihaksistossa. Lee (1994) toteaa:” We are what we do”, 
ja esittää itsen tarkentuvan maailmassa toimiessa. Havainto ja liike muodostavat toiminnalli-
sen syklin. Liikkeen kontrollointi ympäristössä riippuu tiedosta, joka on saatavilla asennon, 
suuntautumisen ja koko organismin ja sen osien liikkeiden suhteista ympäristön pintoihin 
nähden. (mt.) Havainnoitaessa avaruuden rajoittunut osa muodostuu katsomisen visuaali-
seksi viitekehykseksi (von Fieandt 1962, 214). Avaruuden perusulottuvuudet suhteutetaan 
tämän rajoittuneen järjestelmän vallitseviin suuntiin. Kun tilassa liikutaan, havainto muuttaa 
muotoaan (Lind 1996). Käsitys tilasta muovautuu muotojen ja pintojen dynaamisessa muu-
tosprosessissa. Syvyys hahmottuu liikkumisen myötä tai silmänliikkein kuvia tutkittaessa. 
(mt.)  

Skeemoitettu kohde 

Havaintojen perusteella tehdään päätelmiä tilasta ja siinä olevista elementeistä suhteessa 
omaan ruumiiseen. Laatu, valo, väri ja syvyys tulevat havaituiksi, kun ne tavoittavat vasta-
kaikua ruumiissa, joka ottaa ne vastaan (Merleau-Ponty 1993, 24). Havainto tavoittaa sitä 
onnistuneemmin kohteet niiden ulottuvuuksia vastaavina, mitä runsaamman viitekehyksen 
havaitsemisen olosuhteet mahdollistavat (von Fieandt 1962). Useimpien havaintoesineiden 
arvellaan vakioituneen sen viitekehyksen varassa, jonka samanaikaisesti tarjolla olevat ärsy-
kejärjestelmät muodostavat havaitsijalle. (mt., 189). Yksinkertaistettujen muotojen avulla 
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mieli prosessoi kerääntyneen aistimateriaalin ja tunnistaa objektit aina kohdatessa. Yksinker-
taistaminen perustuu ihmisen fyysiseen olemassaoloon, sen tarpeisiin ja siihen liittyviin 
kokemuksiin (Arnheim 1990, 15). Yksinkertaistettu malli, skeema (lat. schema = outline), 
on rakennettu standardikuva, joka edustaa jokaista lajiyksilöä. (Arnheim 1990, 16.) Freeman 
(1980) esittää yleistetyn muodon kuuluvan lapsen käsitteelliseen varastoon (Puukari 1989). 
Piirrettäessä poimitaan kohteen ydinrakenne esitettäväksi. Ydinrakennetta nimitetään usein 
myös kanoniseksi muodoksi. Ihmisen kanoninen muoto on ihminen edestäpäin nähtynä. 
(mt., 67–68.) 

Ahon ja Laineen (1997) mukaan skeemat ovat aikaisemmin kehittyneitä ajattelumalleja, 
jotka ohjaavat havaintotoimintaa ja tarkkaavaisuutta. Skeemat muuntuvat uusien havainto-
jen vaikutuksesta. Skeemat ovat ennakoivia ja luovat odotuksia. Niiden avulla rakennettu 
aiempi tieto vaikuttaa uuden tiedon valintaan (mt., 70; myös Rauste-von Wright & von 
Wright 1995, 24.) Skeeman avulla vältytään yksityiskohtaisten havaintojen ylikuormituksen 
aiheuttamalta sekaannukselta (Bruner 1962, 65). Skeemat sisältävät yleisiä tiedon struktuu-
reita, jotka juontuvat kokemuksista maailman todellisuudessa ja kertovat merkityssuhteiden 
rakentumisesta. Niiden avulla järjestyy tieto odotettavissa olevasta. Skeemat toimivat kogni-
tiivisina karttoina (Rönnholm 1999, 63) ja helpottavat uuden kohteen tunnistamista, mutta 
ohittavat monet yksityiskohtaiset piirteet ja vivahteet. 

Näkeminen mielellisen kuvamalliston 
rakentamisena 
Marr (1982) on päätynyt tarkastelemaan näkemistä tietokonemallin avulla. Siinä ihmisen 
näköjärjestelmän ajatellaan toimivan ennen kaikkea alati muuttuvien katsojakeskeisten ku-
vausten vastaanottajana ja rakentavan niistä kohdekeskeisiä kuvauksia, joita on mahdollista 
säilöä pitkäaikaiseen muistiin (Willats 2005). Kohteiden sisäiset representaatiot on mahdol-
lista muodostaa katsojakeskeisesti (viewer-centered) tai kohdekeskeisesti (object-centered). 
Katsojakeskeisesti kuvat rakentuvat tietystä katsojan näkökulmasta tarkasteltuina, jolloin 
kohteet voivat peittää toisiaan. Ne kertovat missä kohteet ovat suhteessa toisiinsa. Kohde-
keskeisesti kuvat rakentuvat itsenäisesti mistä tahansa näkökulmasta. Niiden avulla on 
mahdollista tunnistaa kohde erilaisissa olosuhteissa. (Willats 2005, 4–5.) Marr (1982, 3) 
esittää näkemisen prosessina, jossa löydetään maailmassa oleva ja havaitaan missä se on. 
Hän korostaa visuaalisen maailman kompleksisuutta. Nähty ominaisuuksineen joudutaan 
järkeistämään. On ratkaistava, liittyvätkö nähdyt piirteet esitetyn kuvaan vai itse kohteeseen. 
Näkemisen järjestelmässä siirrytään asteittainen kohti objektiivisempaa visuaalista maailmaa, 
joka on joustavampi piirteiltään, mutta myös enemmän aivojen tilaa vaativa ja vaikeampi 
analysoitava. (mt. 340.) Visuaalisessa maailmassa valaistusolosuhteiden muutokset aiheutta-
vat kuviin muutoksia, samoin kuin näkökulman vaihtaminen. Marr päättelee muutoksissa 
tarvittavan monimutkaisempia kuvauksia kohteista kuin on aiemmin ajateltu:  

” The visual descriptions necessary to solve this problem have to be more complex and less 
directly related to what we naturally think of as their representation as a string of motor 
strokes” (mt., 341). ”…vision goes symbolic almost immediately...Almost the whole of early 
vision appears to be highly symbolic in character. Terminations, discontinuities, place tokens, 
virtual lines, groups, boundaries –all these things are very abstract constructions…” (mt., 
343–344.)  
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Marr korostaa näkemisen symboloivaa ja abstrahoivaa luonnetta ja ajattelee visuaalisen 
havainnon rakentuvan tiettyjen tuntomerkkien perustalta. Mielelliseen kuvamallistoon valit-
tu ja tuntomerkein varustettu representaatio on pysyvämpi tietovarasto kuin katsojakeskei-
nen kaiken aikaa muuttuva ja leijuva maailma (mt., 351–352). Marr esittää kohdekeskeisten 
sisäisten kuvausten rakentuvan erilaisista osatekijöistä (Willats 2005). Siten esimerkiksi 
pitkäaikaisessa muistissa oleva sisäinen representaatio pöydästä voi Marrin ajatteluun tukeu-
tuvan Willatsin (emt., 44) mukaan koostua viivoista tai volyymistä. Ihmisen visuaalisen 
järjestelmän pääasiallinen tarkoitus on pysyvien, kohdekeskeisten muotokuvausten raken-
taminen:”...built up of three-dimensional volumetric primitives out of the ever-changing, 
viewer-centered images made of point primitives available at the retina”. Kohdekeskeiset 
kuvaukset varastoidaan muistiin, josta ne otetaan käyttöön erilaisissa olosuhteissa tunnista-
mistarkoituksessa.  

Havainnoimisen kulttuurisidonnaisuus 
Salminen (2005, 133) esittää näköhavainnon mielen luovana prosessina:” Näemme vain 
sen, mitä katsomme ja minä katsomme”. Havaitsemiseen liittyy tahtominen. Havaitseminen 
on keskeisellä sijalla myös sosiaalisissa tapahtumissa. Kohteen laatu saa vastakaikua ruu-
miissa, joka ottaa sen vastaan. Havaitsemisen ja tunne-elämän välillä ei ole jyrkkää eroa (von 
Fieandt 1962; myös Dahlberg & Moss 2005, 119). Alun perin aistiminen on ollut yleistä 
ärtyvyyttä, jota elimistön asennoituminen, mukautuminen ja toimiminen ympäristön muu-
toksien suhteen ovat edellyttäneet. Tunne on se perusta, jolta aistipiirien kvaliteetit ovat 
vähitellen kehittyneet. Tunnekvaliteetit sävyttävät havaintovaikutelmia. Ne ovat usein suu-
rin yhteinen tekijä eri aistipiirien havaintosisällöissä. (von Fieandt 1962, 178–179.) Nähty on 
moninaisista toiminnoista ja tunteista koostuva joukko.  

Havaintojen tekeminen ja hahmottaminen näyttävät olevan ennen kaikkea ihmisen luoma 
tarkoitushakuinen kokonaisuus. Ulkoisen todellisuuden passiivisen peilautumisen tai heijas-
tumisen sijasta yksilön havainnoimista pidetään aktiivisena todellisuuden rakentamisproses-
sina, jossa yksilö tulkitsee maailmaa tiettyjen kulttuurissaan vallalla olevien strategioiden 
pohjalta (Saaristo & Jokinen 2004, 104) Kohteet eivät itsenäisinä peilaudu katseelle, vaan 
tulevat tuotetuiksi kokevasta organismista riippuvissa, mutta monin tavoin ulkoisesta maa-
ilmasta riippumattomissa prosesseissa (Sass 1997). Silmien avulla tapahtuu osaksi myös 
sosiaalinen asennoituminen. Sosiaalinen luokittelu on tapa, jolla yksilö tai kulttuuri havaitsee 
samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia (Aho & Laine 1997). Havaitsija tekee tulkintoja toisen 
käyttäytymisestä ja siten muodostaa sosiaalista tietoa. Toiminnat ja päättely riippuvat havait-
sijan aiempien kokemusten kuluessa karttuneista tiedoista ja taidoista. (mt., 69–72.)  

Muistin rakenteisiin ja ympäristösuhteisiin kuuluu erilaisia kuvia. Ympäristön kuvat muok-
kaavat osaltaan sitä miten maailma nähdään, ohjaavat pitämään jotakin jonakin, poimimaan 
nähdystä piirteitä, joihin niissä on viitattu (Wartofsky 1979). Näkemisen kulttuurisessa 
kehityksessä hankitut näkemisen piirteet siirtyvät sukupolvelta toiselle. Yhteisön visuaalinen 
kulttuuri periytyy visuaalisten tuotteiden ja kuvaamisen tapojen kautta. Kuvaamisen tavoissa 
näkyvät perityn visuaalisen aineksen lisäksi myös yleiset ajattelutapojen muutokset. War-
tofsky (1979; ks. myös Aronsson 1997; Lindström 2000) esittää kuvaamisen olevan ihmisen 
intentionaalisen toiminnan tuotos, joka perustuu toisiin nähtyihin tuotoksiin:  
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“I call something an artifact if it is a product of human activity, in the sense that it comes into 
being as the result of intentional human making and is made or constructed with an end-in-
view or for a use or purpose. This use or purpose defines the artifact as what it is, so that an 
artifact is what it is made for; it is…a teleological entity…it is we who have shaped our vision 
to certain uses…” (Wartofsky 1979.)  

Salmisen (2005, 216) mukaan ihminen rakentaa havaintonsa älynsä ja tunteensa voimin 
näkemisen aktiivisissa prosesseissa. Hän esittää opetuksen avulla olevan mahdollista vaikut-
taa siihen, ettei kasvaessa menetetä aistimusperäisen havaitsemien kykyä. 

Kulttuurinen havaitsemattomuus  

Visuaalisten piirteiden tulkitseminen on tarpeen elossa pysymisen kannalta. Nähdyn ym-
märtäminen joksikin on luova ja tarkoituksenmukainen, tulkinnallinen tapahtuma. Havain-
toja tehdään vain merkityksiä muodostavien skeemojen ja taustatietojen perustalta (Aho ja 
Laine 1997, 71). Muu esitetty jää vaille huomiota. Eisner (1991, 67) toteaa:”… a way of 
seeing is also a way of not seeing…what we see is frequently influenced by what we know”. 
Tieto vaikuttaa siihen mitä nähdään. Jonkin näkemättä jättäminen ja jonkin näkeminen ovat 
opittuja toimintoja. Kuvia valitaan, sisäistetään ja luodaan: 

”…We appropriate images as well as generate them, and these images, once internalized, not 
only exemplify, they also provide the parameters for seeing and classifying.” (Neisser 1997.) 

Sisäistetyt kuvat määrittävät näkemistä ja luokittelua. Ympäristöä tarkastellaan ikään kuin 
kulttuurisesti rakennetun verhon takaa (Collier & Collier 1992). Collier ja Collier esittävät 
ihmisen voivan olla rajoittuneisuuden ja verhoutuneisuuden takia monissa yhteyksissä visu-
aalisesti lukutaidoton (visually illiterate). Heidän mukaansa erottamisen kyvyttömyys liittyy 
urbaaniin, mekanisoituun yhteiskuntaan. (mt., 6–7.) 

KUVAILMAISUN KEHITTYMINEN 
Monet tutkijat ovat perehtyneet lasten tekemiin piirroksiin. Piirrosten suosituimmuus tut-
kimuskohteena johtunee niiden käsittelyn ja varastoimisen helppoudesta. Lisäksi lapsille on 
totuttu antamaan kynä ja paperi omaa ilmaisua varten erityisesti sisätiloissa toimittaessa. 
Olosuhteiden on puolestaan huomattu vaikuttavan lasten tuottamiin piirroksiin (Lark-
Horowitz & muut 1967). Lasten piirroksia on siksi tutkimusmielessä jaoteltu ryhmiin: oma-
ehtoiset piirrokset, pyynnöstä tehdyt vapaaehtoiset piirrokset, aiheistetut ja ohjatut, kopi-
oidut tai täydennettävät piirrokset. Omaehtoisia piirroksia pidetään olennaisina tutkimus-
kohteina, kun halutaan ymmärtää piirtämistä. (mt., 27–28.)  

Lasten tekemissä omaehtoisissa kuvissa esittäytyvät lähiympäristön kohteet ja kokemukset. 
Huomattava osa tutkituista lasten piirroksista esittää kuitenkin tutkimustilanteessa ehdotet-
tua kaksiulotteisesti kuvattua ihmistä. Käsittelen seuraavaksi ihmisen kuvailmaisun kehitty-
miseen liittyviä tutkimuksia. Niistä valtaosassa tarkastellaan lasten piirroksia. Ajattelen esi-
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tettyjen näkökulmien toimivan ajattelun muutoksesta kuvan antavana, kulttuurisena viiteke-
hyksenä tässä esitetyille lasten ja aikuisten tekemille kuville ja niissä kuvatuille piirteille ku-
ten.  

Kuvailmaisu toisiaan seuraavin vaihein  
Lasten tekemiä piirroksia on tutkittu paljon erityisesti kognitiivisen kehityksen näkökulmas-
ta, jossa psykologisen kehittymisen sisäisen ja universaalin prosessin ajatellaan vaikuttavan 
lasten piirroksiin. Lapsen iän on ajateltu heijastavan kehittymisen vaiheita. Nuoremmilta 
lapsilta on ajateltu puuttuvan kognitiivisia kykyjä, joiden turvin he voisivat tehdä ominai-
suuksia koskevia päätelmiä. Tämän näkökulman mukaan lapsi sijoittuu johonkin useista 
toisiaan loogisesti seuraavista vaiheista, joiden kautta myös älykkyys on todennettavissa. 
Tutkijat käyttävät eri käsitteitä selvittäessään muutoksia, jotka näyttävät olevan ikäriippuvai-
sia.  

1900-luvun alkupuolella Luquet tulkitsee lasten piirroksia pyrkimyksenä kuvata realistisesti 
näkemäänsä (ks. Luquet 2001, 83). Lapsi piirtää hänen mielestään ihmisen ennen yksilöä 
(mt., 147), kuitenkin pyrkien kohti yksilöivää piirtämistä. Luquet erottaa lasten piirroksista 
sattumanvaraisen realismin (Fortuitous Realism/ le réalisme fortuit), epäonnistuneen rea-
lismin (Failed Realism/ le réalisme manqué), loogisen realismin (Intellectual Realism/ le 
réalisme logique) ja visuaalisen realismin (visual realism/le réalisme visuell) vaiheet. (mt., 
85) Intellektuaalisen realismin (jolloin piirretään kohteet siten kuin tiedetään) vaiheessa 
rakennetaan sisäinen malli. Sisäistä mallia tarkennetaan siirryttäessä kohti visuaalista realis-
mia (jolloin piirretään kohteet sen mukaan miten ne nähdään). Korostaessaan lasten piirtä-
vän tietonsa, ei näkemänsä mukaan, Luquet ajatteli tiedon hallinnan kyvyn ilmenevän kuva-
tuissa elementeissä ja niiden kohteiden vastaavuudessa. Visuaalisen realismin vaiheessa 
lapset saavuttavat aikuisten tason, jolloin tilalliset suhteet esitetään nähdyn perspektiivin 
mukaisina. Yksilöiden kehityksessä voi olla eroja eri kulttuureissa teknisten taitojen hallin-
nassa ja monet aikuiset saattavat koko elämänsä ajan tuottaa kuvia 10–12-vuotiaiden lasten 
tavoin. (mt., 141–157.) Toisin kuin monet vaiheteoreetikot, Luquet ei ajattele viimeisen 
vaiheen olevan kehityksen päätepiste.  

Goodenough (1926) ja Harris (1963) tarkastelevat lasten kuvallista kehitystä piirtämisessä 
tiettyjen käsitteiden (kuten ihmisen piirtämisessä ihmisen käsitteen) haltuunoton kautta. 
Goodenoughin (1926/Lark-Horowitz & muut 1967) mukaan erityisesti lasten piirrosten ja 
heidän älykkyytensä välinen suhde näyttäytyy esitettyjen objektien määrässä ja vaihtelevuu-
dessa sekä tavassa, jolla ne on kuvassa järjestetty. Piirtämiseen perustuvat älykkyystestit on 
mitoitettu siten yksityiskohtien määrien sekä asettelun ja mittasuhteiden tarkkuuden mu-
kaan. (Lark-Horowitz & muut 1967, 112–113.)  

Monien tutkijoiden tekemistä lasten piirustusten toisiaan muistuttavista luokitteluista tunne-
tuin ja sovelletuin lienee Lowenfeldin tekemä järjestys, jossa kehitys jakautuu viiteen vaihee-
seen. Hän kuvaa lapsen piirustuksia tunnepohjalta tehtyinä spontaaneina ilmaisuina ja kaa-
vailee lapsen kuvallista kehittymistä skemaattisesta kuvaamisesta taiteellisuuden kehittymi-
seen johtavina vaiheina: 2–4-vuotiaana riimusteluvaihe (Scribble), 4–7-vuotiaana esiske-
maattinen vaihe (Preschematic), 7–9-vuotiaana skemaattinen vaihe (Schematic), 9–11-
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vuotiaana realismin vaihe (Dawning Realism), 11–13-vuotiaana näennäisrealistinen vaihe 
(Pseudorealism). Nuoruusiän vaihe (Adolescent Art) 14–17-vuotiaana on taiteellisten taito-
jen tietoisen kehittämisen vaihe. Jos ohjausta ei enää anneta, piirrokset saattavat jäädä 12-
vuotiaiden tasolle. (Lowenfeld & Brittain1982, 434.) Skeemat eivät muutu ennen kuin saa-
vutetaan toinen esittämisen vaihe, jolloin kehitetään tutkimisen avulla uusi skeema.  

Lark-Horowitz, Lewis ja Luca (1967) tarkastelevat lapsen kuvailmaisua jäljen jättämisestä 
todellisuutta vastaavaan kuvaukseen johtavina vaiheina ja jakavat taiteellisen ilmaisun kehit-
tymisen kolmeen päävaiheeseen: riimustelu (Scribble), skeemavaihe (Schematic) ja todelli-
suutta vastaava vaihe (True-to-appearance). Heidän mukaansa viisitoistavuotiaana todelli-
suutta vastaava vaihe on vielä noin joka toisen saavuttamattomissa ja kuusitoistavuotiaana 
kuvallinen kehitys alkaa yleensä hidastua tai kokonaan loppuu: 

” After sixteen…whatever progress is evident is usually the result of instruction and practice. 
Drawing becomes a specialized ability rather than a general means of expression. The teen-
ager will often continue drawing, but without stimulating instruction most of them will not. 
The average teen-ager, like most adults, does not have facility in representation. He has gaps 
in his visual memory…Like the younger child, he cannot free himself of what he knows is 
there.” (mt., 12.) 

Nuorella tai aikuisella, joka ei saa ohjausta tai harjoitusta kuvallisessa toiminnassaan, ei ehkä 
ole keinoja ilmaista ajatuksiaan tai kokemuksiaan kuvallisesti. Lark-Horowitz, Lewis ja Luca 
toteavat osoitetun, että puolet aikuisista piirtää skemaattisia representaatioita 6–10-
vuotiaiden lasten tapaan. He korostavat, etteivät tutkimukset kerro, ovatko nämä aikuiset 
joskus yltäneet todellisuutta vastaavaan kuvaamisen tasoon ja taantuneet, koska eivät ole 
harjoittaneet taitoa sitten lapsuuden päiviensä. (mt., 13.)  

Myös Kellogg (1969) kuvaa lasten kuvailmaisun kehitystä kognitiivisen kypsymisen mukai-
sena vaiheittaisena tapahtumasarjana: riimusteluvaihe (Scribble Stage) 2-vuotiaana, muoto-
vaihe (Shape Stage) 3-vuotiaana, suunnitelmavaihe (Design Stage) ja kuvaava vaihe (Picto-
rial Stage) 4–5-vuotiaana. Kellogg perustaa tarkastelunsa suureen määrään piirroksia, joista 
valtaosa on USA:ssa tehtyjä ja pienempi osa peräisin muista kulttuureista. Piirrokset sisältä-
vät ihmiskuvien lisäksi myös muita kuvia, esimerkiksi eläimiä ja rakennuksia. Vaiheiden 
lisäksi Kellogg löytää tarkastelussaan yhteneväisiä piirteitä lasten tuottamista ja esihistorialli-
sista kuvista (Löfstedt, 2001, 26).  

Kuvailmaisu muuttuvina prosesseina  
Gardner & Wolf (1979) tarkastelevat havaitsemisen ja kuvan tuottamisen välistä suhdetta 
lasten tuottamissa kuvissa ja esittävät kehityksen kiintopisteet haasteina kohti kompleksisten 
suhteiden ja taidon hallintaa. Ikäkaudet he esittävät summittaisina ja suuntaavat tarkastelua 
piirtämisen tilanteisiin. Tilanteet rakentavat heidän mielestään havaintojen ja tuottamisen 
välisiä suhteita. Gardner ja Wolf kuvaavat hahmottamisen kyvyn kehittyvän nopeasti syn-
tymän jälkeisinä kuukausina. Yksivuotiaan haasteena on suunnata huomio kohteisiin ja 
niiden mahdollisiin seuraamuksiin. Yksi-kaksivuotiaana riimustellaan. Piirtämisen välineet 
havaitaan ja niihin tartutaan, mutta niiden merkitystä jäljen jättäjinä ei ensin ymmärretä. 
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Haasteena on merkkien suhteuttaminen ympäristöön. 3–5-vuotiaina kuvataan ensimmäiset 
symbolit, ’pääjalkaisen’ (ks. Gardner 1980: ’tadpole’) ja peruskohteet. Käsitteellä ’pääjalkai-
nen’ tarkoitetaan lapsen piirtämää vartalottomalta vaikuttavaa ihmisen kuvaa, johon liittyvät 
pään ja jalkojen lisäksi joskus myös kädet. Saavutettuaan kohteen symboloinnin kyvyn, 
lapset pystyvät piirtämään ja rakentamaan tunnistettavia muotoja ja nimeämään ne. Lapset 
kuvaavat etupäässä yksittäisiä kohteita, eivätkä pohdi niiden suuntaan, tilallisuuteen tai 
yksilöllisyyteen liittyviä piirteitä. 5–7-vuotiaina lapset käyttävät eri värejä ja muotoja rohke-
asti ja kuvaavat tapahtumia ja tarinoita. Kuvissa on tietty tasapaino, kukin kohde on omalla 
paikallaan. Tässä vaiheessa lapset pystyvät jossakin määrin kopioimaan toisten piirtämiä 
kuvia, mutta jatkavat silti henkilökohtaista kehittymistään. He eivät tunnu tahtovan ohjausta 
tai vaikutetuksi tulemista. He ratkaisevat graafiset ongelmat esimerkiksi piirtämällä lä-
pinäkyvyyttä, esittämällä kohdetta monilta sivuilta samanaikaisesti ja yhdistämällä sivukuvaa 
edestäpäin piirrettyyn. Perusskeemat voivat toimia joillekin lapsille aakkosten tavoin ja he 
käyttävät niitä eri yhteyksissä. 7–12-vuotiaina lasten haasteena on visuaalinen realismi ja 
erot kuvallisessa esittämisessä kasvavat. Jotkut jatkavat ja jopa lisäävät kuvallista tarkastelu-
aan, kun taas toiset piirtävät vähemmän ja valitsevat toisen ilmaisun tavan. Kuvallisia piirtei-
tä kohtaan osoitettu sensitiivisyys riippuu yksilöllisistä eroista ja hahmottamisen kohteina 
olevista kontrasteista ja sävyistä sekä ohjauksesta. (mt.)  

Freeman (1980) kuvaa kuvailmaisua kuuden käsitteen kautta. Käsitteet hän järjestää abst-
raktista erityiseen siirtyen. Ensimmäinen niistä on karikatyyrin käsite (caricature), jossa hän 
tukeutuu Gombrichin (1972) ajatuksiin ilman kohteen mukaista realistisuutta esittävän 
kuvan vakuuttavuudesta. Lasten kuvissaan piirtämät pitkät jalat ovat Freemanin mukaan 
merkkinä niiden kuvaan kuulumisesta. Karikatyyri mahdollistaa merkityksen esittämisen ja 
huomion kiinnittämisen. Toinen Freemanin käsite on kanonisuus (canonicality). Välittääk-
seen merkityksiä piirroksen on omattava tunnistettavaa yleisyyttä. Kanonisuus on optimaa-
linen menetelmä perustavan strukturaalisen tiedon välittämiseen. Kanonisen muodon ha-
keminen on piirtämisen kehityksen ydinaluetta. Kolmas Freemanin käsite on piirtämisjärjes-
telmä (drawing systems), joka liittyy kanonisen muodon esittämisessä ilmenevään ristirii-
taan. Kanoninen muoto tuntuu sopivan huonosti joidenkin toimintojan esittämiseen. Piir-
tämisjärjestelmät liittyvät sääntöihin, joiden avulla näkymä esitetään tietystä näkökulmasta 
kuvatasolle. Nämä järjestelmät kehittyvät suorasta vinoon projektiojärjestelmään vaiheittain. 
Freeman korostaa varhaisempien kuvaamisen tapojen tässäkin olevan enemmän abstrakteja 
kuin myöhemmät. Neljäs käsite on piirtämisen juoni (drawing devices). Freeman löytää 
niitä neljä: erilleen (segregation), päällekkäin (interposition), sisäkkäin (enclosure), ja peitet-
tynä (hidden line elimination) esittäminen. Erityisen tärkeiksi Freeman erottaa niistä en-
simmäisen ja viimeisen. Viiden käsite on suhteellisuus ja kontekstiherkkyys (relational co-
ding and contextual sensitivity). Suhteiden havaitseminen mahdollistuu eri elementtien 
välisen vertailun avulla. Verratessa havaitaan myös ympäristön piirteitä ja ominaisuuksia ja 
suhteutetaan elementit kontekstiinsa. Kuudes käsite on esittämistaipumus (performance 
biasses). Freemanin mukaan suorakulmaisen suhteen esittämiseen on ihmisellä voimakas 
taipumus. Esittämistaipumukset vaikuttavat oleellisesti piirtämisprosesseihin. (mt., 342–
354.)  

Wolf ja Perry (1988) tarkastelevat kuvallisen esittämien kyvyn kehitystä prosessina, jossa 
piirtäminen muuttuu. He erottavat kehityksestä kolme osaa, joiden mukaan piirtäminen on 
ensin keksittävä, sitten erotettava erilaiset piirtämisjärjestelmät toisistaan ja hallittava lopulta 
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erilaisten kuvalajien esittäminen. Wolf ja Perry esittävät lasten 3-vuotiaina alkavan havaita ja 
ohjata piirrosjälkiä paperilla ja kuvaavan tietoisesti sitä mitä aiemmin sattumalta. He konst-
ruoivat piirtämisjärjestelmiä, joiden turvin kuvaavat ääriviivoin suljettuja muotoja ja toisiin-
sa suhteutettuja kokoja. Varhainen piirtämisen järjestelmä on viittauksellisen representaati-
on (gestural representation) järjestelmä, joka käsittää paperille jälkiä jättäviä liikkeitä ja nii-
den ohessa esitettyjä ääniä. Toinen varhainen piirtämisjärjestelmä on kohdekeskeisen rep-
resentaation (object-based representations) järjestelmä, jossa symbolileikin tavoin esitetään 
jotakin, joka representoi kohdetta. Graafisempana piirtämisjärjestelmänä Wolf ja Perry 
mainitsevat piste-kaava-representaatioiden (point-plot-representations) järjestelmän, jonka 
turvin kuvataan pintoja. 5–7-vuotiaina lapset alkavat kehittää tilallisia suhteita esittäviä 
piirtämisjärjestelmiä. Myöhemmin opitaan vielä perspektiivisen esittämisen säännöstöjä. Sitä 
Wolf ja Perry eivät kuitenkaan näe kehityksen loppupisteenä, vaan ajattelevat piirtämisjär-
jestelmien kehittymisen jatkuvan muilla kuvan käsittelyn ja tutkimisen alueilla. (mt.) Löf-
stedt (2001, 36) ehdottaa piirtämisjärjestelmän (drawing system) tilalla käytettäväksi käsitet-
tä kuvaamisjärjestelmä (bildframställningssystem), jonka alaisuuteen voitaisiin laskea kuulu-
viksi myös muulla tavoin kuin piirtäen tehdyt tuotokset.  

Smith, Fucigna, Kennedy ja Lord (1993) tarkastelevat lapsen kuvallista kehittymistä erityi-
sesti maalaamisen näkökulmasta. Heidän mukaansa kuvaamiseen liittyvät muodon, ominai-
suuksien, tilan, perustason, ajatusten metaforisen kuvauksen ja tyylin ongelmat. Lapsen 
kuvaama graafinen representaatio on visuaalisen ja ei-visuaalisen tiedon valitsemisen pro-
sessi. Varhaisissa representaatioissaan lapset käyttävät vähän ja yksinkertaisia vihjeitä. Var-
haisemmat representaatiot ovat yksittäisiä kohteita muuten tyhjällä paperilla. Liikkeen ku-
vaaminen alkaa lasten liikkuvaan toimintaan liittyvästä mieltymyksestä. Lapset käyttävät 
usein kokonaista muotoa. Kuvaamiseen vaikuttaa tarve selvästi erottaa luokiteltu symboli 
toisesta. Graafisesti sopivimmat ja puhuttelevimmat piirteet, näkökulmat ja positiot valitaan 
ja yhdistellään niitä vapaasti (ks. myös Arnheim 1974). Lasten visuaalisen käsitteellistämisen 
kyvyn kasvaessa narratiivisuus kuvaamisessa lisääntyy ja lapset kuvaavat toimiaan. Lisäksi 
kiinnitetään huomiota yksityiskohtiin ja tarkennetaan muotoja. Ajattelun kompleksisuuden 
lisääntyessä kuvien metaforiset ominaisuudet lisääntyvät. Kohteeseen liittyviä tunteita kuva-
taan ja käsitellään niitä ajatusten tavoin. Kompleksisen ajattelun ja esteettisten ominaisuuk-
sien arvioimisen kehittyminen aiheuttaa graafisten elementtien rajaamista. Lapset jatkavat 
alitajunnallisten kuvien työstämistä. Tunteita kuvataan myös surrealistisin keinoin. Kuvat 
saattavat kummuta lasten omista peloista ja ahdistuksista nuoruuden edessä. (Smith & muut 
1993, 44–94.)  

Golomb (esim. 1989) tarkastelee lasten kuvailmaisun prosessia materiaalin ja kolmiulottei-
sen rakentamisen näkökulmasta, jossa tasapaino ja eri suunnat esittäytyvät toisin kuin kak-
siulotteisessa työskentelyssä. Tutkimuksiinsa perustaen Golomb arvelee lasten etu- ja sivu-
perspektiivin sekoittamisen kaksiulotteisissa kuvissa johtuvan osittain käytetyn materiaalin 
tuottamista ongelmista. (mt.) Kolmiulotteisen kuvaamisen ja eripuolilta tapahtuvan tarkas-
telun mahdollistavalla savimateriaalilla työskenneltäessä lapset erottivat hänen tutkimukses-
saan eri puolet toisistaan sekoittamatta niitä. Merkillepantavaa on kuitenkin mielestäni, että 
jotkut lapset Golombin tutkimuksessa ratkaisivat kolmiulotteisen työskentelyn mahdollista-
valla savimateriaalilla ihmisen hahmon ääriviivoin. Tutkimustulos kertonee abstrahoivan 
hahmottamisen tavasta, yhteenkuuluvien visuaalisten elementtien toisiinsa liittämisestä ja 
kenties myös materiaalin outoudesta.  
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Kuvailmaisun rakentuminen kokemusten ja 
tilanteiden suomissa vuorovaikutusprosesseissa 
Piagetin kognitiivisen kehittymisen teoriaan pohjaavat taiteellisen kehittymisen vaiheteoriat 
ohjasivat ymmärrystä kuvailmaisun kehittymisestä useiden vuosikymmenten ajan. Kehitystä 
tarkasteltiin toisiaan seuraavina vaiheina ja niiden myötä kyvyn lisääntymisenä kunnes se 
saavutti tietyn loppupisteen. Sosiokulttuurisen näkökulman lähtökohtana on oletus, jonka 
mukaan ihminen on fyysisin ja henkisin voimavaroin varustettu biologinen olento, jonka 
oppimisen, ajattelun ja toiminnan kehittymisessä vuorovaikutus yksilön ja yhteisön välillä 
on keskeistä (Säljö 2001, 16; ks. myös Yuill 1993). Vuorovaikutus ympäristössä toimiessa oli 
kyllä huomioitu joskus myös vaiheteorioiden selvittelyn kulussa. Esimerkiksi Lowenfeld 
esitti kuvallisen ilmaisun kehittymisen useimmiten loppuvan ilman opetusta tietyssä iässä ja 
Read (1937, 1949) arveli sosiaalisten toimintojen suuntaavan lasten suhtautumista kuva-
ilmaisuun. Read ounasteli sosiaalisten toimintojen vaikuttavan lapsen kuvailmaisuun ja 
arveli estyneisyyden vaiheen olevan ohjattavissa sivuun (Nordström 1976). Hänen mieles-
tään lapset pakotettiin enemmän tai vähemmän vastoin tahtoaan realistiseen kuvaamisen 
tapaan, josta aiheutui ristiriitoja omia tarpeita ja sosiaalisia vaateita täytettäessä. Sosiaalisen 
vaateen täyttämisestä aiheutui imitoimisen tai estyneisyyden tielle lähteminen ja realistinen 
ilmaisu. Readin mukaan abstraktit mallit synnyttävät abstraktia kuvaamista. (mt., 225–257.)  

Hahmopsykologia tukenaan Arnheim päättelee lasten oppivan piirtämään järjestäessään 
kohtaamiaan elementtejä. Siinä he rakentavat perusmuotoja, joita vähitellen yhdistelevät: 

“ Man’s striving for order, of which art is but one manifestation, derives from a similar uni-
versal tendency throughout the organic world; it is also paralleled by, and perhaps derived 
from, the striving towards the state of simplest structure in physical systems” (Arnheim 1971; 
myös 1974). 

Arnheim hylkää ajatuksen näkökohteiden kopioimisesta. Arnheimin (1974) mukaan ku-
vailmaisu on visuaalisen ajattelun ohjaamaa graafista kieltä, joka kehittyy vuorovaikutuspro-
sesseissa. Siinä ’pääjalkainen’ (tadpole) on täydellinen hahmo, jossa pää ja vartalo eivät 
esiinny erillään. (mt., 39.) Wolf (1989) erottaa esteettisen herkkyyden kehittyvän kuvia te-
kemällä ja kuvista käytyjen keskustelujen myötä. (mt.) 

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna kuvallisen ilmaisun kehittymistä ei ymmärre-
tä lineaarisena jatkumona kohti ’visuaalisesti realistisia’ kuvia. Wilson ja Wilson (1979) tar-
kastelevat piirtämistä kulttuurisidonnaisen kehittymisen näkökulmasta. Heidän havaintojen-
sa perusteella piirtäminen ja sosiaalinen oppiminen ovat suhteessa toisiinsa. Wilson ja Wil-
son tukeutuvat ajattelussaan Gombrichin päätelmiin tadeteosten keskinäisistä vaikutussuh-
teista ja toteavat lasten oppivan monista kulttuurisista lähteistä ja piirtävän ennemminkin 
toisten kuvien kuin näkymän tai kohteesta hallitsemansa tiedon perustalta (Willats 2005, 
35–36). Lähteinä saattavat toimia esimerkiksi toisten lasten, aikuisten tai tiedotusvälineiden 
tuottamat kuvat. Wilson ja Wilson päättelevät lasten kuvailmaisun kehityksen perustuvan 
siihen, että he oppivat käyttämään kulttuurisessa ympäristössään havaitsemiaan kuvakon-
ventioita. Piirtäessään lapset tukeutuvat muistikuviin, joita heillä on toisista kuvista. Muisti-
kuvat on hankittu komiulotteisista kohteista liikkuvissa tilanteissa, joten piirtäessä ne on 
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muutettava kaksiulotteisiksi esityksiksi. Kaksiulotteiset muistikuvat, skeemat, helpottavat 
esityksen laatimista. Willats ajattelee Wilsonin ja Wilsonin esittämän kehityskulun kuvaavan 
muutoksia lapsen yrityksinä korjata karkeaa skeemaa harjoittamalla toisaalla näkemiään 
kuvaamisen tapoja (Willats 2005, 36).  

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkastelevat kehitystutkijat esittävät monien havainnon-
tekoon ja piirtämiseen liittyvien piirteiden olevan yhteydessä kulttuuriin ja siinä tapahtuvaan 
sosiaalistumisen prosessiin. Todellisuutta tarkastellaan samanaikaisesti useiden aistien avul-
la. Aronsson (1997) korostaa kuvan ja kielen kehittyvän monin tavoin yhdensuuntaisesti. 
Kuvarikkaissa kulttuureissa kieli ja kuva kehittyvät melko samanaikaisesti. Molemmissa 
ilmaisumuodoissa lapsi joutuu kääntämään monimutkaisen todellisuuden uuden välineen 
avulla tuotetuksi ilmaisuksi. Puhutussa kielessä lapsen täytyy käsitellä erityisesti ajallisten 
suhteiden ja kuvakielessä tilallisten suhteiden problematiikkaa. Naturalistisessa kuvaamises-
sa lapsi joutuu järkeilemään kuvatessaan kolmiulotteista todellisuutta kaksiulotteiselle pape-
ripinnalle. Aronsson ei halua sitoa kuvien tuottamista kehitysvaiheisiin, vaan pyrkii osoitta-
maan kuvien tekemisen kulttuuriset yhteydet tarkastellessaan eri sukupolvien lasten tekemiä 
kuvia. Hän korostaa lapsen rakentavan kuvia kertoakseen. (mt., 52–54, 122) Aronssonin 
mukaan eri kulttuureilla on erilaiset kirjoittamattomat kuvakieliopit (Löfstedt 2001, 38). 
Kuvien rakentamisen tavat ovat siteissä kulttuurin esittämiin kuviin. Cox (1998) toteaa 
Australian aboriginaalien parissa tekemiensä tutkimusten perusteella lasten piirrosten tyylin 
riippuvan paljon ympäristön esittämästä kuvastosta. Monet lasten piirtämiseen liittyvät 
kehityksen muodot eivät näytä olevan universaaleja, vaan eroavat toisistaan kulttuureittain 
ja historiallisuuden valossa tarkasteltuina.  

Kindler ja Darras (1997a; b) pitävät aiemmin käytössä olleita vaiheteorioita liian suppeina ja 
kehittävät piirtämisjärjestelmä-ajattelua kuvien sosiokulttuurista rakentumista korostaen. 
Heidän mielestään vaiheteorioissa ei huomioida rajojen ulkopuolista erilaisuutta, vaan vai-
heet määritetään realistisen kuvaamisen kyvykkyyden kasvun mukaan. Vaiheteoriat eivät 
myöskään kata lapsuusvuosien jälkeistä aikaa. Kindler ja Darras (1997a)esittävät kuvallisen 
representoimisen kehityksen (development of pictorial representation) mallin (LIITE 2), 
joka ei tukeudu mihinkään tiettyyn taiteen määrittelyyn. Se käsittää erilaiset kuvaesitykset 
ilman taiteeseen liittyviä arvotuksia ja huomioi sosiokulttuuriset vaihtelut sekä lapsuudesta 
aikuisuuteen yltävän prosessin. Malli perustuu ajatukselle, jonka mukaan kaikki taide sisältää 
kommunikoivaa voimaa. Kommunikointi on yleinen ominaisuus kaikille kuvaesityksille. 
Mallin hypoteesina on ajatus, jonka mukaan kuva kumpuaa kahden vastakkaisen voiman, 
houkutuksen (attraction) ja kavahduksen (repulsion) välisestä konfliktista (LIITE 1). Voi-
mien kohtaamiseen liittyy sekä yleistäviä, säännönmukaisuutta suosivia, että yksilöiviä, yllä-
tyksiin hakeutuvia pyrkimyksiä. (Kindler & Darras 1997a.) 

Mallinsa Kindler ja Darras perustavat käsitykselle, jonka mukaan taiteellinen kehittyminen 
ja oppiminen sisältää sosiaalisen komponentin. Mallissa varhaislapsuuden taiteellista kehit-
tymistä ei käsitetä määriteltyjen sääntöjen mukaisena lineaarisena liikkeenä, vaan sen mu-
kaan pyritään kuvaaman lasta ja pyrkimystään kuvallisten representatiivisten strategioiden 
varaston kartuttamiseen. Mallissa kuvataan kumulatiivista kehittymistä. Sen mukaan lapsi 
oppii hallitsemaan erilaisia ikonisia esitystapoja. Kommunikatiivisesta kontekstista riippuen 
lapsi valitsee esittämisen keinot mahdollisten keinojen joukosta. Kindler ja Darras (1997a) 
hahmottavat muiden tutkijoiden tavoin (ks. esim. Lowenfeld & Brittain 1982) jossakin 
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lapsuusvuosien keskivaiheilla kuvallisen kehittymisen pisteen, joka on yleisesti saavutetta-
vissa, mutta jota ei voida ylittää ilman lisävirikkeitä, tavoitteellista oppimista ja harjoitusta. 
He nimeävät tämän pisteen alkukuvastoksi (initial imagery). Ajattelun perustana on käsitys, 
jonka mukaan varhaislapsuuden taiteellista kehittymistä voidaan ainakin jossakin määrin 
pitää kuvallisten kykyjen spontaanina prosessina, jota rohkaistaan sosiaalisessa ja kulttuuri-
sessa kontekstissa. Prosessiin lasta johtaa funktionaalisen visuaalisen sanavaraston laajenta-
misen ja kehittämisen tarve. Tämä kehityskulku ei näytä koskevan aikuisia. Alkukuvaston 
saavuttaminen näyttää usein johtavan kehittymisen lamaantumiseen. (Kindler & Darras 
1997a.)  

Alkukuvasto on voimakkaasti yleistetty ikoninen järjestelmä, jolle on tyypillistä yksinkertai-
nen, vakaa, kuvallisen representaation tarpeen tyydyttävä skeema. Kindler ja Darras arvele-
vat yksinkertaistettuun kuvastoon tyytymisen perustuvan länsimaisissa kulttuureissa koros-
tuneeseen puheen ja kirjoitetun kielen asemaan ihmisten välisissä kommunikaatioproses-
seissa. Ihmiset pitävät itseään enemmän kuvastojen vastaanottajina kuin tuottajina. Kuvalli-
suuteen liittyvien taitojen ja tietojen puute ruokkii ajatusta, jonka mukaan hienovarainen 
kuvallinen toiminta on ennalta määrättyjen lahjakkuuksien etuoikeus. Kindler ja Darras 
(1997a) toteavat: 

” The ethos of the artist as one who possesses a unique talent, combined with lack of quality 
art education which would allow for the development of abilities and confidence in the realm 
of pictorial production, are conducive to keeping people locked in the initial imagery system.” 

Alkukuvasto on perusta, jolta kulttuuristen ja sosiaalisten vaikutteiden ja formaalin kasva-
tuksen kautta kumpuavat kuvallisuuden uudet muodot. Tässä todellisuudessa useita vaihto-
ehtoisia kuvallisia systeemejä ohjaavat yleistävät tai yksilöivät pyrkimykset. Länsimaisessa 
ymmärryksessä taiteellinen ilmaisu yhdistetään yksilöivään pyrkimykseen. Silti avoin käsitys 
taiteesta ja kulttuuristen perspektiivien moninaisuudesta sisällyttää sekä yleistävyyden että 
yksilöivyyden taiteellisesta kehittymisestä käytävään keskusteluun. (Kindler & Darras 
1997a.) 

Kindler ja Darras erottavat yleistämisen pyrkimyksen (generic tendency) ilmenevän kahdella 
eri tavalla (LIITE 3). Kirjoittavalle tavalle (writing tendency) on luonteenomaista merkityk-
sen kuvaus vähäistä merkistöä käyttäen. Siinä yhteys alun kuvastoon on selkeä. Kuvissa se 
ilmenee skemaattisina representaatioina. Siihen kuuluvat kuvallisissa narraatioissa pikto-
grammeina ja silhuetteina esitetyt hahmot. Hyperyleistävä tapa (hypergeneric tendency) 
suosii kuvallisia järjestelmiä, jotka määrittävät yleisen ilman muutoksia. Siinä pyritään ku-
vaamaan universaali säännöstö. Yksilöimiseen pyrittäessä (individuate tendency) huomioi-
daan kuvattavan monimuotoiset erityisominaisuudet. Kindler ja Darras jakavat myös sen 
kahteen pääluokkaan. Homomorfisessa tavassa (homomorphic tendency) kehitetään kuval-
lista prosessia yksilölähtöisesti. Siinä pyritään kuvaamaan tulkintaa ennemmin kuin objektii-
vista todellisuutta. Isomorfisessa tavassa (isomorphic tendency) ollaan kiinnostuneita jonkin 
tietyn hetken erityisen ja ainutlaatuisen todellisuuden tavoittamisesta. (Kindler & Darras 
1997a.)  

Jotta erottaa yksilöivän piirteen, on oltava kokemus ja ymmärrys erilaisista piirteistä (ks. 
Marton & muut 2004, 17). Käsitteellistäminen edeltää yksilöimistä:” We individualize only 
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if we have conceptualized. And we individualize with a view to describing more” (Ricoeur 
1992, 28). Yksilöiminen lisää tietoa. Yksilöidessä tarkastellaan yleistettyjä ja käsitteellistettyjä 
piirteitä ja yksityiskohtia suhteessa erilaisiin havaintoihin. Tässä tarkastelen aikuisten ja 
lasten kuvallisia tuotoksia ja niiden valmistumisen vuorovaikutuksellisia toimintaympäristö-
jä. En kuitenkaan pyri tarkastelemaan aikuisten ja lasten tekemiä, usein muistiinpanonkaltai-
sia kuvia järjestelmällisesti Kindlerin ja Darrasin esittämien mallien yksityiskohtien mukai-
sesti Ajattelen silti olevan mahdollista perehtyä niiden turvin joidenkin esitettyjen kuvien 
piirteisiin niin haluttaessa ja liitän Kindlerin ja Darrasin esittämät mallit oheen liitteiksi. 

Kuvailmaisu tapahtumien ja kokemusten merkityksiä selvittävinä toimintoina 

Ruumis on merkityksiä etsivä, intentionaalinen kokonaisuus (Duesund 1996). Merkityksiin 
hakeudutaan toimien ja reflektoiden. Reflektio perustuu ruumiillisuuteen. (mt., 36.) Merle-
au-Ponty (1993) vertaa näkemistä ja piirtämistä tienristeyksessä kohtaamiseen. Siinä kohda-
taan olevan kaikkien ominaisuuksien kanssa, kokemus siirtyy käden kautta eteenpäin, pur-
kautuu paperiarkille ja sulkee ympyrän kehän lähtöpisteeseensä, tahtoon. Tässä kehässä ei 
Merleau-Pontyn mukaan ole katkosta, ja on mahdotonta sanoa, missä luonto loppuu ja 
missä ihminen ja ilmaisu alkaa. (mt., 70.) Barnes (1994) ajattelee lapsen piirtämän kuvaavan 
ruumiin kokemusta omasta ja toisten olemuksesta. Lapsi kuvaa kertoen siitä, mihin hän 
kiinnittää huomionsa. Lasten varhaisten symbolisten piirrosten Barnes (1994) toteaa kuvaa-
van sitä, mitä he itsestään tiedostavat. Tietoisuus kaulasta puuttuu ja pää tuntuu isolta suh-
teessa muuhun ruumiiseen. Olkapäistä ja vartalosta ei ole paljon kokemusta, mutta kylläkin 
raajoista sormineen ja varpaineen. (mt., 46–51.) Rakenteen ollessa selvillä, kiinnostus koh-
distuu yksityiskohtiin ja kuvallisten elementtien välisiin suhteisiin ja ääriviivan ja hahmon 
muodon vastaavuuteen.  

Sirkka (2003) selvitti lapsen kuvan tekemisen prosessia ja siinä käyttöön otettuja materiaale-
ja. Hän oli lisäksi kiinnostunut siitä miten konstruktivistinen oppimiskäsitys näkyy lapsen 
kuvallisessa omaehtoisessa työskentelyssä. Sirkan tutkimukseen osallistui seitsemän 3–5-
vuotiasta päiväkotilasta, joiden omaehtoista kuvallista toimintaa seurattiin tilassa, jossa 
erilaisia materiaaleja oli mahdollista ottaa käyttöön. Tutkimus osoitti lasten käyttävän mate-
riaaleja ja menetelmiä monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti. Lapsilla oli omia ajatuksia 
siitä, mitä he halusivat tuottaa ja millä välineillä sen toteuttaa. Vaikeisiin menetelmällisiin 
ratkaisuihin ja toimintaan liittyviin pohdintoihin lapset tarvitsivat ja pyysivät aikuisen apua. 
Prosessien kulussa lapsen ikä erottui vaikuttavaksi tekijäksi. Vanhemmat lapset käyttivät 
enemmän aikaa prosessissaan. Konkreettisen avun antaminen tuntui korostuvan lapsen iän 
myötä. Pienemmän lapsen kohdalla aikuinen oli enemmän sivusta seuraaja kuin varsinainen 
’apuväline’. Sirkan tutkimuksessa lapset tutkivat ilmiöitä materiaalien avulla ja hakivat tiettyä 
tuotosta. Isompien lasten toiminnoissa kolmiulotteinen ilmaisu kuvallisen ilmaisun muoto-
na nousi merkittävään osaan. Heidän tuotoksensa olivat osa jotain suurempaa kokonaisuut-
ta, jossa käsiteltiin kokemuspiiriin kuuluvia asioita. Usein tehty tuotos liittyi omaan leikkiin 
muodostaen siinä käytettävän välineen. Jo valmiiksi nimettyyn työhön saatettiin palata 
myöhemmin ja muuttaa se kokonaan toiseksi. Sirkka päättelee tutkimuksensa pohjalta kuva-
taiteen olevan merkityksellinen lapsen ajattelun kehityksessä. Lapset näyttävät jäsentän 
maailmaansa ja vahvistavan oppimaansa kuvallisen toiminnan avulla. (mt., 52–60.) 
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Pillar (1998) seurasi kuutta 2–6-vuotiasta lasta kolmen vuoden ajan selvittääkseen piirrosten 
merkityksiä lasten omasta tiedonrakentamisen näkökulmasta tarkasteltuna. Piirtämistä, 
kuvien tuottamista ja niiden tulkintaa seurattiin sekä vapaissa että kontrolloiduissa tuokiois-
sa. Kaikkiaan tarkastelussa oli mukana 750 työtä. Pillar jakaa työt neljään osaan: ei-
symbolinen motorinen toiminta (non-symbolic motor activity), symbolinen toiminta (sym-
bolic activity), piirtämisen kulta-aika (golden age of drawing) ja piirtämisen graafiset käy-
tännöt (graphic conventions of drawing). Ei-symbolisessa motorisessa toiminnassa lasten 
piirtämiseen ei liity aiheen tavoittelua, vaan motorista toimintaa. Siinä lapset eivät selitä 
piirroksiin liittyviä tarinoita. Viivat eivät heidän mielestään esitä mitään, koska lapset eivät 
pieninä osaa piirtää kunnolla. Symboliseen toimintaan kuuluu kohteen kuvaamisen tarkoitus 
mutta myös käsitys siitä, että piirros on erilainen kuin representoitu kohde. Representaation 
prosessissa tarkkaillaan kohdetta, katsotaan miten toiset piirtävät, kopioidaan toisten esit-
tämiä tapoja, muistellaan aiemmin käytettyjä keinoja, ajatellaan ja piirretään. Piirrosta yrite-
tään tehdä kauniimmaksi, kohdetta enemmän vastaavaksi ja realistiseksi, vaikka se onkin 
lopulta lapsen oma kuva maailmasta. Piirtämisen kulta-ajan toiminnassa piirros on luontoa 
vastaava kohteen representaatio, jonka käsitetään olevan symbolinen. Representoimisen 
prosessissa opitaan piirtämistä toiminnan avulla, omia ja toisten keinoja käyttäen ja kohdet-
ta tarkkaillen. Piirrettäessä virheet johtuvat lasten mielestä graafisen piirtämisen taidon 
puutteesta, joidenkin piirtämisen järjestelmään kuuluvien elementtien puutteesta, symmetri-
an tai suhteiden puutteesta ja kohteen osan esittämisen puutteesta. Piirtämisen graafisten 
käytäntöjen toiminnassa osoitetaan kiinnostusta piirtämisen graafisiin käytäntöihin. Piirtä-
misen prosessi tuo esille kysymyksiä liittyen virheisiin, piirtämisen luonteeseen ja tarkoituk-
seen, prosessissa tapahtuneiden muutosten syihin, ajatuksiin kohteen ja representaation 
vastaavuuksista ja käsityksiin tiedon hankinnasta piirtämisessä. Pillar päättelee lapsilla ole-
van käsityksiä koskien piirtämisen prosessia. Käsitykset muuttuvat, kun lapset oppivat 
piirtämisen kieltä. Lapset käsittävät toiminnan ja ajattelun olevan suhteissa toisiinsa piirtä-
misen prosessissa. (mt.)  

Matthews (1999) tutki kuvailmaisun kehittymistä oman lapsensa kasvun kulussa. Hän tar-
kastelee lapsen varhaista kuvan tekemistä erityisesti toiminnallisen tapahtuman näkökulmas-
ta, jossa kuvan kohteen ja tekijän lisäksi vaikuttajana on itse kuvan tekemisen tapahtuma. 
Hän liittää piirtämisen ja representaation rakentumisen oman identiteetin sekä tapahtumien 
ja kohteiden identiteettien ja struktuurien etsintään. Tunteiden kuvaamisen sekä kohteiden 
ja tapahtumien representaatioiden perusta muotoutuu aluksi lapsen ja hänestä huolehtijan 
välisessä vuorovaikutuksessa. Kasvun alun psykologisessa tilassa ymmärretään toista syvän 
empaattisesti. Ilmaisun voima, intensiteetti ja kesto ovat tulosta empaattisen tilan rakentu-
misesta. Emootiot ovat yhteydessä havainnon tekemiseen ja sen kognitiiviseen käsittelyyn, 
kohteen manipulaation, välineen käyttöön ja tutkimiseen. Riimustellessa muotoillaan eks-
pressiivistä ja kommunikatiivista kieltä. Piirretyt struktuurit muodostavat mielikuvia houkut-
tavista muodoista (attractor; vrt. Kindler & Darras 1997: attraction), jotka ohjaavat visuaali-
sen ja kinesteettisen ympäristön tutkimista ja muistuttavat samankaltaisten muotojen esiin-
tymisistä. Piirtämisestä ja maalaamisesta muodostuu prosessi, jossa välineen käyttö palvelee 
tunteiden ilmaisua ja kohteiden ja tapahtumien representaation rakentumista. Pienetkin 
lapset pystyvät kenties erottamaan muotoja toisistaan piirtäessään enemmän kuin on oletet-
tu. Vaikka taidot näyttävät kumpuavan luonnostaan, tutkimisen onnistuminen riippuu suu-
relta osin toimintatilan suomista mahdollisuuksista. (mt., 30–48.)  
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Leikki-ikäisenä piirtäminen on toimintojen, intentioiden ja reaktioiden välillä tapahtuva 
dynaaminen vuorovaikutusprosessi strukturaalisten muutosten hahmotustilanteissa. Leikki 
on olennainen osa prosessia, jossa ekspressiivisten elementtien rakenteita tutkitaan. Kun 
samaa tai samankaltaisia toimintoja esitetään eri materiaalien ja välineiden avulla, tuotetaan 
variaatioita, jotka rikastuttavat ymmärrystä erilaisista mahdollisuuksistaan. Toiminnot tapah-
tuvat kolmessa ulottuvuudessa, johon liittyy myös ajan ulottuvuus. (Matthews 1999, 61.) 
Kouluikäisenä kuvataan kaksi- ja kolmiulotteiseen tilaan ja aikaan liittyviä tärkeitä suhteita ja 
invariantteja muotoja. Tarkasteltaessa visuaalisen kentän alueiden ja kohteiden havaittavia 
ominaisuuksia, löydetään myös kohteiden, näkymien ja tapahtumien ei-visuaalisia, invariant-
teja rakenteita ja kohteiden erilaisia näkökulmia. Graafista ja dynaamista struktuuria tutki-
taan ja aletaan erotella ja hyödyntää erilaisia merkkijärjestelmiä ekspressiivisiin ja representa-
tiivisiin tarkoituksiin. (mt., 83.)  

Matthews (1999) ajattelee, etteivät lapset alkujaan pidä piirtämisen pintaa ja sille ilmestyviä 
kuvia yksityisen näkymän havaintoa esittävänä. Piirtämisen prosessi virittää vasta vähitellen 
kohteen ominaisuuksien havainnonteolle. Jotkut toiminnan representaatiot voivat olla 
toimijasta lähtöisin ja kuvautua erilaisten liikeratojen koetteluna ja tallennuksena. Pienille 
lapsille ei havainnosta piirtäminen ole luonnollista. Piirtääkseen kohteen kohdekeskeisestä 
näkökulmasta, joutuu ohittamaan monia häilyviä piirtämisen ja katsomisen tilanteeseen 
liittyviä muutoksia ja pidettävä mielessä kohteen käsitteellistäminen tai representaatio ikään 
kuin paikallaan pysyvänä kuvana. Monet piirrokset yhdistyvät vain hatarasti ulkoiseen maa-
ilmaan. Kohde- ja katsojakeskeisen näkökulman lisäksi piirtämistä on syytä Matthewsin 
mielestä tarkastella myös piirtämistapahtumana. Piirrettäessä näkymiä pinnalle käsitteelliste-
tään itse piirtämisen toiminto. Käytettäessä kuvaa keskustelevana suhteena jatkuvasti muut-
tuvan maailmakäsityksen ja syntyvän piirroksen välillä, aletaan ymmärtää piirroksen esittä-
vän yhtä hetkeä tilassa ja ajassa. Kohteesta tehdyn oman havainnon ja ajattelun prosessin 
tallentaminen tapahtuu suhteessa tallentamisen keinoihin. Kohdetta sinänsä ei kuvata, vaan 
enemmänkin omaa tarkkaavaisuuden prosessia. (Matthews 1999, 93.) Vain harvoin piirrok-
sissa esitetään ajatus näkymästä luonnosta tehdyn observoinnin perusteella. Matthews ei 
arvota erityyppisiä kuvailmaisuja, vaan toteaa sekä ekspressiivisten että representatiivisten 
kuvaamisen tapojen tarjoavan erilaisia mahdollisuuksia käsittää maailmaa. (Matthews 1999, 
140–141.) 

Tehokkuuteen pyrkiminen kuvailmaisussa  

Matthewsin tapaan Salminen (2005) on myös tutkinut kuvailmaisun kehitystä läheltä oman 
lapsen kasvua seuraten ja erottaa kuvailmaisun kehityksestä tilannesidonnaisuuden, kuvaa-
misprosessin ja eriytymisen merkityksiä. Alle kouluikäiselle lapselle piirustus ja sen väline 
ovat voimakkaasti sidoksissa toisiinsa ja tekemisen tilanteeseen. Kuvan tekeminen on pu-
hetta kuvan ja oman minän välillä. Valmis kuva on vain osa kokonaisprosessia. Ensimmäi-
sen ikävuosikymmenen lopulla lapsi ymmärtää itse kuvaamisprosessin ja haluaa kuvata 
kohteen uskottavasti. Kuvan on tarkoitus tulla ymmärretyksi ilman selityksiä ja irrallaan 
piirtämisen tilanteesta. Toisen ikävuosikymmenen alkupuolella tapahtuu voimakas eriyty-
minen. Kuvaamiseen liittyviä ongelmia yritetään ratkaista eri tavoin ja ollaan kiinnostuneita 
mittasuhteista, liikkeeseen ja perspektiiviin liittyvistä ilmiöistä. Uskottavan tuntuisen sy-
vyysilluusion luominen pinnalle vaatii havainnon normaalin vakioisuuden murtamista. Esi-
nettä ei silloin piirretä sellaisena kuin se on vaan sellaisena kuin se liikkumattomasta tarkas-
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telupisteestä katsottuna näyttää olevan. Salmisen mukaan opetuksella ja toveripiirin vaiku-
tuksella on keskeinen merkitys valituille ratkaisuille. Hän viittaa tutkimuksiin, joiden mu-
kaan useimpien aikuisten kuvallisen ilmaisun kyvyt eivät sanottavasti poikkea tasosta, jolle 
lapsi murrosikään tultuaan tavallisesti yltää. Salminen esittää näkemisen järjestelmän sekä 
luonnon että kulttuurin tuotteena. Luonnon tuotteena se auttaa ihmistä pysymään ympäris-
tönsä tapahtumien tasalla. Kulttuurin tuotteena se auttaa ihmistä oppimaan uusia tapoja. 
(mt., 150–156.)  

Willats (2005) esittää kuvailmaisun kehittymisen piirtämis- ja kuvaamissäännöstöjen hank-
kimisen prosessina (vrt. Wolf & Perry 1988; Wolf 1989). Kindlerin ja Darrasin tavoin hän 
vertaa kuvailmaisun käyttöä kielen säännöstöjen käyttöön. Lapset oppivat hallitsemaan yhä 
tehokkaampia piirtämisen sääntöjä, kuten he oppivat puhutun kielen säännöstöjä (Willats 
2005). Piirtämään oppiminen on kielen oppimisen tavoin merkittävä inhimillinen saavutus. 
Kolmiulotteisia kohteita piirrettäessä on keksittävä tavat, joilla ne esitetään kaksiulotteiselle 
pinnalle. Tämä tapahtuu yhä monimutkaisempia ja vaikuttavampia piirtämisen säännöstöjä 
harjoittaen. Willats esittää useimpien lasten piirrosten olevan ennemminkin kohdekeskeisiä 
sisäisiä kuvauksia kuin näkymiä ja toteaa tutkimustensa perusteella vanhempien lasten käyt-
tävän kompleksisempia säännöstöjä ja tuottavan tehokkaampia kuvallisia representaatioita 
kuin nuoremmat lapset. Hän päättelee lasten pyrkivän piirroksissaan juuri representaation 
tehokkuuteen (effective representation). Tehokkuus on sidoksissa realistisuuteen. Realisti-
sen piirtämisen oppimisen prosessissa vanhojen sääntöjen hylkääminen ja uusien omaksu-
minen vaatii runsaasti luovuutta. (mt., 1–18.) 
Lasten varhaiset kuvahahmot esitetään Willatsin mukaan alueina (regions) ennemmin kuin 
viivojen avulla, vaikkakin niiden esittämisessä käytetään usein viivoja (Willats 2005). Willats 
kuvaa piirroksissa esitettyjä ominaisuuksia kuten pyöreys, pitkänomaisuus ja litteys ulottei-
suuksina (extendedness). Ulotteisuus on hänen mukaansa perustavin kaikista muotoon 
liittyvistä ominaisuuksista ja ensimmäinen ominaisuus, joka piirroksissa kuvataan. Muodot 
luokitellaan pyöreiksi tai pitkiksi. Myöhemmin havaitaan hienovaraisempia eroavaisuuksia. 
(mt., 64–69.) Willats päättelee Matthewsin tapaan lasten varhaisten piirrosten viivojen mer-
kitsevän alueiden rajoja. Viivojen rajaamat alueet toimivat kuvan alkeisosina (mt., 122). 
Merkein tuotetut viittausjärjestelmät muuttuvat kehityksen myötä ja myöhemmin viivojen 
tai viivaryhmien käyttäminen kuvan alkeisosina viivojen rajaamien alueiden sijaan mahdol-
listaa tehokkaan keinon kuvata perspektiiviä (mt., 133). 

Melkein koko kehityksen kulun kuvien perusosana toimii alue (region). Aluksi alue vastaa 
koko volyymia. Myöhemmin nelikulmaisia kohteita esittävissä piirroksissa alueet vastaavat 
kohteen eri puolia (faces) tarkasteltavassa näkymässä. Eri puolien esittämisen ongelma 
ratkaistaan käyttäen viivoja, jotka merkitsevät reunoja ja viivojen risteymiä, jotka merkitse-
vät kulmia. Sulavamuotoisia kohteita (smooth objects) kuvattaessa käytetään kauemmin 
järjestelmää, jossa esitetty alue vastaa visuaalista volyymia. Samalla kuitenkin viivan avulla 
piirtäen määritellyt alueiden ääriviivat saavat piirrosten alueet muistuttamaan enemmän 
visuaalisen kentän alueita. Lopulta viivat tarkentuvat kohteiden sulavalinjaisiin ääriviivoihin. 
Lange-Küttner, Kerzmann ja Heckhausen (2002) tutkivat ääriviivan käyttöä 5–11-vuotiai-
den poikien (N=271) ihmispiirroksissa. He havaitsivat yksityiskohtien kuvaamisessa olevan 
paljon yksilöllisiä eroja, eivätkä voineet todeta mitään selkeää lineaarista kasvua visuaalisesti 
realistisen ääriviivan piirtämisessä. He havaitsivat mallin reunoja jäljiteltävän lukemisen 



37 

tapaan kohteen muotoa paperille hahmotettaessa. Tähän sensomotoriseen toimintaan tarvi-
taan visuaalisen mittaamisen avulla tehtyjä melko abstrakteja havaintoja piirtämisen proses-
sin aikana. Visuaalisesti realistisen, kohteen mukaisen hahmon piirtäminen voi olla hankalaa 
viivojen kompleksisuuden ja kohteiden yksilöllisten suhteiden takia, jotka eivät salli valmii-
den mallien käyttämistä. Visuaalisesti realistisen piirroksen tekeminen vaatii jatkuvaa visuaa-
lista kontrollia ja tarpeellisia käden liikkeitä. (mt.)  

Willats esittää vanhempien lasten piirrosten olevan representaatioina vaikuttavampia:”...in 
the sense that they are more effective as representations ” (mt., 145, jossa myös kursivointi), ja 
siten parempia kuin nuorempien. Tehokkaalla tai vaikuttavalla representaatiolla Willats 
tarkoittaa kuvattujen kohteiden esittämistä selvästi ja yksiselitteisesti nähtävinä. Hän viittaa 
Wollheimiin, joka kuvaa representaatiota sanonnalla ’seeing in’. Sanonnan mukaan kuvassa 
on nähtävä jokin kohde tai näkymä, jota se esittää, jotta se olisi representaatio. (mt., 149.) 
Korostaessaan lasten ja aikuisten tekemien kuvien erilaisuutta tai paremmuusjärjestystä, 
Willats vertaa lasten tekemiä kuvia aikuisten taiteilijoiden kuviin.  

Aiemmin perspektiivisten kuvien esittämiseen perehtynyt Willats (esim. Dubery & Willats 
1983) kiinnittää erityisesti huomionsa kuvailmaisun kehittymisen tarkastelussaan juuri tilalli-
siin suhteisiin kuvissa. Varhaisissa piirroksissa kohteiden ja niiden osien väliset tilalliset 
suhteet kuvataan hänen tarkastelussaan järjestysten ja yhteenliittymisten mukaan. Yksisivui-
sia nelikulmaisia kohteita voidaan kuvata summittaisina ortogonaalisina projektioina ja 
kaksisivuisina esitettyinä summittaisina vinoina projektioina. Willats korostaa, ettei varsi-
naisten perspektiivijärjestelmien piirtäminen onnistu ennen kuin viivaa käytetään kuvan 
perusosana. Se taas tapahtuu kehityksen kulussa suhteellisen myöhään. (mt., 141.) Willats 
esittää lasten kehityksen kulussaan pyrkivän parantamaan kuviensa syvyysvaikutelmaa lisä-
täkseen representatiivista tehokkuutta (mt., 152). Myös kaikissa kulttuureissa tyypillinen 
tapa kuvata sulavamuotoisia kohteita ääriviivan avulla lisää hänen mukaansa tehokkuutta 
(mt., 159).  

Onko sitten syytä Willatsin tapaan korostaa perusyksikön vaihdosta kuvailmaisun kehityk-
sen kulussa? Alue tai volyymi, samoin kuin viiva, ovat molemmat olennaisia elementtejä 
sekä varhaisissa että myöhemmin tehdyissä kuvissa. Muutoksessa on olennaista kokemusten 
ja niissä rakennettujen merkityssuhteiden lisääntyminen ja niiden mukanaan tuoma kyky 
kiinnittää huomio yhä suurempaan joukkoon havaintoja ja hahmoja, niiden osia sekä osien 
ja kokonaisuuksien välisiä suhteita. Myös esittämiseen tarvittava motoriikka ja materiaaliset 
ja tekniset keinot lisääntyvät. Kokemukset hahmon alueen tai volyymin erottavista äärivii-
voista ja niiden esittämisistä tuottavat tarkempaa kohteen tai näkymän mukaista vastaavuut-
ta niin haluttaessa. Halu tutkia kohteen ominaisuuksia ja esittää vastaavuuksia on olemassa, 
mutta onko syytä korostaa sitä kuvaamisen tavoitteena? Kuvaamiseen liittyy myös ruumiin, 
kokemusten ja tunteen pohjalta nousevaa merkityssuhteiden selvitystä, koettelua ja esittä-
mistä. Lövgren (1996, 306) esittää kuvien sivuavan kaunokirjallisuutta ja muotoutuvan 
tuntein ja elämyksin. Ricoeur (2000) kiinnittää huomionsa kuvissa esitettyihin kontrasteihin. 
Tavallisessa näköhavainnossa kvaliteetit pyrkivät neutralisoimaan toisiaan ja häivyttämään 
kontrastejaan, kun sen sijaan tuotetussa kuvassa yleensä kontrasteja lisätään. (mt., 75–77.) 
Merkityssuhteiden kuvaamisessa tehokkuuteen vaikuttavat myös muut seikat kuin represen-
taation ja olemassa olevan kohteen vastaavuus.  
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VISUAALINEN KIELI  
Heidegger (1993) vertaa ajattelua huoneen rakentamiseen ja siinä käsityöhön. Yleisesti 
ajatellen käsi kuuluu osana ruumiin organismiin. Käteen liittyvät monet tarttumisen, merkit-
semisen, kuvaamisen ja tervehtimisen toiminnot. Käden liikkeet ovat ilmaisevia ja liittyvät 
myös puheeseen. Jokainen käden liike sisältää ajattelun elementin, ja kaikki käden työt ovat 
juurtuneet ajatteluun. (mt., 380–381.) Myös Varto (2001) korostaa käden ja ajattelun yhdes-
säoloa. Ihmisellä on taitoja, joissa kättä ja ajattelua ei voi erottaa. Näihin taitoihin liittyy 
käsien liike. Käsillä ollaan koko ajan suhteessa olioiden olemisen kanssa. (mt., 47–48.)  

Kuvien katsominen ja käsin kuvaaminen on ihmisen elämään kuuluva perustava toiminta-
tapa, joka muokkaa ajattelua. Visuaalinen ajattelukyky kehittyy Arnheimin (1969) mukaan 
visuaalista aistia intensiivisesti harjoittamalla. Havaintoon pohjaava käsitteellistävä ymmär-
täminen tapahtuu relevantteja visuaalisia piirteitä tulkiten. Katselija suhteuttaa kuvista vali-
koimansa visuaaliset käsitteet mielensä varastoon ja tulkitsee niiden merkitykset omien 
kokemustensa ja tietonsa varassa. Visuaalisten käsitteiden valinta, objektien hahmottaminen 
ja suhteiden arvioiminen on ongelmanratkaisua. Visuaalisen objektin hahmottaminen tar-
koittaa erottuvan muodon löytämistä. (mt., 257.) Näkemiseen, kuvaamiseen ja visuaalisen 
ajattelun rakentumiseen vaikuttavat myös osaltaan kulttuuriset tavat, ympäristön sallimat 
visuaaliset representaatiot ja suomat mahdollisuudet (ks. esim. Aronsson 1997; Lindström 
2000; Sparrman 2002). 

Kuvan ja sanan suhde 
Kuvan ja tekstin avulla rakennetaan merkityksiä, ja pyritään vakuuttamaan vastaanottaja. 
Erityisesti verbaalisuuteen huomionsa kiinnittäneen Vygotskyn (Vygotskij 1982) mukaan 
sanan merkitys on samanaikaisesti kielellinen ja älyllinen ilmiö. Ennen kaikkea visuaalisuu-
teen keskittynyt Arnheim (1969) on korostanut kuvan ja ajattelun yhteyttä. Piirrosmerkkien 
konkreettisuus mahdollistaa pohdiskelun ja dialogin oman minän kanssa (Salminen 1994). 
Toiminnassa vertaillaan osia, niiden ominaisuuksia ja merkityksiä. Kuvien avulla luokitellaan 
ja yleistetään: 

”…Images are constructed from our transaction with empirical qualities …Images…emerge 
from words whose form and content have the ability to generate images” (Neisser 1976.)  

Kuvat voivat kummuta ilmaisuvoimaisista sanoista. Kuvallisen joukkotiedotuksen tarkaste-
luun perehtynyt Nordström (ks. esim. 1976) käsittää kuvat ennen kaikkea kielenä. Hän 
ajattelee kuvallisen imitoivan toiminnan olevan kielellisen normin mukaista toimintaa. Jos 
toiminta ei sovitu alueen koodistoon, on se Nordströmin mukaan kommunikaation ja yh-
teisyyden ulkopuolella, eikä tule ymmärretyksi. Koodin ollessa ymmärretty, kuvan vaikutus 
voi olla välitön. Käsitys kuvan välittömyydestä on Mikkosen (2005, 16–17) mukaan vahva. 
Vänskä (2005) toteaa Larjoston taidetta käsittelevässä kirjoituksessaan seuraavaa:  

”Kuvat ovat kenties tärkeämpi kommunikaatioväline kuin sanat – joidenkin näkemysten mu-
kaan kuvien ajatellaan kykenevän vapauttamaan ”luonnollisia voimia” eli olevan välittömässä 
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yhteydessä luontoon, ruumiiseen tai kulttuurin ulkopuoliseen maailmaan. Näyttämisen ajatel-
laan olevan jollakin tavalla todempaa kuin sanoilla kertomisen.” 

Näyttämisen merkitys todellistuu esimerkiksi lapsen kielen oppimisen prosessissa. Brunerin 
(1983 / Tomasello 1994) mukaan lapset oppivat ensimmäiset sanansa ollessaan yhteisen 
tarkkaavaisuuden vuorovaikutuksessa kielen hallitsijan kanssa. Koska kielelliset symbolit 
ovat yhteydessä referentteihinsä sattumanvaraisesti, lapset voivat oppia uuden sanan oikean 
käytön vain ymmärtäessään mihin kielen hallitsija sanalla viittaa. Tämä tapahtuu yleensä 
aikuisen visuaalisesti tekemän viittauksen avulla (ks. esim. Willats 2005, 13). Arnheim (1956; 
myös Gombrich 1972; Kindler & Darras 1997; Aronsson 1997) huomioi samankaltaisuutta 
puheen ja kuvan tuottamisen kehittymisessä. Lapsen varhainen puhe koostuu etupäässä 
nimisanoista. Nimisanat representoivat ‘yhden-sanan-lauseita’, jotka toimivat kysymisen, 
pyytämisen, ja kertomisen tehtävässä, vaiheessa, jolloin puhe ei ole vielä enempää eriytynyt. 
(Arnheim 1956, 140.) Lapset käyttävät kuvaa kielen tavoin, kertoen, kuvaillen ja kommuni-
koiden sen avulla ensin vähin merkistöin (ks. Lind 1996).  

Chaplin (1994) huomauttaa lähes kaikilla tiedon aloilla pidettävän sanallista tekstiä itsestään 
selvyytenä. Kuvallisen materiaalin ajatellaan olevan tekstille alisteisen ja kirjoitetun tekstin 
välittävän viestin vastaanottajalle. Kuitenkin kuvat sisältävät Chaplinin mielestä enemmän. 
Kuvien diskurssit eivät ainoastaan heijasta kirjoittaen viitattua todellisuutta, vaan muotoile-
vat kuvallisin koodein niihin liittyvät sosiaaliset käytännöt ja väitteet. (mt. 3.) Lash (1988) 
tukenaan Chaplin (1994) esittää teollistuneissa yhteiskunnissa ikonisten merkkien olevan 
siteissä peilaamiinsa kohteisiin. Kuvat muistuttavat viittaamiaan kohteita enemmän kuin 
sanat. Niiden sisältämät diskurssit valtaavat alaa entisiltä hallitsevilta diskursseilta. Uusissa 
diskursseissa tekijät ja teokset näyttävät joskus sulautuvan toisiinsa. (Chaplin 1994, 133–
134.)  

Kuvan verbaalisuus ja kirjoitetun visuaalisuus  

Kuvaa on käytetty viestinä jo paljon ennen ensimmäisten tekstien syntymistä. Kirjaimet 
ovat tyypittyneet kuvista. Kirjaimilla on visuaaliset hahmomuotonsa ja ne voivat toimia 
visuaalisina objekteina ja vaikuttaa muihin visuaalisiin elementteihin ollessaan niihin yhtey-
dessä (Nodelman 1988, 56; ks. myös Lehtonen 1996). ‘Puhtaasti’ visuaalinen tai ‘puhtaasti‘ 
verbaalinen kommunikointi on mahdotonta. Visuaaliset työt eivät ole pelkästään visuaalisia, 
eivätkä tekstit ole pelkästään verbaalisia (Chaplin 1994, 89). Kuvan ja sanan välinen ero on 
Mikkosen (2005, 15) mukaan monesti monin tavoin keinotekoinen. Puhe voi kuvallistua 
mielessä samoin kuin tekstit, jotka jo itsessään ovat myös kuvallisia. Kuvat taas tuntuvat 
kertovan tarinoita ja sisältävän väitelauseita (Goodman 1984, 98–99). Usein kuva ja teksti 
liitetään toistensa yhteyteen. Kuva ja teksti voivat Kuusamon (1990) mukaan ankkuroitua 
toisiinsa muodostaen tiiviin kokonaisuuden, olla väljässä merkityssuhteessa tai viitata jossa-
kin määrin eri asioihin. Verbaali teksti voi myös kaivertua osaksi visuaalista muotoa. (mt., 
202–203.) Kress ja van Leeuwen (2001) toteavat kuvan ja tekstin vuorovaikutuksen voivan 
tulla tulkituksi monin tavoin ilmaistavana puheena. He päättelevät kuvien olevan osa mul-
timodaalisesti tuotettua tekstiä. (mt., 118.)  
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Vaikka visuaalisesti merkitty verbaalinen ilmaisu ja kuvaten kertova visuaalinen ilmaisu 
viittaavat monin tavoin toisiinsa, eivät kuva ja teksti käänny helposti toistensa kielille. Mik-
kosen (2005, 20) mukaan kuvaa ei voi koskaan kokonaan kuvata kielellä, eikä kaikkia kielel-
lisesti ilmaistavissa olevia asioita voi kääntää kuviksi. Kuva ja teksti ovat tietyillä järjestelmil-
lä rakennettuja ajattelun ilmaisuja (Karlsson 1996, 102), joiden ymmärtämiseksi tarvitaan 
järjestelmien tuntemus. Kun ilmaisujärjestelmä on tullut tutuksi, ei kääntämistä toiseen 
ilmaisujärjestelmään välttämättä tarvita. Jos niin tehdään, on kysymyksessä aina uusi luo-
mus. Kuvan ja sanan lisäksi muita ilmaisujärjestelmiä ovat esimerkiksi musiikki, tanssi, 
ilmeet, eleet ja pukeutuminen. Semioottisessa, visuaalista ja sosiologista näkökulmaa yhdis-
tävässä tarkastelussa (ks. esim. Peirce 1977) korostuu kuvien mahdollisuus viestiä sekä 
ikonisesti että symbolisesti erilaisin hierarkkisin kombinaatioin. Verratessaan kuvaa ja sanaa 
keskenään, Chaplin (1994, 89–90) katsoo kuvan olevan löyhemmissä siteissä ideologioihin 
kuin verbaalisen kommunikoinnin. Löyhässä siteessä on reflektiolle tilaa. Visuaalinen kieli 
voi tarjota mahdollisuuden rakentaa erilaisia käsityksiä maailmasta.  

Kuvista puhutaan usein teksteinä. Ricoeurin (2000) mukaan kuvallisessa toiminnassa ’ar-
gumentoidaan ikonisesti’. Ikonisuus merkitsee Ricoeurin mukaan todellisuuden uudelleen 
todeksi kirjoittamista. (mt., 75–77.) Myös Barthes (1977)on suositellut tekstin käsitteen 
käyttämistä teoksen käsitteen sijasta. Teos on perinteisesti ymmärretty staattiseksi, valmiiksi 
objektiksi, kun taas teksti on prosessi, tapahtumasarja. (mt.) Se sisältää erilaisia vuorovaiku-
tusmahdollisuuksia. Käsitteellä ’intertekstuaalisuus’ tarkoitetaan tekstin toisiin teksteihin 
viittaavaa ominaisuutta. Käsite on peräisin Bakhtinilta (1895–1975), mutta sen käytön on 
sittemmin uudistanut Kristeva. Intertekstuaalisessa prosessissa tekstin tarkastelu tapahtuu 
erilaisten luettujen ja kuultujen tekstien keskeisessä tilassa. Samankaltainen käsitteellinen tila 
on nähtävissä myös visuaalisessa kulttuurissa (Freedman 1997). Mieli on kykenevä palaut-
tamaan ja yhdistämään valtavia kuvamääriä ja niiden merkityksiä. Ennen kohdatut kuvat 
tunnelmineen ja konteksteineen, ja niihin liittyvine ajatuksineen, sekoittuvat nähtyyn. Uusi 
kokemus liittyy osaksi entisen perustalle rakentuvaa uutta, kuvan kohtaamisesta kumpuavaa 
tietorakennetta. Tämä auttaa Freedmanin mukaan toimimaan kuvien kanssa niiden pohjalta 
tietoa rakennettaessa. (mt.) Sjölin (1993; myös Paatela-Nieminen 1998; 2000) tarkastelee 
kuvien välistä intertekstuaalisuutta ja korostaa kuvan todellistuvan jokaisessa tarkastelun 
tilanteessa ja merkityksenannon prosessin olevan siten päättymättömän (Sjölin 1993, 166).  

KuvaKieli 
Nykyisin kuvan usein mainitaan olevan kieltä, jota luetaan visuaalisen lukutaidon käsitteen 
mukaisesti (Mikkonen 2005, 16). Goodman (1985) esittää kuvakielen käyttämisen olevan 
aktiivista toimintaa, jossa kohteita luokitellaan ja luonnehditaan:”…representing is a matter 
of classifying objects rather than imitating them, of characterizing rather than of co-
pying…” (mt., 31). Kuvassa kuvaillaan, yhdistellään, analysoidaan ja järjestetään maailmaa 
(mt., 32).  

Kommunikaation näkökulmasta tarkastellen kuva voi näyttäytyä tekstinä, joka on esitetty 
kuvakielellä (Borgersen & Ellingsen 1994). Visuaalista kommunikaatioprosessia on mahdol-
lista tarkastella kuvan tekijän, kuvailmaisun ja kuvan lukijan vuorovaikutussuhteena. Tarkas-
telun mukaan kuvan tekijä lähettää matkaan kuvailmaisun, joka kohtaa kuvan lukijan. 
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Kuvan ajatellaan sisältävän lähetetyn viestin, joka on luettavissa koodatun merkkisysteemin 
mukaan. Kuvan merkkisysteemiä voidaan verrata verbaalikielen merkistöön. Kuvakielelliset 
ja verbaalikielelliset merkkisysteemit ovat kuitenkin erilaiset. Visuaalisen merkin katsotaan 
perustuvan analogialle ja verbaalin merkin ajatellaan olevan konventionaalisesti sävyttynyt. 
Teksti koostuu tasaisesti etenevästä kirjain-, sana- ja lauserakenteista, kuva taas muoto-, 
koko-, tummuus-, kirkkaus-, väri-, tiheys-, karkeus- ja suuntaeroista. Verbaalikielen tavoin 
kuva on aika-, kulttuuri-, ja tekijäsidonnainen tuote. Voidakseen lukea kuvan viestejä on 
ikonografisten merkkien lisäksi omattava tietoa kontekstista, jossa kuva on tuotettu. Tässä 
mielessä kuva on sukua kirjallisuuden teksteille, joiden tarkastelussa on niin ikään oltava 
selvillä ajallisista, kulttuurisista ja tekijään liittyvistä merkityksistä. (mt., 11.)  

Freemanin (1980) mukaan kuvan piirtäminen on enemmän puhetta kuin kieltä. Kieli on 
sosiaalisempi luonteeltaan kuin kuva. (mt., 354.) Kuusamo (1990, 77) huomauttaa, että 
kuvassa esitetty jokin on aina lähempänä lausetta kuin sanaa. Kuvalle on ominaista merkit-
semistavan avoimuus (Mikkonen 2005, 29). Kuvassa kaikki elementit ovat vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Goodman käyttää käsitettä ’tiheys’, jolla tarkoittaa kaikkien kuvassa olevi-
en yksityiskohtien tai symbolien suhteiden merkitsevyyttä (Goodman 1985, 252–253). Ku-
van avoimuuden ja monitulkintaisuuden edessä ihmettelen, onko syytä kutsua kuvaa teks-
tiksi ja puhua kuvan lukemisesta? Kuvan kohtaamistilanteessa on kysymyksessä ennen 
kaikkea tiedostetun käsitteistön perustalle rakentuva kuvan kokonaisvaltainen hahmottamis- 
ja ymmärtämisprosessi. Samanlainen prosessi tapahtuu myös kirjainmerkistön kohtaamisen 
tilanteessa. Myös kirjaimin merkityt sanat keräävät merkityksiään viereisistä ja ennen kuul-
luista sanoista kuten myös ennen koetuista kokemuksista tai nähdyistä kuvista. Niin kirjai-
min kuin kuvamerkistöin ilmaistusta esityksestä on mahdollista tiedostaa vain osa.  

Kulttuurinen kielioppi 

Kommunikaation esittämistä toiselta toiselle lähetettynä viestinä voidaan moittia 
yksisuuntaiseksi (ks. esim. Wertsch 1991, 73). Siinä ei huomioidu eri tekijöiden 
vastavuoroinen vaikutus. Kyky tulkita visuaalisesti esitettyä on opittu, ja yhdistyy kulttuuri-
sesti rakentuneeseen näkemiseen ja ymmärrykseen. Kuvaelementtejä luokitellessa ja kohtei-
siin viitatessa rakennetaan yhteyksiä, analysoidaan objekteja ja järjestetään maailmaa. Kaikki 
viittaukset eivät ole yhtä voimakkaita. Merkitys rakentuu näkemisen ja näkijän hallussa 
olevan tiedon välisessä suhteessa (Sparrman 2002, 97).  

Tietyssä kontekstissa verbaalit ilmaukset ovat muotoutuneet yhteydessä sovittuihin kie-
liopillisiin sääntösysteemeihin (Habermas 1990). Lacey (1999) esittää myös kuvien raken-
tumisessa olevan erotetttavissa kulttuurisia säännönmukaisuuksia:  

“…all images are cultural artifacts and are therefore the products of a particular society at a 
particular time: both the sender and receiver of any image have their own cultural back-
grounds (though they may be the same) which have influenced, respectively, the creation and 
reading of the image.” (mt., 86.) 

Goodman (1985) toteaa representaation realistisuuden (kohteenkaltaisuuden) olevan suh-
teellista. Se määräytyy jonkun tietyn kulttuurin tai henkilön representaatiota koskevien 
standardien mukaan. Uudempia tai vanhempia tai vieraita representatiivisia järjestelmiä 
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pidetään usein keinotekoisina tai taitamattomina. (mt., 33–37. ) Realistisuus on kuvassa 
käytetyn representaatiojärjestelmän ja standardijärjestelmän välinen suhde. Miten oikea 
järjestelmän mukaan tehty kuva on, riippuu siitä miten tarkkaa informaatiota se antaa koh-
teesta kuvaa systeemin mukaan tarkasteltaessa. Goodman toteaa realismin oikeastaan ole-
van esittämisen tapa:” If representation is a matter of choice and correctness a matter of 
information, realism is a matter of habit” (mt., 38).  

Tapa rakentaa todellisuutta on historiallisesti muuttuva kulttuurinen sopimus ja käsitys 
kohteenkaltaisuudesta, realistisuudesta liittyy oppimiseen, mieleen painumiseen. Kohdetta 
kuvataan tavallisesti tietyn kulttuurille tyypillisen representatiivisen järjestelmän avulla 
(Gombrich 1982, 279; Aronsson 1997, 232; Elovirta 1998; Wartofsky 1979; Saaristo & 
Jokinen 2004, 104). Representaation ei tarvitse muistuttaa tai olla kohteensa näköinen. Sitä 
voidaan kohdella siten, jolloin tekijät ja katselijat päättävät, onko kuva representaatio vai 
joku muu. Wartofsky (1979) toteaa: 

”…even in the relation of representation in which it is alleged that the representation is like 
what it represents, I am arguing that it is so by virtue of our taking it to be so, in a given re-
spect. It is we who create similarity, resemblance, or likeness in those forms of pictorial re-
presentation that are said to be based on it.”  

Ihmiset itse luovat käsityksiä samankaltaisuuksista ja representaatioista kuvallisten raken-
nelmien tarkasteluissaan.  

Kress ja van Leeuwen (2006) tarkastelevat sosiosemioottisesta näkökulmasta kuvia merkeis-
tä muodostuneina kokonaisuuksina, jotka ovat kehittyneet sosiaalisesti kuvan tekijöiden ja 
lukijoiden vuorovaikutusprosesseissa, joissa puhuen, kirjoittaen, piirtäen tai maalaten kieltä 
käyttävä tekee valintoja. Valintoja määrittävät kontekstin suomat mahdollisuudet ja valinto-
ja tekevän tarkoitteet. Kukin valinta vaikuttaa ilmaisun lopulliseen merkitykseen. (mt., 45.) 
Kress ja van Leeuwen (2001) ajattelevat visuaalisessa kommunikaatiossa käytettävän erityis-
tä kielioppia (systemic functional grammer), jossa huomio kiinnittyy rakenteen ja merkityk-
sen sekä ilmaisun keinojen käytön väliseen suhteeseen. (mt., 119–120.) Heidän mielestään 
kuva on erityinen merkitysten rakentamisen, representoimisen ja kommunikoivan vuoro-
vaikutuksen väline. Visuaalisessa kieliopissa Kress ja van Leeuwen pyrkivät esittämään 
käsitteitä, joiden avulla on mahdollista tarkastella kuvissa esitettyjä kommunikatiivisia kate-
gorioita. Heidän mielestään kuva muodostaa katselijalleen multidimensionaalisen voimaken-
tän. ( Kress & van Leeuwen 2001, 114–119; myös 2006, 45–46, 119, 145–147.) Kress ja van 
Leeuwen (2006) korostavat kuvan tulkinnassa osien välisten vektorien merkitystä. Kuvatut 
osat liittyvät heidän mukaansa toisiinsa vektoreilla, katsetta johonkin suuntaavilla linjoilla, 
esimerkiksi toiminnasta kertovilla ruumiin asennoilla (mt., 89).  

Kuvan (Tekstin) kertomus  

Visuaalinen kulttuuri toimii työkaluna maailmassa toimiessa. Kuvat puhuttelevat ihmisiä. 
Kuvilla on aina ollut voimaa suhteessa ihmiseen (Nordström 1976). Siitä ovat todisteina eri 
kulttuurisissa yhteyksissä kuvien synnyttämät mielenliikutukset ja joidenkin kuvien esittä-
mistä koskevat kiellot ja käskyt. Kuvat rakentuvat ei-merkityksiä sisältävistä elementeistä, 
joille ei ole olemassa mitään valmista ja kaikille yhteistä koodia. Yhteisöjen jäsenet oppivat 
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käyttämään yhteisön visuaalisia representaatiostrategioita ja tuottamaan niiden avulla merki-
tyksiä. (mt., 222–223.) Kuvaamisen tavat muodostavat sosiaalisissa suhteissa rakentuvia 
kulttuurisia järjestelmiä. Kuvan tekijät tietoisesti tai tietämättään kuvaavat kulttuurissa hy-
väksytyn tavan mukaan (Aronsson 1997, 24). Teos muotoutuu vuorovaikutuksessa, yksi-
tyisten, kulttuuristen ja yhteisöllisten merkityskerrostumien risteytyessä (Saarikangas 1999, 
10). Usein kuvia tehdään omien kokemusten ja käsitysten järjestämisen tarkoituksessa.  

 

 
 
Kuvio 2. Kuvan / tekstin representatiivisten ja interaktiivisten osallistujien välinen vuorovaikutus. 
(Kress & van Leeuwenin 2001 pohjalta.) 

Ihmiset esittävät kuvien avulla ajatuksia tai tunteita, tai näyttävät mihin uskovat ja mitä 
arvostavat (Lanier 1983, 27). Kuvassa kerrottu on siten suunnattu jollekulle (vrt. Karlsson 
1996, 121). Narratiivisen tietoisuuden kasvun myötä kuvaa on alettu tarkastella vertaamalla 
sitä lineaarisen kielen ohella myös dialogiin ja kerrontaan. Kuva voi sisältää narratiivista 
suuntautuneisuutta ja diskurssiivisia ominaisuuksia (Klarén 1996). Diskurssi merkitsee 
edestakaisin juoksentelua (mt.) ja on liitettävissä niin puheen kuin kuvan ilmaisutapojen 
piirteisiin.  
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Kress ja van Leeuwen (2001) erottavat interaktiivisen vaikutusyhteyden kulttuurisen ja 
sosiaalisen sekä visuaalisen ilmaisun välillä (Kuvio 2). Kuvan tekijä, teos ja sen kohtaaja 
vaikuttavat toisiinsa. Kuvaa koskettavat representatiiviset osallistujat (ihmiset, paikat ja 
esineet, joita kuvassa on) ja interaktiiviset osallistujat (ihmiset, jotka kommunikoivat tois-
tensa kanssa kuvien välityksellä). Siihen liittyvät myös representatiivisten osallistujien väliset 
suhteet, interaktiivisten ja representatiivisten osallistujien suhteet (interaktiivisten osallistuji-
en asenteet representatiivisia osallistujia kohtaan), ja interaktiivisten osallistujien väliset 
suhteet (se mitä interaktiiviset osallistujat tekevät toisilleen kuvien kautta). Interaktiiviset 
osallistujat ovat todellisia ihmisiä, jotka tekevät kuvia sosiaalisten instituutioiden kontekstis-
sa. Sosiaaliset instituutiot vaikuttavat eri tavoin siihen mitä kuvissa sanotaan, miten sano-
taan, ja kuinka kuvat tulkitaan. Joissakin tapauksissa interaktio on suora ja välitön, jolloin 
kuvan tuottaja ja katsoja tuntevat toisensa ja ovat kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa kes-
kenään. Monissa tapauksissa suoraa vaikutusta ei ole. Kuvassa osat vaikuttavat kokonaisuu-
teen ja kokonaisuus osiinsa. (mt., 114–119.) 

Käsitän sekä kuvan että kirjoituksen avulla tuottamisen olevan ihmisen ilmaisun keinoja ja 
kuvan ja kirjoitetun tekstin olevan vuorovaikutuksissa muokkautuneita teoksia. Tarkastelen 
kuvan ja kirjoituksen avulla ilmaistujen kertomusten vuorovaikutussuhteita oman tulkintani 
kautta verbaalisen kielen avulla ilmaisten. Ymmärrän kaikki kuvat ja kirjoitetut tekstit usei-
den tekijöiden vuorovaikutteisina kohtaamispaikkoina. Niissä rakentuvat merkitykset sitou-
tuvat näkemisen ja katsomisen käytäntöihin, mutta myös hankitun tiedon, kokemusten, 
käytettyjen materiaalien ja välineiden sallimiin resursseihin, kuten myös situationaalisiin 
merkityssuhteisiin kuten paikkaan, aikaan, valaistukseen ja mielen- ja ruumiintilaan.  

Kuvan (Tekstin) tulkinta 
Wittgenstein (1980) puhuu kielipeleistä. Kielipelit ovat Wittgensteinin mukaan kielimuotoja, 
joiden avulla lapsi alkaa käyttää sanoja. Monimutkaiset kielimuodot on Wittgensteinin mu-
kaan mahdollista rakentaa alkeellisista kielipelien muodoista lisäämällä niihin vähitellen 
uusia muotoja. Kielipelien tutkiminen on kielen primitiivisten muotojen tai primitiivisten 
kielten tutkimista. Kielen yksinkertaisten muotojen tarkastelun avulla on mahdollista nähdä 
toimintoja ja reaktioita, jotka ovat selväpiirteisiä ja läpikuultavia. (mt., 48.) Wittgenstein 
erottaa erityiset fyysisyyteen, käyttöön, tavanmukaisuuteen ja säännönmukaisuuteen liittyvät 
merkitykset havaintoja tehtäessä ja niiden ohjaamana jonakin nähtäessä (Kress & van Lee-
uwen 2006, 127). Pyrkimys yleistämiseen häiritsee havaintojen tekemistä. Wittgenstein 
(1980, 50) täsmentää:”…olen puhunut ”itsepintaisesta yleisyyden halusta”, olisin voinut 
puhua myös ”ylenkatseellisesta asennoitumisesta eritystapauksiin” ja kysyy edelleen, miksi 
yleisen pitäisi oikeastaan olla mielenkiintoisempaa kuin erityisen. Kindler ja Darras (1997) 
esittävät joidenkin ihmisten olevan kuvakielen käytössään taipuvaisempia kiinnittämään 
huomionsa erityisiin ominaisuuksiin, kun taas toiset yleistävät enemmän.  

Kuvan merkitys muuttuu tilanteen muuttuessa. Optinen maailma ja siitä saatu visuaalinen 
kokemus eivät vastaa toisiaan (Gombrich 1982, 193). Havaitsija tulkitsee tehdessään kuvas-
ta havaintoja. Kuvan tulkinta on jatkuvaa toimintaa, joka alkaa heti kuvan kohtaamisen 
tilanteessa. Kuvan elementit kuten pisteet, viivat ja värit yhdistyvät spontaanin reaktion 
kautta representoimaan jotakin (Karlsson & Karlsson 1996, 235). Tämä tapahtuu aikaisem-
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pien kokemusten ja aiemmin kohdattujen kuvien perustalta. Kokevan subjektin ajatukset ja 
tunteet ovat tärkeässä osassa tulkintaprosessissa (Borgersen & Ellingsen 1994). Kuvatulkin-
ta on riippuvainen tulkitsijan persoonallisuudesta, temperamentista, mielipiteistä ja käsityk-
sistä. (mt., 19–25.) Klaren (1996) muistuttaa kuvana näkemisen olevan jonakin näkemistä. 
Tämä jokin on se aiempi kokemus, esitys tai ajatusmalli, johon kuvan struktuurin annetaan 
viitata. Kuvan annetaan herättää mielikuvia. (Klaren 1996, 73–74; ks. myös Wollheim 
1991.) Ennen nähty ja koettu, nykyiset aistimukset ja tarpeet sekä tulevaisuutta koskevat 
ounastelut vaikuttavat katsomiseen ja tulkintaan (Chaplin 1994; ks. myös Kuusamo 1990, 
144). Kuvan tulkintaan vaikuttaa lisäksi myös se, mitä nähdään välittömästi sen vierellä tai 
sen jälkeen (Salminen 2005, 162, 228–244).  

Visuaalisissa tarkasteluissaan ihminen sekä valitsee että tuottaa (Goodman 1985). Valittua 
tarkastellaan laatuina ja lajeina, kuten ruokana, ihmisinä, vihollisina tai välineinä. Mitään ei 
nähdä pelkästään kohteina. (mt., 8.) Toiminnat ja päättely tapahtuvat eri ihmisillä eri tavoin 
(Aho & Laine 1997). Aikaisemmin kehittyneet ajattelumallit eli skeemat ohjaavat havainto-
toimintaa ja muuntuvat uusien havaintojen myötä. Niiden avulla saatu aiempi tieto vaikut-
taa uuden tiedon valintaan ja havainnon tekoon. Aiemmin saatu tieto vaikuttaa siihen, mitä 
saatavilla olevasta tietotulvasta havaitaan. (mt., 69–72.) Kuvan kokeminen tapahtuu usein 
itsestään selvästi, ilman että sen vaikutukseen kiinnitetään tietoisesti huomiota. Kokemus 
voi myös synnyttää vahvoja ruumiillisia ja aistimuksellisia tuntemuksia.  

Seuraavassa selvitän kuvan analyysiin ja tulkintaan liittyviä piirteitä siten kuin ne liittyvät 
tässä tekemiini kuvien tulkintoihin.  

Formaalinen kuva-analyysi 

Spontaania tulkintaa on mahdollista koetella ja laajentaa tietoisella kuva-analyysillä. Siinä 
tulkinta on ensisijainen ja sitä seuraa analyysi, jossa voidaan tarkastella yksityiskohtia irralli-
sina osina tai suhteessa kokonaisuuteen tai laajentaa tarkastelu kuvan ulkopuolelle. Kuva-
analyysin tekemisessä toimintavälineiden ja kuvallisen ilmaisun argumentaatioiden tunnis-
taminen on tärkeää (Borgersen & Ellingsen 1994). Kuvan tekijä käyttää visuaalisen ilmaisun 
formaalisia ominaisuuksia ja muotokielellisiä toimintakeinoja. Kuvasta voidaan kuvakompe-
tenssiin tukeutuen tunnistaa ja identifioida hahmoja. Kuvakompetenssilla Borgersen ja 
Ellingsen tarkoittavat kuvan käsittelijän käyttämän kuvakielen hallintaa. (mt., 19–25.)  

Maailmassa elämisen tila tietoistuu ennen kaikkea heijastuneen valon välittämän visuaalisen 
informaation kautta. Kuvatilan struktuurista erottuvat tärkeät invariantit (Lindgren 1996, 
218). Luonnossa kolmiulotteiseen muotoon lankeavat valo ja varjo luovat vaikutelmaa eri 
tahojen suunnista ja muodon asettumisesta tilaan. Kuvassa hahmot erotetaan taustasta 
omaksi muodokseen ääriviivan tai massoittelun avulla. Tilan vaikutelma syntyy useista ele-
menttien ominaisuuksista ja niiden välisistä suhteista. Päällekkäisyys, osien peittyminen 
toistensa taakse synnyttää tilavaikutelman, koska kokonaan näkyvän tiedetään olevan lä-
hempänä kuin peittyvän. Hahmon koon esittäminen suurempana tai pienempänä kertoo 
tilan rakentumisesta ja perustuu luonnossa havaittavaan ilmiöön. Suurempi koko latautuu 
paitsi lähemmän aseman myös mahdin merkityksillä ja perustunee kokemukseen isomman 
massan voimasta suhteessa pienempään. Havainnoissa ilmenevien värien esittämiseksi 
järjestelmällisesti on laadittu erilaisia fenomenaalisesti koettuja värien kuvaajia (von Fieandt 
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1962). Värit jaetaan kromaattisiin väreihin (ns. kirjoväreihin) ja akromaattisiin (värisävyttö-
miin) väreihin. Kromaattisilla väreille on ominaista sävyllisyys, joka perustuu pinnoilta vali-
koiden heijastuvaan akromaattiseen valoon. Mitä erottavampaa valikointi on, sitä puh-
taammaksi tai kyllästeisemmäksi värin sävyä sanotaan. (von Fieandt 1962, 70–71.) Värin 
avulla voidaan hahmottaa ja osoittaa tilallisuutta nojaten tietoon värin vaalenemisesta ja 
kylmenemisestä luonnossa siirrettäessä katse kohti kaukaisuutta. Värin avulla voidaan lisäksi 
yhdistää tai erottaa hahmoja ja kohteita kuvan sisällä tai ulottaa vaikutus kuvan sisältä sen 
ulkopuolisiin kohteisiin (Kress & van Leeuwen 2001, 105).  

Kokonaisuus vaikuttaa kokemukseen kuvasta ja kuvatulkintaan. Visuaalisen osatekijän 
merkitystä määrittää viereen sijoittuva toinen visuaalinen osatekijä. Väri sävyttää viereisen 
värin omalla vastavärillään ja hahmon koko kertoo viereisen hahmon koosta. Kuvat voivat 
sisältää merkityksiä kuvassa esitetyn ulkopuolelta. Kuvat voivat representoida monin erilai-
sin tavoin; esimerkiksi värit voivat viitata vastaväreihin tai kokoihin (Goodman 1985, 231). 
Hahmojen sijoittuminen kuvapintaan voi olla merkittävä kuvan tasapainon tai epätasapai-
non tunteen kannalta. Kuvan vasen-, oikea-, ylä- ja alareuna koetaan erilaisina jo ihmisen 
ruumiin maailmaan asettumisen perusteella. Ihmisen yllä on yleensä taivas ja alla maan 
kamara. Ihmisen ruumiin oikea puoli on yleensä vahvempi kuin vasen. Kuvatilan yläreuna 
koetaan ilmavana kun taas alareuna tuntuu vetävän voimakkaasti puoleensa. Vasen reuna 
koetaan jännitteisemmäksi ja uhkaavampana kuin oikea. Kress ja van Leeuwen (2001) to-
teavat oikealta vasemmalle tapahtuvan lukemisen suunnan luovan kuvaan voimakkaan 
suunnan. Suunta vaikuttaa vasemmalta oikealle hahmotettavan liikkeen helppouteen ja 
luonnollisuuteen. (mt., 113.) Tässä tekemieni kuvien tulkintojen perustaan kuuluvat kuvien 
formaaliset piirteet, vaikka en pyrikään niitä erityisesti korostamaan.  

Fenomenologinen kuvan tulkinta 

Merleau-Pontyn (1962) mukaan havaitseminen on aktiivista ja uutta konstituoivaa. Havain-
to tulkitaan aistittujen merkkien perusteella. (mt., 30–33.) Fenomenologinen kuvan tulkinta 
perustuu ruumiin aistivoimaiseen kokemukseen kuvan kohtaamistilanteessa. Ruumis on 
fenomenaalinen ja itsensä psykofyysisenä kokonaisuutena kokeva ja ympäristön kanssa 
elävässä vuorovaikutuksessa ja keskeytymättömässä dialogissa oleva (Duesund 1996). Ruu-
mis mahdollistaa itseen ja toisiin suunnatun reflektoinnin. Ruumiillisuus on näkemisen ja 
näkemättömyyden perusta. Ruumiin paikan muuttaminen avaa uusia näkymiä ympäristöön. 
(mt., 31–39.) Fenomenologinen tulkinta kuvasta sisältää siinä olevia laatuja ja eläytymisen 
kautta rakentuvia sisältöjä. Tässä tarkastelen aikuisten ja lasten tekemiä kuvia sekä kodeissa 
että koulussa tehtyinä kuvajoukkoina kuvien kohtaamistilanteissa. Pyrin eläytymisen kautta 
havaitsemaan niissä esitettyjä kuvantuottamisen merkitysrakenteita oman situationaalisuu-
teni pohjalta.  

Subjektiivinen kuva-analyysi 

Kuvan kokijan ajatukset ja tunteet ovat merkittävässä osassa analyysi- ja kuvatulkintapro-
sessissa. Kuvan kokijalla on omat tietonsa, kokemuksensa ja oletuksensa tulkintatilanteessa. 
Ne ylipäänsä mahdollistavat kuvan merkityksellistämisen (Karlsson 1996, 122). Havainto ja 
tulkinta perustuu paitsi tiedostettujen kulttuuristen koodien, myös tiedostamattomien pro-
sessien varaan (Elovirta 1998, 78). Freudin psykoanalyysin ja unitutkimuksen vaikutuksesta 
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on opittu, että ihmiseen vaikuttavat tiedostettujen lisäksi myös tiedostamattomat mieliku-
vat, jotka voivat olla irrationaalisia, unien, toiveiden ja fantasioiden johtamia. Monilla mie-
len illuusioilla on tutkimusten mukaan kuitenkin myös fysiologisia syitä, jotka voivat olla 
universaaleja mutta myös situationaalisia. Kuvan muutoksenalaisia tilaelementtejä, valon ja 
varjon vaihtelua, koon muutosta, päällekkäisyyttä, värien voimaa ja haipumista sekä per-
spektiivilinjoja on käytetty tilan kuvaamisen keinoina eri tavoin erilaisissa kulttuurisissa ja 
historiallisissa konteksteissa sekä ihmisen kasvun vaiheissa. Toisiaan leikkaavat tai vinot 
linjat ja liikkeen ilmaisut tulevat omin merkityksin havaituiksi. Erilaiseksi koettu tai muutoin 
turvallisuuden tunnetta uhkaava tekijä kuvatilassa tai kuvapinnassa kiinnittää huomion. 
Tarkastelevalle yksilölle tärkeät osatekijät havaitaan helposti ja lajiominaisuudet tunnistetaan 
nopeasti. Hahmottajalla on biologisten ja fysiologisten sidostensa lisäksi myös kulttuuriset 
viitekehyksensä. Kuvan elementtien hahmotus sekä tilallisten dimensioiden järjestys ja 
tekninen toteutus ovat kulttuurisidonnaisia ilmiöitä ja kuvaamisen tapa voi kertoa kuvan 
hahmottajalle tunteista ja toiminnoista. Tässä kuvien tulkinta perustuu väistämättä omaan 
taustaani ja siinä koettuihin kokemuksiin, mutta myös tulkitsemisen tilanteeseen liittämiini 
merkityksiin.  

Kuvan narratiivinen tulkinta 

Kuva suuntautuu johonkin ja kertoo jotakin. Narratiivisuus kuuluu kuvan ominaisuuksiin. 
Narratiivi artikuloidaan konventionaalisesti, tuotetaan tietyssä sosiaalisessa kontekstissa 
tuotettu ja esitetään tietyssä kulttuurissa mahdollisin lajityypillisin representaatioin (Lind-
ström 2000). Narratiivisen kuvan tulkinta on monitahoista. Kuva voidaan tulkita kielen 
tasolla. Sitä voidaan tarkastella erilaisissa aikaperspektiiveissä (Aronsson 1997). Se sisältää 
toisten äänien kerrostumia ja toisia kuvatraditioita. Kuva voidaan siten tulkita dialogisesti, 
lähettäjän ja vastaanottajan näkökulmista. Kuvan kohtaaja tulkitsee kuvan tietyssä kulttuuri-
sessa kontekstissa. (mt., 98.) Ricoeur (2000) määrittelee tulkinnan teoksen sisäisen mielen 
tasolla toimivan ymmärtämisen ja selittämisen dialektiikan kautta. Ricoeurin (2000) mukaan 
koko selittämistä ja ymmärtämistä ohjaava prosessi liittyy tulkintaan. (mt., 118.) Tässä selvi-
tän tietyssä tilanteessa, tietyin päämäärin ja omin sanoin yksittäisten kuvien piirteiden välit-
tämää kertovaa ainesta.  

Sosiosemioottinen kuvan tulkinta 

Nordström (1996) esittää semioottisessa tarkastelussaan kuvan tulkinnassa voivan korostua 
kuvan lähettäjän, itse kuvan tai vastaanottajan näkökulma. Kuvan lähettäjän tarkoitteita 
selvittävässä tulkinnassa tunnistetaan kuvantekijän työ tietyssä historiallisessa situaatiossa 
tapahtuneeksi ja selvitetään siitä käsin kuvan merkitystä ja funktiota. Vastaanottajan näkö-
kulmassa kiinnitetään huomio tulkitsevaan toimintaan. Tulkinnan kohteena on vastaanotta-
jan ja viestin, kuvan tai diskurssin kohtaaminen, jolloin vastaanottajan kokemukset ovat 
tärkeämmässä asemassa kuin lähettäjän tarkoitteet. Tietoisuus erityisesti vastaanottajan 
kontekstista on tärkeä. Konteksti kertoo tulkintatilanteen sosiaalisesta ja kielellisestä ympä-
ristöstä. Tulkinnan kohteena voi olla myös itse viesti sekä sen sisäinen ja ulkoinen konteks-
ti. Silloin tulkinta perustuu tulkitsijan omille tiedoille ja kokemuksille. Tulkinta ei välity 
lähettäjän tai vastaanottajan kautta. Tulkitsija on aktiivinen subjekti, oheisluoja (medskapa-
re), joka kasvattaa kommunikatiivista prosessia ja pyrkii löytämään sen kautta uusia ladattuja 
merkityksiä. (mt.) Tässä olen kuvia tulkitessani Nordströmin esittämän oheisluojan tehtä-
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vässä ja rakennan tulkinnoillani uusia kokonaisuuksia, joilla on yhtymäkohdat tulkinnan 
kohteisiin ja niiden kautta tekijöihin, mutta myös omaan elämääni. 

Kuvan lähiluku 

Palin (1998; ks. myös Hoikkala 1993, 291)) esittää kuvan tarkastelua lähilukuna. Yksittäisten 
teosten lähiluvussa (engl. close reading) pyritään tarkastelemaan minkälaisia merkityksiä 
jotkin tietyt kuvat voivat saada joissakin kulttuurisissa tilanteissa. Lähiluvussa tarkastellaan 
säännönmukaisuuksia jonkin rajatun erityisilmiön tai kulttuurisen tilanteen merkityksen-
muodostuksessa. Katsomiseen sisältyy aina jo jonkinlainen tulkinta. (Palin 1998, 125–126.) 
Tämän näkemyksen mukaan ei ole olemassa mitään yleistä kuvallisen ilmaisun järjestelmää, 
joka pätisi kaikkiin mahdollisiin kuvallisiin esityksiin. Kuvan sisältämät monet muuttujat 
aiheuttavat sen, ettei ole olemassa oikeaa kuvan lukemisen tapaa (1999, 95). Tässä esittä-
miäni yksittäisiä kuvia tulkitsen omien kokemusteni kautta. Lähestymistavassa on lähiluvun 
piirteitä. Tulkintaan tässä vaikuttaa jo tekemäni kaikkien kuvien analyysi. Yksittäisten kuvien 
tulkinnoissa tarkastelen kuvissa esitettyjä säännönmukaisuuksia ja erityisyyksiä kaikista 
kuvista tekemäni fenomenologisen tulkinnan ja omien kokemuksieni vaikuttamana.  

Kuvan tulkinta kuvana  

Tulkinta on merkityksiä muodostava ja ymmärrystä rakentava toiminta. Hasselberg, Lind ja 
Kühlhorn (1996) pohtivat kuvan tulkitsemista kuvan tekemisen avulla. Kuvan tulkinta 
kuvan avulla on käsitteellistämisen prosessi, jossa tarkasteltava kuva sisältyy havaintoon ja 
tulkkiutuu siinä jonakin uusin ajatuksin, käsityksin ja tuntein, jotka puolestaan sisältyvät 
uuteen kuvaan. (mt.) Lasten koulussa tekemät kuvat ovat tulkintoja aikuisten kotona teke-
miin kuviin tai kirjoituksiin. Valitsen niistä esitettäviksi muutaman. Valintaan ovat vaikutta-
neet saatavillani olevat tiedot. Kaikissa kuvissa ei ole merkintää, joka on tarpeen sukupol-
visuhteita selvittävää analyysiä varten.  

KUVA JA TAIDE  
Kuvaa objektina on aikojen myötä lähestytty materiaalina, viestivänä merkistönä ja todelli-
sen tai elävän representaationa. Kuvien elävyys on aiheuttanut sekä ihastusta että kauhistus-
ta ihmisissä. Mitä elävämmältä kuva vaikuttaa, sitä enemmän puoleensavetävältä se saattaa 
tuntua kuiskaillessaan ikuisesta elämästä. Elävää esittävää on pidetty kauniina. Tosin kuol-
leesta materiaalista huokuva pettävä elävyys on myös pelottanut. Kuvien ontologiaa on 
siten jouduttu ihmettelemään kuin ihmistä: mikä kuva oikeastaan on, mitä se esittää, mitä 
sen tulisi esittää tai mitä se ei saisi esittää? (vrt. esim. Sihvonen 1989; Werner 1996.) 

Taidokkuus, kauneus ja totuus  
Antiikin aikaan kuvataiteet käsitettiin lähinnä eräiksi monista käsityötaidon muodoista. 
(Haapala & Pulliainen 1998). Kreikassa ’kuvallinen käsityö’, tekhne merkitsi taidon lisäksi 
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tietoa ja inhimillisyyttä. Tekhne saattoi merkitä ihmisen suuruutta ja viisautta, ammattitaitoa 
hänen hallitessaan luontoa. Esteettisen käsitteen kaavaili Baumgarten teoksissaan vuosina 
1735, 1750–58. Kreikan kielessä ’aisthanomai’ viittaa aistihavaintoon ja aistiseen tietoon. 
Perinteiset kauneuskäsitykset sisältävät matemaattisten suhteiden, kirkkauden, hyvyyden ja 
mielihyvän merkityksiä. (mt., 35.) Nämä ovat ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä kokevan 
organismin elossa pysymisen kannalta ja niiden tiimoilta saatetaan käydä innokkaasti kes-
kusteluja. Esteettiset kokemukset ovat subjektiivisia ja yksityisiä (Mielityinen 2000). Joitakin 
piirteitä pidetään kauniina ja joitakin rumina. Ruman kokemus yhdistyy pelkoon, liittyen 
epätavalliseen, vaaralliseen tai kuolemaan. Välittömän elinympäristön järjestämisessä tavoi-
tellaan turvallista ja kaunista (Kiuru 2000). Samanlaiseen ja turvalliseen tottunut pitää yleis-
tä, normaalia esitystä kauniina. Laadun arvioimisen kyvystä saatetaan käyttää käsitettä ’ma-
ku’, joka viittaa myös syömisen yhteydessä koettuun aistimukseen. Jollakulla saatetaan ker-
toa olevan ’hyvä maku’, toisella taas huono. Visuaalisen laadun arvioimisen yhteydessä 
maku liitetään herkkyyteen havaita ajan esteettisiä arvoja ilmaisevia piirteitä (vrt. Sibley 
1993, 13.) Gadamer puhuu tulkitsijoiden kulttuurisesti määrittyneistä tulkintahorisonteista. 
Tulkitseminen on hänen mukaansa tulkittavan asian ja tulkitsijan horisonttien yhdistymistä. 
Gadamer (2000, 53) viittaa erottamisen kontekstisidonnaisuuteen ja toteaa: ”Maku on pin-
nallinen tapa aistia taustan täsmäävyyttä...esiintuleminen viittaa sitä säestävän elämän kon-
tekstiin”. Hyvä maku ja esteettiset arvot liittyvät käsitykseen taiteesta ja muuttuvat ajan 
mukana.  

Filosofisen hermeneuttisen pohdinnan tuloksena Gadamer liittää taideteoksen ontologian 
itseymmärryksen, historiallisen kokemuksen ja totuuden ilmenemiseen. Gadamerin (2000) 
mielestä taideteoksen olemistapa on sen toteutumisessa. Taide on ainutkertainen ’teos’. 
Teokseen liittyy hahmon ykseys ja kauneus, joka antautuu avoimesti nähtäväksi. Taiteeseen 
liittyy myös erityinen aikakäsitys, joka on kestoa ja viipyilemistä:  

”Taideteos nousee esiin – joksikin ajaksi. Näin vuorottelevat etäytyminen ja esiintuleminen, 
viipyileminen ja kulku eteenpäin mutta myös kulku myötä. Sellaista on itse elämän liike. Se on 
samaa liikettä, jonka luonto lahjoittaa meille unen ja valveen vuorottelussa. ” (Gadamer 2000, 
54) 

Dufrenne (2000) esittää esteettisen havainnon etsivän itse objektin totuutta sellaisena kuin 
se on välittömästi aistittavissa. Dufrenne näkee fenomenologisen reduktion toteutuvan 
esteettisessä kokemuksessa, joka on hänen mielestään puhdas kokemus. Heidegger (1998) 
liittää taiteeseen totuuden ja runouden ominaisuuksia: 

”Totuus, olevan aukeamana ja kätkeytymisenä, tapahtuu kun se runoillaan. Kaikki taide on 
olemukseltaan runoutta, koska se antaa olevan totuuden saapumisen tapahtua sellaisenaan. 
Taiteen olemus...on totuuden asettumista teokseen tekeille.” (mt., 75.) ”Totuus on olevan 
kätkeytymättömyyttä olevana. Totuus on olemisen totuus. Kauneus ei ole olemassa sen rin-
nalla. Jos totuus asettuu teokseen, niin se ilmenee. Ilmeneminen on kauneutta tänä totuuden 
olemisena teoksessa ja teoksena. Kauneus kuuluu näin ollen totuuden tapahtumiseen. Kaune-
us ei ole vain suhteessa mielihyvään ja ainoastaan sen kohteena.” (mt., 85.) 

Niiniluoto (1990) hahmottaa totuutta suhteessa taideteoksen ja olevan vastaavuuteen ja 
esittää totuussisällön taiteessa useissa tapauksissa lisäävän teoksen mielenkiintoa ja esteettis-
tä arvoa, vaikkakaan se ei ole esteettisen arvokkuuden riittävä eikä välttämätön ehto. Niini-
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luoto huomauttaa totuudenkaltaisuudella yleensä määriteltävän tieteellistä arvoa. Niini-
luodon mukaan tiedettä ja taidetta yhdistää se, että niiden tuotteilla (tieto, taideteokset) on 
itsessään arvoa (totuus, informaatio, kauneus jne.). Hän esittää mahdollisuuden tarkastella 
taideteoksia eräänlaisina taiteen muotokielellä ilmaistuina ’väitelauseina’. Taiteen väitelau-
seiden esteettiset arvot kytkeytyvät hänen mukaansa niiden informaatioarvoon ko. kielessä. 
Hän rinnastaa taidetta ja tekniikkaa ja erottaa ne tieteestä siinä, että ne molemmat valmista-
vat – abstraktin kielellisesti ilmaistun tiedon sijasta – materiaalisia keinotekoisia esineitä eli 
artefakteja. (mt., 276–286.) Tässä hän ohittaa sekä materiaalisen artefaktin, jota julkiseen 
muotoon saatettu tieteellinen teos edustaa, että taiteen ilmaisukeinoin esitetyn abstraktin 
tiedon. 

Taiteen tekemisessä Michaelin (1983) mukaan on kysymys itsen ilmaisemisesta esteettisesti 
inhimillisesti korkeimmalla tasolla, jolla hän tarkoittaa inhimillisen ajattelun, tunteiden ja 
havaintojen käyttämistä itsen esteettiseen ilmaisuun mahdollisimman hyvin. Siten taideko-
kemukseen liittyy laatu. Michaelin mukaan ihminen itseään ilmaistessaan selvittää ja projisoi 
oman näkökulmansa, tulkintansa, persoonallisen ja yksilöllisen tunteensa, ajattelunsa ja 
käsityksensä jostakin, joka on hänen ympäristössään tai kokemuskentässään. Taiteessa tämä 
selvitystyö näyttäytyy visuaalisessa muodossa, taidetuotteena, joka on luotu eri materiaalisin 
ja välineellisin menetelmin. Esteettisyys teoksessa koskettaa väriä, muotoa, viivaa, tekstuu-
ria, hahmoa, liikettä ja suhteita siinä miten elementit on sijoitettu, asetettu ja järjestetty tai 
yhdistetty. Esteettisestä järjestyksestä syntyy tunne täydellisyydestä ja kokonaisuudesta, 
yhteenkuuluvuudesta. Korkeatasoinen kokonaisuuden järjestys saavutetaan huomioimalla 
esteettisyyteen liittyvät periaatteet, jotka ovat sidoksissa esimerkiksi tasapainoon, rytmiin, 
kontrastiin, vaihtelevuuteen, konsistenssiin, muutokseen, hallitsevuuteen tai alisteisuuteen. 
(mt., 28–29.) 

Michael lähestyy Arnheimin ajatuksia korostaessaan niitä taidekasvatuksen pyrkimyksiä, 
joiden avulla oppilasta kurotetaan kohti korkeampaa tasoa. Arnheim (1956, 374) korostaa 
taideteoksen struktuurin järjestelmällisyyttä, lainmukaisuutta (ks. myös Arnheim 1969, 28). 
Sekä Michael että Arnheim ajattelevat kehityksen jatkuvan ja saavuttavan viimein huippun-
sa, inhimillisesti korkeimman tason. Samankaltaista prosessia professori Regelski kuvasi 
musiikin alueelta pitämässään luennossa Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa 
11.1.2001 sanonnalla ’breaking one hundred’, jolla hän kuvasi henkilökohtaisen ponnistuk-
sen, koettelun ja saavutuksen kulloistakin lakipistettä. Regelski korostaa kuitenkin ihmisen 
olevan oma mittansa. Hän vastustaa esteettistä ideologiaa taidekasvatuksen perustaksi ja 
pohtii, olisiko praksiaalinen filosofia sille rinnakkainen vaihtoehto (Laitinen 1996). Yleistä 
arvottamisen tasoa ei Regelskin mielestä ole. Gardner (2000, 19) viittaa arvotusten kulttuu-
risidonnaisuuteen ja kysyy: “Aren’t the categories “true”, “beautiful” and “good” themsel-
ves time- and culture-bound?“ Vaikka taiteena havaitun ominaisuuksissa on yleisesti haluttu 
erottaa ehdottoman esteettisiä, hyviä, kauniita ja arvokkaita piirteitä, on kuitenkin huomat-
tava, ettei havainto itsenään herätä esteettistä tunnetta, eivätkä piirteet sinänsä ole merkityk-
sellisiä (Eaton 1994, 152; myös Dale 1996, 55; Maclagan 1999). Vasta niiden kokeminen voi 
olla esteettistä. Esteettiset elämykset viittaavat unohdettuihin kokemuksiin ja niihin liittyviin 
merkityksiin.  



51 

Satuttavuuden lumo  
Ollessani lapsi, kotini seinällä oli yksi kuva, joka esitti maisemaa. Ihailin sitä suuresti. Pidin 
sitä taideteoksena, sillä se oli tehty öljyvärein ja nostettu seinälle. Nykyään taideteoksia 
liitetään erilaisiin yhteyksiin ja tuotetaan monin eri tekniikoin. Kohdattaessa ajan taiteen 
ilmiöitä, saatetaan ihmetellä ’mitä taide on’ tai ’voiko tämä olla taidetta’. Esteettisille arvi-
oinneille etsitään perusteita. Välinettä käyttämään oppineen ihmisen on ollut joskus vaikea 
erottaa käyttömerkitystä jollekin, johon ei kenties tartuta fyysisesti, tai jolla ei nähdä olevan 
varsinaista käyttöarvoa jonkin materiaalisen asian saavuttamiseksi (vrt. Gadamer 2000). On 
koettu tärkeäksi ymmärtää, mitä taide esittää. Kohteen ymmärtäminen joksikin näyttää 
usein lisäävän taiteen arvoa. Monesti taiteen arvon selittäjäksi kuulee lisäksi esitettävän 
henkilökohtaista käyttömerkitystä, esimerkiksi sopivuutta omaan arkiympäristöön. ’En 
ottaisi tuota omalle seinälleni’, saatetaan sanoa. Maisemaa representoiva maalaus toimii 
sopivana lisäikkunana ja tilan jatkajana ehkä ennestään liian pienessä sopessa. Samalla mai-
sema kertoo sisällä olijalle tarinaa luontoyhteydestä, vedestä ja vihreästä, takeesta ruokituksi 
tulemisen mahdollisuudesta.  

Halu hallita elämää ja kyky sietää siinä epävarmuutta ja ristiriitaa muuttuvat sitä mukaa kuin 
elämisen tapa ja keinot muuttuvat. Samoin muuttuu käsitys kauniista tai kiinnostavasta. 
Gardner (2000, 24) haluaa jättää avoimeksi sen, mikä on totta, kaunista ja hyvää. Adorno 
(1997, 146) korostaa taiteen ilmaisuvoimaa: “Art is expressive when what is objective, sub-
jectively mediated, speaks…” Chaplin (1998) kiinnittää huomionsa taidemaailman ja taide-
käsityksen jatkuvaan muutokseen ja kuvaa sitä hitaana virtana matkalla jonnekin pois siitä 
mitä on jo tehty. Kokijoiden on Chaplinin mielestä vaikea havaita muuttumista, koska ihmi-
sillä on taipumus kokea uskomuksensa luonnollisina, sopivina ja moraalisesti oikeina. Uu-
den polun löytyminen voi olla hidas prosessi. Vaikka muutospyrkimyksissä on aistittavissa 
uhkaa, ihminen on aina tarkkaillut horisonttia ja koetellut rajaa, jonka on tuntenut asettavan 
määreitä olemiselle ja toiminnalle. Nykytaiteen valossa tarkasteltuna voidaan ehdottaa es-
teettisyyden siirtyneen merkitsemään yksilön kokemuksellista väkevyyttä, ymmärryksen 
kasvua, ilman välttämätöntä sidettä traditionaaliseen taitavuuteen tai kauneuteen. Taidete-
oksen kokeminen voi edustaa tunnetta, joka on tunnistettavissa kiinnostavuutena ja tietoi-
suuden voimistumisena. Nykyajan estetiikalle voi siten olla ominaista satuttavuuden, margi-
naalisuuden, subjektiivisuuden, interaktiivisuuden ja paljastamisen tematiikat. Niin kauneu-
den ja mielihyvän kuin satuttavuuden tai kiinnostavuuden kokemukset liittyvät konteks-
tisidonnaisiin, kulttuurisiin ja historiallisiin kokemusten kautta rakentuviin merkityksiin (ks. 
Bardy 1998, 59). Rauhalan (1989, 171) mukaan ihminen ei voi saavuttaa todellisuutta itse-
ään vaan aina vain merkitysten välittämiä käsityksiä todellisuudesta. Esteettisen objektin 
synty on aina katselijan tai kuuntelijan ainutkertainen luova prosessi. (mt., 168.) Siinä merki-
tys määräytyy uudestaan jokaisessa tulkintatilanteessa, turvan ja vaaran konfliktissa. 

Ruumiin toiminnat tapahtuvat luontoyhteydessä. Luonto muodostaa pysyvän perustan 
ajallisuuden ja rytmisyyden kokemuksille. Samoin on uumoiltavissa luonnossa piilevän 
perustan myös esteettisille merkitysrakenteille, vaaleuden ja tummuuden, tyhjyyden ja täy-
den, tavallisen ja epätavallisen, vakaan ja epävakaan, heikon ja voimakkaan, paikallaan ole-
van ja liikkuvan välisissä suhteissa. Sepänmaa (1996) huomauttaa, ettei luonnossa kuiten-
kaan vallitse idylliä, vaan sitä leimaa olemassolon taistelu: ”Vastoinkäymisten voimallisuu-
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dessa ja väkivaltaisuudessa on ylevyyttä ja tragiikkaa.” Esteettisen biologiset juuret ovat 
Sepänmaan mukaan yhteisissä lajitoiminnoissa. Esteettisyys on nähtävissä yhteytenä juurista 
kohti sitä tilaa, jossa lajiyksilöitä yhdistää näkemys kokonaisuudesta ja tietoisuus keskinäi-
sestä riippuvuudesta. Esteettinen kokemus on mukana- ja liikkeessäolon dynaamisuuttta, 
omasta ruumiillisuudesta nauttimista, ponnistelua ja lepoa. (mt.)  

Ajattelen esteettisyyden tai taidekokemusten olevan väkevästi sidoksissa ihmisen uhanalai-
suuden ja turvallisuuden tunteisiin luonto- ja ympäristösuhteissa. Tietty turva on tarpeen, 
mutta niin on myös halu selvittää ennestään tuntematon. Suhde rytmiin ja kontrastisuuteen, 
varmuuteen ja epävarmuuteen, selvään ja epäselvään, yhteenkuuluvuuteen ja erottumiseen, 
väri- ja valomerkityksiin, pohjaavat sekä luontokokemuksiin että kulttuurisiin ympäristöihin 
ja niissä tapahtuviin muutoksiin sekä niissä kertyneisiin kokemuksiin.  

Taide suhteessa tavalliseen 
Esteettisen vaikutelmat ovat Goodmanin (1985) mukaan siteissä erilaisiin symbolijärjestel-
miin. Erilaiset symbolijärjestelmät vaativat oman kielioppinsa. Ropo (1993) kuvaa taidetta 
merkitysten maailmana, joka koostuu keksityistä ja luoduista, moniulotteisista sanoista, 
viivoilla, äänillä, kuvilla, esineillä tai liikkeillä tuotetuista realiteeteista ja olomuodoista. Tä-
hän maailmaan päästään sisälle tulkitsemalla objektien sisältämiä merkityksiä. Merkitysten 
tuottaminen ja niillä viestiminen liittyvät taiteeseen. Gelbach (1990) esittää taidekasvatuksen 
kehityksen esteeksi haluttomuuden määritellä taide siten, että systemaattinen opetussuunni-
telmatyö mahdollistuisi. Hän esittää järjestelmän, jossa taiteellinen ja tavanomainen viestintä 
on asetettu janalle: 

______________________________________________________________________ 

Piirtely     Väritys     Hahmottelu     Esittävä piirt.     Mainospiirt.     Video     Maalaus     Kuvanveisto 

Perusviestintä ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Taide 

Kommentti    Keskust.    Henk.koht.kirje    Asiakirje    Raporttikirj.    Kertomakirj.   Runo   Näytelmä 

______________________________________________________________________ 

Kuvio 3. Visuaalisen ja verbaalisen viestinnän muodot jatkumona perusviestinnästä taiteelliseen 
viestintään (Ropo 1993, 57 / Gelbach 1990). 

Sepänmaan (1996) mukaan taide on menettänyt yhteytensä pelkkiin muotokriteereihin. 
Kauneutta säätelevät vahvasti sekä äly että tieto. (mt.) Gelbachin näkökulmaan liittyy vah-
vasti käytäntöjä. Häen mielestään taiteellinen viestintä on ajatonta, julkista, ei kopioi todelli-
suutta, ei ole välttämätöntä ja on riippumaton hengissä säilymisestä. Gelbachin esittämä 
kuvio (Kuvio 3) on menetelmien mukaan arvottava kaava, joka näyttää summittaisen ensi-
vaikutelman. Tekniikka tai materiaali mudostavat siinä kapean näkökulman määritettäessä 
teoksen sijoittumista perusviestinnän ja taiteen välisellä janalla. Puurula (1992) esittää Gel-
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bachin määritelmän perusteella mahdollisuuden luokitella myös pienten lasten piirrokset 
taiteeksi. (mt., 26–28.)  

Kuusamo (1990) kiinnittää huomionsa kuvan katsojan aktiivisuuden merkityksen lisäänty-
miseen kuvan tarkastelussa. Hänen mielestään se merkitsee kuvan tekijän siirtymistä taka-
alalle ja intentionaalisuuden, aikomuksellisuuden eräänlaista sivuuttamista, mutta myös 
luomisaktin laajentamista, jolloin myös ei-aikomuksellisia kulttuurisia tuotteita on mahdol-
lista liittää esteettisen tarkastelun piiriin. (mt., 19.) Itse ajattelen sekä tavallisen havainnon 
että esteettisen havainnon perustuvan ristiriitaiseen tarpeeseen, jossa toisaalta halutaan 
viipyä turvassa ja toisaalta halutaan ryhtyä luomaan entisen pohjalta uutta tilaa elämää var-
ten. Tavallinen havainto rekisteröi totutun, entisen ja turvallisen, kun taas tavallisen havain-
non pohjalle työstetty esteettinen havainto suuntautuu avaamaan ovia uusiin yhteyksiin. 
Ajattelen tässä ‘esteettisen’ laadun koostuvan visuaalisten rakenteiden havahduttavista piir-
teistä tai ymmärrystä lisäävistä merkitysrakenteista kussakin tarkastelutilanteessa. Kuvan 
ajattelen yhteisöllisesti tulevan määritellyksi taiteeksi silloin, kun se vakuuttaa yhteisössä 
visuaalisista merkitysrakenteista tehtyjen päätelmien perusteella käytyyn arvodiskurssiin 
osallistujat. Taide kuten myös visuaalisten rakenteiden merkityksistä tehdyt päätelmät ovat 
kulttuurisidonnaiset ja muuttuvat. Pääjoki (2003) käsittelee taiteellista toimintaa kenties 
väljemmin esittäessään elämän tuottavan tarinoiden aineksia, joita taiteellisen toiminnan 
tilassa tulkitaan yhä uudelleen. Tarinoille on löydettävä yhteisö, joka ne hyväksyy ja jakaa. 
(mt., 128–133.)  

KUVATAIDEKASVATUS  
Taiteen koetaan olevan kulttuurin keskiössä. Kulttuurin arvoja heijastelevan taiteen voidaan 
ajatella olevan perusta, jolle kasvatus ja opetus rakentuvat. Esitän kuvataidekasvatuksen 
pääpiirteet tässä kolmea sukupolvea edustavien toimijoiden elinkaaren varrelta. Kuvataide-
kasvatukseen liittyvät ajatukset ja käytännöt ovat rakentuneet sosiaalisessa vuorovaikutuk-
sessa Bronfenbrennerin ajattelun mukaan aina yhteiskunnan makrorakenteita myöten. Ajat-
telen kuvataidekasvatuksen kulun selvityksen auttavan ymmärtämään tässä esitettyjä toimin-
toja, niiden kuvauksia ja ihmisten esittämiä kertomuksia.  

Koulussa annettava persoonallisuuden kehitystä tukeva taidekasvatus on luonteeltaan yleis-
sivistävää opetusta. Lasten henkisiä voimavaroja lisätään systemaattisen opetusohjelman 
avulla (Kauppinen & Wilson 1981). Sen tarkastelun piiriin kuuluvat perinteisesti lasten 
koulussa tekemät kuvat ja aikuisten taiteilijoiden kuvat. Koulun kuvallinen kasvatus varus-
taa lapset sellaisilla ilmaisuvalmiuksilla ja taiteen tuntemuksella, jota ei voi saavuttaa oman 
kasvun myötä jonkin kulttuurin vaikutuspiirissä. (mt., 18.) Kuvataideopetuksessa on kysy-
mys esteettisen herkkyyden kehittämisestä. Esteettisen herkkyyden kehittyminen riippuu 
ympäristöolosuhteista (Viitanen 1998). Koti ja sen taiteille myönteinen ilmapiiri on lapsen 
esteettisten taitojen kehittymisen kannalta tärkeä konteksti, koska perusasenteet taidetta 
kohtaan syntyvät perheen piirissä jo ennen kouluikää. Olennainen on myös kaupallisen 
kuvamaailman ohjaava merkitys, jonka huomioiminen vaatii kuvataideopetuksesta paljon 
tilaa. (mt., 55.) Oppiminen kuvataiteessa tapahtuu suurelta osin tekemällä:” Doing and 
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knowing are totally bound up with each other” (Baynes 2000). Teoria, käytäntö ja henkilö-
kohtainen ilmaisu lomittuvat toisiinsa kuvataideopetuksessa. Siinä autetaan ymmärtämään 
omakohtaisuuden ja erilaisuuden merkityksiä sekä hahmottamaan uutta ja outoa.  

Lähtökohtana järjestys ja tavoitteena oikea tulos 
Kuvaamataidon asema oppiaineena vakiintui Suomessa Uno Cygnaeuksen (1810–1888) 
toimesta. Opettajan toiminta rajoittui aluksi käden taitojen ja visuaalisen hahmottamisen 
kehittämiseen. Opetuksen avulla opittiin piirtämään ja kopioimaan tarkasti esineiden ja 
hedelmien muotoja sekä maisemallisia näkymiä. Oikein tehty tulos oli tärkeä osa oppimista. 
1900-luvun alussa maininnat mielen kurista ja järjestyksestä värittävät koulujen opetussuun-
nitelmia ja piirustuksen opaskirjoja 1900-luvun alkupuolella (esim. Törnudd 1926; Rune-
berg 1934; ks. Pohjakallio 2005). Törnudd (1926) puhuu aineen opetuksesta kuvaanto-
opetuksena. Runeberg (1934) nimittää opetusta piirustuksenopetukseksi. Opettajilla oli 
käsitys siitä mitkä opit ja valmiudet olivat tärkeät jaettaviksi jokaiselle yksilölle. Kuvan piti 
näyttää tietynlaiselta, usein mallin mukaiselta. Kuvaa käsittelevällä opetuksella piti yksilöön 
juurruttaa hyvä maku ja perustavat kauneusarvot. Mahdollisuudet omalle luomiselle olivat 
vähäiset.  

1900-luvun myötä päätelmät mielestä ja tiedosta alkoivat muuttua. Vaikka varsin yleisesti 
ajateltiin luovien kykyjen olevan sisäsyntyisiä ja taiteen tuottamisen riippuvan sisäisten voi-
mien harjoittamisesta, katsottiin taiteellisuutta voitavan hoivata, ja kenen tahansa voivan 
oppia taiteilijoiden teoksissaan käyttämät periaatteet ja taiteen elementit (Stankiewicz 2000). 
Erilaisia pedagogisia mielikuvia alkoi viritä. Eräs toisinajattelija oli Ellen Key, joka oli vuon-
na 1900 julkaissut kirjan Barnets århundrade. Kirjassaan hän korosti lasten tarvetta omaan 
maailmaansa, liikkumiseensa ja rauhaansa. Traditionaaliset kasvattajat ja 1900-luvun alun 
edistykselliset kasvattajat erosivat mielipiteiltään suhteessaan oppiaineen sisältöön. Tradi-
tionaaliset kasvattajat olivat mieltyneet loogisesti strukturoituihin sisältöihin, kun taas edis-
tyksellisten mielestä sisällön tuli perustua kiinnostukseen ja sosiaalisiin tarpeisiin. Dewey 
(1902) kiinnitti huomionsa lapsen maailmasuhteeseen. Deweylle oppisisältö ei ollut seurat-
tava runko vaan ohjeistava kartta, jonka avulla toimintoja järjestettiin kohti tulevaisuutta 
kulkevaa elämää. Hänen mielestään jatkuva järjestäminen oli maailmasuhteessa välttämätön-
tä. (mt.) Dewey korosti myös koulun yhteyttä ympäristöön. Tässä koti oli yksi Deweyn 
mielestä tärkeä vuorovaikutustaho.  

Edistyksellisten ajatusten myötä opettajan tehtäväksi tuli houkutella lapsesta esiin luonnolli-
nen innostus ja halu tekemiseen, tutkimiseen ja materiaalien käsittelyyn. Alettiin ajatella, 
ettei taidekasvatuksen tule olla pelkkää mekaanista suorittamista. (Arnheim 1990, 32.)  

Itseilmaisun korostaminen  
1920-luvulla lapsikeskeinen kasvatussuuntaus yleistyi. Suuntausta edustavat taidekasvattajat 
Cizek ja Richardson seuraajineen näkivät lasten kuvissaan tekemät ’virheet’ erityisinä ja 
arvokkaina lasten itseilmaisujen ominaisuuksina (Willats 2005, 17–18). Samanaikaisesti 
taiteessa ekspressionismi korosti itseilmaisun ja alkuperäisyyden merkitystä. 1940- ja 50-
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luvuilla taidekasvatukseen vaikutti voimakkaasti psykologian tutkimuksen piiristä tulevat 
ajatukset. Lasten taiteen ajateltiin paljastavan heidän älykkyytensä ja suhteensa elämän on-
gelmiin. Erilaisten materiaalien kanssa työskentelyn ajateltiin vaikuttavan terapeuttisesti ja 
toimivan luovuuden lähteenä. Taiteellisessa toiminnassa emotionaalisten, intellektuaalisten 
ja psyykkisten näkökohtien ajateltiin yhdistyvän ja sosiaalisen kyvykkyyden kasvavan. Lo-
wenfeld ja Read ovat lapsikeskeisen taidekasvatuksen tunnettuja teoreetikkoja. Lowenfeld 
tutki lasten tekemiä kuvia ja laati niistä luokitusmallin. Readin (1949) näkökulma taidekasva-
tukseen oli romanttisesti sävyttynyt. Hänen mielestään lapsen ilmaisuun puuttuminen opet-
tamalla voi häiritä lapsen omaa persoonallista tapaa välittää ajatuksia ja tunteita. Sen sijaan 
havainnoiva toiminta on hankittu ominaisuus, jota voidaan kehittää ja joka on kouluope-
tuksessa muutoinkin käytössä. Readin mielestä lapsi luonnostaan suhtautuu havaintokohtei-
siin välittömän oikein, joten opettajan tehtävänä on varsinaisesti oppilaan näkemyksen 
hoitava tukeminen.  

Guilfordin (1959) teoreettiset ajatukset korostivat 1960-luvulla luovuuden merkitystä taide-
kasvatuksessa. Hänen mukaansa luovuus oli erityisen tärkeä ominaisuus tulevaisuuden 
kannalta koska käsin tehtävä työ tulisi myöhemmin loppumaan teknologian kehittyessä 
(Uusikylä 2006). Guilfordin ajatusten seurauksena kehiteltiin erilaisia luovuuden mittaami-
sen menetelmiä. Hahmopsykologiaan perehtynyt Arnheim tutki visuaalista hahmottamista 
(Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye 1954) ja sen suhdetta luo-
vaan työskentelyyn. Autoritäärisen opetuksen vastinpariksi nousseen uuden ’vapaan’ meto-
diikan tärkein elementti koski erityisesti ’vapaata luomista’. 1950-luvulla kuvaamataidonope-
tuksen periaatteena oli antaa jokaiselle mahdollisuus toteuttaa itseään yksilöllisissä, luovissa 
prosesseissa (esim. Matilainen 1960). Aikuisen puuttumista lapsen taiteen tekemisen proses-
siin kaihdettiin. Pelättiin taidekasvatuksen ennemmin tukahduttavan kuin ravitsevan lapsen 
taiteellista kehitystä. Myös opettajan rooli muuttui. Hän ei ollut enää kaikkitietävä ja virheet 
korjaava mestari vaan kenties syrjään vetäytyvä neuvonantaja (esim. Kanaoja & muut 1970), 
joka mahdollisimman vähän puuttui oppilaiden töihin. Italialaisen Reggion kunnallisessa 
esikoulutoiminnassa lapsen omaan luovuuteen kiinnitettiin erityisesti huomiota. Lapsi näh-
tiin aktiivisena, kulttuuriseen muokkaustyöhön osallistuvana toimijana. Aikuiset nähtiin 
lapsen prosesseissa tukijoina. Toiminta on herättänyt sittemmin kiinnostusta myös Suomes-
sa sekä varhaiskasvatuksen että peruskoulun kuvataidekasvatuksen yhteydessä (ks. esim. 
Friman 2005; Puurula 2000).  

Tiedostuminen ympäristösuhteeseen  
1960-luvulla itseilmaisevuuden korostus väheni ja painopistettä koulujen taideopetuksessa 
siirrettiin ohjattuun taidekasvatukseen. Merkittävä vaikuttaja oli psykologi Jerome Bruner 
(1915–), joka väitti minkä tahansa aineen perustojen olevan opetettavissa jossakin muodos-
sa kenelle tahansa missä tahansa iässä. Olennaista oli aineen struktuurin esittäminen oppijal-
le ymmärrettävässä muodossa (Stankiewicz 2000). Arnheim korosti visuaalista ajattelua 
(Visual Thinking 1969) ja havainnosta saatavan tiedon merkitystä. Visuaaliseen havaintoon 
pohjaava käsitteellistävä ymmärtäminen tapahtui hänen mielestään visuaalisia piirteitä ver-
taillen ja tulkiten. Visuaalista ajattelukykyä voitiin Arnheimin mielestä kehittää visuaalista 
aistia intensiivisesti harjoittamalla. Kasvatuksella rakennettiin siltaa primaarin havainnon 
sekalaisuuden ja kuvan käsitejärjestelmän välille ja opetettiin näkemään kuvaan sisältyvät 
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visuaaliset periaatteet. Taiteellisuuden vapauttamisesta huomio siirtyi esteettisen suhteen 
luomiseen: ”…the objective of teaching art to elementary school children is not to train 
artists, but to instill in children a sensitivity to aesthetic values...” (Lark-Horowitz & muut 
1967, 14).  

Kalin ja Koivisto (1961) korostivat opetuksen siältöjen ja metodien muutostarvetta päämää-
rien muuttuessa sekä asennemuutoksen tärkeyttä taidekasvatuksen kehittymisessä. Joukko-
tiedotuksen kasvun myötä objektiivisen tiedon merkitys kasvoi ja havahduttiin ympäristö-
tietoisuuteen (esim. Härö & muut 1961) ja liitettiin kasvatukseen myös sosiaalisia päämääriä 
(esim. Nordström 1970). 1960-luvulla kasvatuksessa käytettiin taidetta apuna sosiaalisen 
sensitiivisyyden herättämisessä.  

1970-luvulla Gardner ja hänen tutkijaryhmänsä perehtyivät lapsen esteettiseen ajatteluun 
(ks. esim. Gardner 1973). Gardner (1983) laati teorian lapsen monista lahjakkuuksista (mul-
tiple intelligencies). Hänen mukaansa suosituimman aseman saaneen loogis-matemaattisen 
lahjakkuuden lisäksi on olemassa useita erilaisia lahjakkuuden lajeja, joista hän on erottanut 
seitsemän: loogis-matemaattisen, kielellisen, spatiaalisen, musikaalisen, ruumiillis-
kinesteettisen, sosiaalisen ja psykologisen lahjakkuuden. Esteettisen havaitsemisen lisäksi 
kiinnostuttiin kriittisyydestä. Yksilö itsen ilmaisijana ja kriittisenä arvioijana oli olennaiseksi 
koettu teemoittelun lähtökohta taidekasvatuksessa. Eisner (1972) korosti taideopetuksessa 
etukäteen annetun kuvataiteellisen tiedon merkitystä oppimista ja kriittistä ajattelua suun-
taavana tekijänä ja ohjasi opetusta tiedon pohjalle rakentuvan luovan kehittelyn ja itseilmai-
sun suuntaan. Eisnerin mukaan opetuksessa tuli olla sekä rajaavia että vapauttavia aineksia. 
Mikäli opetus huomioi oikein oppilaiden ikätason ja suoriutumiskyvyn sekä rajoitusten ja 
vapauden suhteen, oppimisen kannalta relevantti luova kuvallinen kehittely voi toteutua. 
Eisner näki taidekasvatuksessa erilaisia suuntia ja kuvasi yhteiskuntakeskeistä, yksilökeskeis-
tä ja lapsikeskeistä taidekasvatussuuntausta. (mt., 58.) Eisnerin mielestä useimmat taideoh-
jelmat ja taidekasvatusteoriat korostavat yhtä kolmesta enemmän kuin muita. Hän ajatteli 
kuitenkin kaikkien kolmen elementin olevan tarpeellisia taidekasvatuksen osa-alueita. Ne 
vastaavat kolmeen erilaiseen kysymykseen, jotka ovat tärkeitä taidekasvatuksessa: keitä, 
miksi ja mitä opetamme (Stankiewicz 2000). Kysymykset suuntasivat katseet koulun sisältä 
myös sen ulkopuolelle. Ympäristöstä kiinnostuminen rakensi yhteyksiä yhteyksiä maataitee-
seen (ks. esim. Arkio & Pöykkö 1975; myös Ahoniemi & muut 1986).  

Kuvan kielen opettaminen 
1970- ja 80-luvuilla joukkoviestinten käytön kasvun myötä koulussa havahduttiin joukko-
tiedotuskasvatuksen tärkeyteen ja kiinnostus kuvan ja muodon välisestä suhteesta siirtyi 
kuvan kieleen ja kuva-analyysiin liittyviin ongelmiin (ks. esim. Arola-Anttila & muut 1978). 
1970-luvulla televisio tuli jo Suomessakin tutuksi mediaksi ja välitti kuvia illasta toiseen 
lähes joka kotiin.. Median kuvien määrän kasvaessa Nordström (1975; 1984) kehitteli pola-
risoivaa menetelmää opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen työskentelyn käyttöön, vaihto-
ehdoksi autoritääriselle ja vapaalle kuvataidekasvatukselle. Menetelmä oli poikkitieteellinen 
ja pyrki yhdistämään tutkimuksen ja analyysin yhteiskunnalliseen ja luovaan esittämiseen. 
’Polarisoimalla ’ tutkittiin kohteiden dynaamista suhdetta. Teoreettinen ja praktinen tarkas-
telu kehitettiin luovaksi toiminnaksi. Sanallistamista korostettiin. Polarisoivassa menetel-
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mässä opetus kohdistui ennen kaikkea ihmisen tietoisuuden herättämiseen. Jotta siihen olisi 
ylletty, edellytettiin opettajan työskentelevän oppijoiden rinnalla ja osallistuvan vastakohtai-
suuksien rinnastamis- ja analysoimistyöhön. (mt., 14.) Suomessa Hosia (1988) pohti kuvan 
ja todellisuuden välistä suhdetta. Nordströmin tavoin hän oli kiinnostunut kuvien viestin-
nällisyydestä ja korosti kuvien ja todellisuuden välisen suhteen ymmärtämisen merkitystä.  

Vielä 1980-luvulla visuaalisiin rakenteisiin liittyvän tiedon käsittely oli olennaisesti esillä 
kuvataideopetuksessa. Arnheim (1904–) tutki 1980-luvulla kuvasommittelua (1982. The 
Power of the Center: A Study of the Composition in the Visual Arts.). Getty-instituutissa 
(Getty Center for Education in the Arts, myöhemmin the Getty Education Institute for the 
Arts) kehitettiin tiedonalaperustaista taidekasvatusta (DBAE, discipline-based art educa-
tion). Nimi tuli Dwaine Greerin artikkelista, joka julkaistiin Studies in Art Education-
lehdessä 1984 (Stankiewicz 1990). Pyrkimyksenä oli edistää taidekasvatusta koulussa, kehit-
tää opetussuunnitelmatyötä, suunnitella ohjaustoimintaa, kehittää ammattitaitoa ja taidekas-
vatuksen teoriaa. Ohjelman mukaan taidekasvatuksessa luova tuottaminen, taideteoksen 
historiallisen ja kulttuurisen taustan hahmottaminen, taiteen filosofian ymmärtäminen ja 
taiteen teosten kriittinen arvioiminen olivat tärkeät osa-alueet. (mt.) Ohjelma on vaikuttanut 
laajasti taidekasvatuksen linjauksiin. Myöhemmin Efland, Freedman ja Stuhr (1998, 168–
169) toteavat DBAE-suuntauksen perustuneen suurelta osin luonnontieteestä peräisin 
oleville oletuksille tiedon hierarkkisesta luonteesta.  

1900-luvun loppupuolella joukkotiedotuksen kuvien lisäksi neurologiset tutkimukset antoi-
vat taidekasvatukselle merkityksiä; taiteellisen työskentelyn avulla harjoitettiin oikeaa aivo-
puoliskoa. Aivopuoliskon vaihtaminen tuotti ’huonoa jälkeä’, josta löydettiin uutta esteettis-
tä muotokieltä (ks. esim. Edwards 1986). Arnheim (1990) painotti visuaalisen käsitteistön, 
’taiteen kielen’ (the language of art) opettamista. Taiteen kielellä hän tarkoittaa visuaalisten 
käsitteiden käyttöä ja ymmärtämistä taiteellisen ilmaisun välineenä. (mt., 35.) 

Kokemuksiin punominen 
1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa uusi media ja tietokonepohjainen teknologia ovat 
laajentaneet kuvaan liittyviä ilmaisumahdollisuuksia (Bolter 1991), korostaneet kuvien inter-
tekstuaalisia merkitysrakenteita ja avanneet uusia kuvallisen esittämisen tiloja. Taiteessa on 
etsitty tietä sosiaalisiin merkityksiin ja narratiiveihin. Taidekasvatuksen sisällöt ovat muuttu-
neet ajattelun muutosten mukana. On alettu kiinnittää huomiota arjessa oppimisen ja kou-
lun opetuksen sekä arkisten kuvien ja taidekuvien yhteyteen. Elämän selvitystehtävässä on 
kiinnitetty huomiota myös taiteen terapeuttiseen merkitykseen (esim. Mantere 1991; Kivelä 
1992; Seeskari 2004) ja taidekasvatus on voitu mieltää välineeksi ihmisen itsen hahmotta-
misprosessissa. Siinä kokemuksellisuuden on nähty olevan merkityksellisessä asemassa. 
Tärkeä ajattelun suuntaaja on ollut Kolb (1939–) ja hänen Lewinin pohdintojen perustalta 
kehittelemänsä kokemuksellisen oppimisen syklinen malli, jossa konkreettisen kokemisen 
vaihetta seuraa havainnoinnin ja reflektoinnin vaihe, abstraktin käsitteellistämisen vaihe ja 
uudessa tilanteessa koettelun vaihe, jonka jälkeen sykli voi käynnistyä uudestaan.  
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Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen  

Räsänen on rakentanut siltaa taiteen ilmiöiden ja ihmisen kokemusmaailman, mielikuvien ja 
luovan ajattelun sekä tiedon rakentamisen välille. Hän on tutkinut polarisoivaa taiteen ym-
märtämisen prosessia luokkatilanteissa Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen teoreetti-
sen mallin perustalta. Prosessiin on kuulunut kuvan tuottamista ja kirjoittamista. Hän luon-
nehtii taiteen avulla oppimista spiraalimaiseksi liikkeeksi, joka sisältää pohdintaa, käsitteellis-
tämistä ja tuottamista. Räsänen (1995; 1998; 1999) on hahmottanut kokemuksellisessa 
taiteen tarkastelussa kolme vaihetta. Ensimmäinen on vastaanotto, jonka käynnistää suora 
omakohtainen kokemus. Se tarkoittaa kuvan aistivoimaista kohtaamista. Vastaanottovaihet-
ta seuraa kokemuksen reflektointi, pohdiskeleva havainnointi, jolloin katsoja kohtaa tiedos-
tamattomia käsityksiään ja sanallistaa esiymmärrystään. Kirjatut kokemukset jaetaan keskus-
tellen. Prosessi jatkuu kontekstualisoinnin vaiheella, jolloin kokemusta syvennetään hank-
kimalla sanallista ja kuvallista taustatietoa teoksesta. Kuvan tulkitsija pyrkii näkemään teok-
sen synnyttäneen yhteiskunnan, taidemaailman ja tekijän vaikutukset teokseen. Tarkastelun 
kohteeksi nousee myös tulkitsijan konteksti erilaisine elämään liitttyvine diskursseineen. 
Prosessin viimeinen vaihe on tuottaminen, jossa kuvan tulkinta jatkuu tekemällä taidetta 
taiteesta. Prosessissa käytetään taideteosta siltana taiteilijaan ja hänen edustamaansa kulttuu-
riseen taidemaailmaan. Kokemuksellisen taiteen tulkinnan taustalla Räsäsellä on avoin tai-
dekäsitys. Siinä katsojan itsereflektiolla on keskeinen rooli. Kokemuksellinen taiteen tarkas-
telumalli rakentuu teoksen syvä-analyysille, jonka tukena käytetään runsaasti erilaisia taide- 
ja arkikuvia. Tulkintaprosessin lopputuloksena taideteoksesta muodostuu tiedostettu, ym-
märretty ja jaettu kokemus. Teoksen, tekijän ja katsojan todellisuuksien on mahdollista 
kohdata toisensa tulkinnassa. (mt.) 

Taiteellinen oppiminen 

Sava (1993; myös 1992) on pohtinut taiteellisen oppimisen rakentumista. Hänen mukaansa 
taiteellisessa oppimisessa on keskeistä tiedon kasvu ja laadullinen kehittyminen sekä erilais-
ten tieto-taitorakenteiden muodostuminen. Savan mukaan taiteellisen tiedon perustana on 
aistitieto. Taiteellisessa oppimisessa opitaan aistimaan herkästi ja kokonaisvaltaisesti. Aisti-
kokemusten kautta saatavaan tietoon yhdistyy elämystietoa. Elämys- ja ilmaisutieto on 
taiteellisen kehittymisen olennainen osa. Tunne-elämykset ja itseilmaisu liittävät oppimisen 
persoonallisiin merkityksiin ja lisäävät itsetuntemusta. Teknisen taitotiedon ja taitavan tai-
teellisen toiminnan avulla aistikokemukset ja elämykset transformoituvat sisäisestä ulkoisek-
si tuotokseksi. Taitotiedon yksi muoto on jäljittelytieto, jonka avulla omaksutaan kulttuurin 
ja taiteen historiallisia piirteitä. Sava erottaa myös taiteellisen vuorovaikutustiedon, jolla hän 
viittaa taiteeseen sosiaalisena toimintana, taiteen tekijän ja vastaanottajan välisenä kulttuurin 
vaihtona. Taiteellinen vuorovaikutustieto kehittyy taiteellisen toiminnan oppimistilanteissa. 
Taiteellisen tiedon osa-alueet yhdistyvät ja integroituvat Savan mielestä siten, että voidaan 
puhua taiteellisen käsitetietouden kehittymisestä. (mt.) 

Sava (1993) on koonnut Kolbin kokemuksellisen oppimisen ajattelun pohjalta taiteellisen 
oppimisprosessin eri vaiheet kokonaisvaltaiseksi prosessimalliksi (LIITE 4). Siinä oppimis-
prosessin kannalta ovat oppijan sisäisen motivaation lisäksi merkityksellisiä konkreettiset 
edellytykset: materiaalit, välineet, tilat ja käytettävissä oleva aika. Taiteellinen oppiminen 
perustuu välittömiin aistikokemuksiin ja elämyksiin ja syvenee taiteellisen oppimisen vuoro-
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vaikutuksessa. Omien kokemusten pohdinta auttaa kokijaa tiedostumaan ja yleistämään 
kokemansa käsitteellistämisen tasolle. Käsitteellistämisen vaiheessa kokemukset etäännyte-
tään ja pyritään yleistämään. Savan mukaan aisti-, elämys- ja mielikuvatietous vähitellen 
käsitteellistyy ja transformoituu todellisuutta yleiselläkin tasolla ilmaisevaksi. Taiteellis-
esteettinen käsite- ja mielikuvatieto on voimakkaasti aisti- ja elämyspohjaista persoonallisten 
merkitysjärjestelmien luomista. (mt.)  

Taiteellisen työskentelyn tulee Savan (1993) mukaan opetuksen tukemana edetä aisti- ja 
tunne-elämyksistä. Tarvitaan myös kokemusten, omien tulkintojen ja suoritettujen taiteellis-
ten ratkaisujen vuorovaikutuksellista jakamista, vertailua ja arviointia. Oma taiteellinen 
tulkinta ja tuottaminen edellyttävät yhteyttä aistitietoon ja taitotietoon. Oman taiteellisen 
tekemisen kautta sisäiset, persoonalliset aisti-, tunne-elämykset ja mielikuvat transformoitu-
vat syvähenkiseksi inhimilliseksi ymmärrykseksi. Taiteellisen oppimisen prosessissa omat 
kokemukset ja vuorovaikutustieto muunnetaan taiteellis-esteettisiksi käsite-, mielikuva-, 
symboli- ja ajattelurakennelmiksi. Prosessi jatkuu jälleen uusiin aisti- ja tunne-elämyksiin ja 
uuteen taiteelliseen toimintaprosessiin. Taiteellis-esteettisen oppimistoiminnan perimmäise-
nä tavoitteena on Savan mukaan lisätä tietoisuutta ja ymmärtämistä suhteessa omaan itseen, 
toisiin ihmisiin, kulttuuriin ja luontoon. (mt.) 

Erilaisten kulttuurien kohtaaminen  
Sosiaalisen konstruktionismin mukaan tiedon ajatellaan olevan sosiaalisesti rakentuvaa. 
Tieto tulkkiutuu tarpeiden mukaisesti. Sen sisältö on historiallista ja kulttuurista sekä ajasta 
ja paikasta riippuvaista. Subjektiiviset ja henkilökohtaiset kokemukset hyväksytään tiedon 
lähteiksi. Eri kulttuureilla, alakulttuureilla, sukupuolilla ja sosiaaliluokilla on omat ilmaisun 
muotonsa ja esittämisen oikeutuksensa (Efland & muut 1998, 112–114; ks. myös Lyotard 
1984). Arki- ja taidekuvien kohtaamisessa on kysymys erilaisten kulttuurien kohtaamisesta.  

Efland, Freedman ja Stuhr (1998) kuvaavat monikulttuurista ja sosiaalisesti uudistavaa 
kuvataidekasvatusta. Sen päämääränä on kasvattaa analyyttisiä ja kriittisiä ajattelijoita, jotka 
kykenevät tutkimaan elinolosuhteitaan ja sen sosiaalisia kerrostumia. Monikulttuurisessa ja 
sosiaalisesti uudistavassa kasvatuksessa taidetta opetetaan suhteessa muihin, sellaisena kuin 
se koetaan elämässä, osana sosiaalista ja kulttuurista kontekstia. Monikulttuuriselle taidekas-
vatukselle on ominaista tieteidenvälisyys, opetuskokonaisuuksien, taiteen lajien ja menetel-
mien integrointi. Tavoitteena on selventää ja kyseenalaistaa yhteisössä ylläpidettyjä arvoja ja 
tutkia sosiokulttuurisia aiheita yhteisön jäsenten avulla. Hankittuja tietoja analysoidaan, 
keskustellaan niihin liittyvistä tunteista ja kyseenalaistetaan vallitsevia näkemyksiä ja ennak-
kokäsityksiä ja ymmärretään monia tapoja, joilla ihmiset elämänmenoon. (mt., 94–103.) 

Freedman (1997) ajattelee aiempiin vuosikymmeniin kuuluneen yksilöllisyyden korostuksen 
opetuksessa johtaneen kulttuuristen yhtäläisyyksien ja erilaisuuksien kieltämiseen. Koulun 
kuvataidekasvatuksessa yksilöajattelu tukee hänen mielestään ajatusta fiktiivisestä itseil-
maisusta. (mt.) Kuvat kuitenkin muotoutuvat aina tietyssä kulttuurissa (Aronsson 1997, 83; 
myös Lindström 2000, 194). Kuvia ei tuoteta täysin spontaanisti:” We are saturated by 
visual images just as we are saturated by language…” (Duncum 1997). Kuvien tuottamiseen 
vaikuttaa se mitä ympäristössä arvostetaan. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkastellen 
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Freedman (1997) ajattelee yksilöllisyyden korostamisen aiheuttaneen monien kuvien jäämi-
sen huomion ulkopuolelle. Duncum (1997) korostaa kulttuuristen kuvien käsittelyn ja yksi-
lön monitahoisuuden ja mahdollisen marginaalisuuden hyväksymisen tarpeellisuutta. Taide-
kasvatuksen kentällä puhutaankin lisääntyvässä määrin visuaalisesta kulttuurista. Käsite 
visuaalinen kulttuuri (visual culture) seuraa aiemmin keskustelussa käytettyä käsitettä visuaa-
linen lukutaito (visual literacy). Visuaalinen lukutaito suuntautui erityisesti kuvaan tekstinä, 
kun taas visuaalinen kulttuuri liittyy tuottamisen konteksteihin, todellisiin ja materiaalisiin 
olosuhteisiin, jakamiseen ja käyttöön. Taidetta ei itsestään selvästi suosita muiden yhteisön 
tuottamien ja käyttämien kuvien kustannuksella. (mt.) Taidekuvat ja arjen käytössä olevat 
kuvat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Visuaalisen kulttuurin kasvatuksella 
on pyrkimys tuottaa demokraattisia oppimistilanteita. (Duncum 2002.) 

Keifer-Boyd (2006; ks. myös Rogoff & Lave 1984) korostaa visuaalisen kulttuurin näkö-
kulmasta painotuksen taidekasvatuksessa sijaitsevan siinä prosessissa, jonka avulla tutkitaan 
miten kuvat asettuvat sosiaalisissa konteksteissa. Visuaalisen kulttuurin opiskelu sisältää niin 
taidekuvat kuin kansan taiteen, median, suunnittelun, populaarikulttuurin, arkkitehtuurin, ja 
muut visuaaliset ilmiöt. Merkitys asettuu kohteen, diskurssin ja katselijan välisiin suhteisiin. 
Tulkinnassa korostuu kuvan sosiaalisen kontekstin merkitys välttämättömänä ymmärryksen 
viitekehyksenä. Tulkinnan lisäksi visuaalisen kulttuurin opiskeluun kuuluu omien teosten 
luominen erilaisten medioiden sekä kirjoittamisen kautta. Visuaalisen kulttuurin opiskelun 
tavoitteena on suhteuttaa teokset omaan elämään ja yhteisöihin, joissa ne on luotu sekä 
rohkaista kulttuuriseen tuottamiseen liittyviä näkökohtia. Toimintaan on liitettävissä per-
heiden kanssa käytävää keskustelua. (mt.)  

Nykyinen oppiaine kuvataide 

Taidekasvatus on sidoksissa taiteen kulttuurihistoriallisiin esityksiin ja ajan kulttuurisiin 
käsityksiin esteettisistä vuorovaikutussuhteista ja niiden merkityksistä ihmisen kasvun pro-
sessissa ja tulevaisuuden toimissa. Taiteen ja taidekasvatuksen ymmärtäminen on yhä vaate-
liaampaa siihen liittyvän sisällön runsauden ja kasvun takia (Koroscik 1996). Taiteelle her-
kistävä kasvatus ei enää riitä. Taidekasvatuksen on oltava reflektoivaa ja kriittistä, oppijalle 
merkityksellistä, sitouduttava ajan ilmiöihin ja huomioitava monet erilaiset näkökulmat 
(Sullivan 1993). Nykyinen koulun oppiaine kuvataide oli vielä joitakin vuosia sitten nimel-
tään kuvaamataito, jossa peilautui käsitys kohteen kuvallisen esittämisen taidosta. Kun 
nimeä alettiin pitää vanhahtavana ja uudistuksen tarpeessa olevana, päädyttiin vuonna 1999 
nimeen kuvataide, jossa siis selkeästi korostuu taiteen merkitys oppiaineelle. Nyt kun moni-
en muidenkin kuvien kuin taidekuvien määrä ja merkitys on yhä vain kasvanut jokaisen 
arjessa, oppiaineen nimen oikeutusta on emmitty monien mielissä. Jättääkö kuvataide syr-
jään jotakin siitä visuaalisesta kulttuurista, joka ei mahdu taidekuvan otsikon alle vai selit-
tääkö se sitä tapaa, jolla myös muihin kuviin oppiaineessa suhtaudutaan?  

Rusanen (2007) toteaa lapsen kuvallisen toiminnan taidekasvatuksena olevan varhaiskasva-
tuksessa suhteellisen ohuena kerrostumana. Lähes poikkeuksetta taidekasvatus terminä on 
tarkoittanut kaikkia taideaineita ja taiteenaloja. Sillä on ollut hyvin kokonaisvaltainen luon-
ne. (mt.) Alle kouluikäisten taiteen opetuksessa edetään ilman tarkkoja opetussuunnitelmia 
ja aikatauluja (Hassi 1994). Toiminta liitetään lapsen arkeen ja leikkiin. Lapsen kuvan teke-
misen prosessi on kokonaisvaltainen. Lapsi dramatisoi mielellään ja esittää elein, ilmein ja 
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äänin sen, mitä kuvallisesti esittää (Salminen 1994). Lapsen omat tiedot, taidot ja toiminnan 
tavat ovat opetuksen lähtökohtana. Varhaiskasvatuksessa taidekasvatuksen tavoitteet liitty-
vät muihin kasvatustavoitteisiin ja kokonaispersoonallisuuden kehittymiseen kuten aistiha-
vainnollisen herkkyyden kehittymiseen, kykyyn luoda, assosioida ja vertailla mielikuvia sekä 
kehittää eläytyvää havainnointia ja halua tutkia ympäristöä, uskallukseen etsiä keinoja ko-
kemusten ja tunteiden ilmaisuun ja erilaisten ilmausten arvostamiseen (Hassi 1994).  

Valtakunnallisissa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000) keskeisiksi varhais-
lapsuuden sisältöalueiksi on merkitty kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katso-
mus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kult-
tuuri. Tekstissä taidekokemusten mainitaan olevan merkittävä osa lapsen emotionaalista, 
taidollista ja tiedollista kehitystä. Kuvia tekemällä ja esineitä käsin valmistamalla ajatellaan 
lapsen luovuuden, mielikuvituksen ja itseilmaisun harjaantuvan. Leikin kuluin etenevissä, 
tutkivissa ja kokeilevissa toiminnoissa mahdollistetaan keskustelut ja lapsen taidekokemuk-
set. Niissä lasta ohjataan pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn ja oman ja toisten töiden 
arvostukseen. Hahmottamiskyvyn kehittymistä tuetaan. Tarjotaan tilaisuus viestintävälinei-
siin tutustumiseen ja niiden käytön harjoitteluun. Lapsen kulttuurisen identiteetin vahvis-
tumista ja ymmärrystä omasta kulttuuriperinnöstä tuetaan. (mt., 14–15)  

Valtakunnallisissa peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (2004) oppimisen katsotaan 
olevan seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien 
tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Kulttuurisen osallisuu-
den ajatellaan syntyvän oppimisprosessissa, jossa yksilölliset ja yhteisölliset tiedot rakentu-
vat. Perusopetus koostuu pääosin erillisistä oppiaineiden opetuksesta. Opetuksen tavoitteet 
ja keskeiset sisällöt määritellään opetussuunnitelman perusteissa aineryhmittäin ja oppiai-
neittain tuntijaon määrittämissä puitteissa. Kuvataide on yksi koulussa opetettava oppiaine. 
Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eetti-
sen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Visuaali-
sen kulttuurin ilmenemismuotojen ymmärrystä pidetään keskeisenä. Visuaalisesta kulttuu-
rista poimitaan esimerkeiksi taide, media ja ympäristö. Opetuksen tavoitteena on oppilaan 
henkilökohtaisen taidesuhteen syntyminen ja luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimi-
sen taitojen kehittyminen. Kuvataiteen opetuksen avulla luodaan perustaa oman ja toisten 
kulttuureiden arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Toiminnan lähtökohtina kuvataiteessa ovat 
ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot sekä mielikuvat ja elämykset, jotka kytketään oppi-
laalle merkityksellisiin kokemuksiin. Kuvataiteen opetuksen ominaisuuksiin liittyy oppiai-
neen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat 
samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa sekä teemallisuus, joka mahdollistaa pitkäjänteisen 
työskentelyn. (mt., 152.) 

Kuvailmaisun ja kuvallisen ajattelun keskeisinä sisältöinä luetellaan kuvallisia ilmaisutapoja, 
tekniikoita ja materiaaleja (maalaamista, piirtämistä, grafiikkaa ja rakentamista), kuvasom-
mittelun perusteita (tasapaino, jännite, rytmi, väri, muoto, tila, liike, aika, ja viiva) ja kuvien 
tarkastelua ja arviointia sekä kuvataiteen käsitteiden käytön harjoittelua kuvista keskustelta-
essa. Taiteen tuntemuksen ja kulttuurisen osaamisen keskeisinä sisältöinä mainitaan oman 
paikkakunnan museo- ja taidenäyttelyvierailut ja taiteilijan työhön sekä Suomen taiteen 
kultakauteen tutustuminen. Opetuksen tavoitteissa mainitaan mm. oppilaan oppivan ” 
tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä…sekä arvostamaan 
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erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä…tuntemaan oman kulttuurinsa ja 
omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä…” (mt., 152–
153.)  

Kotien vuorovaikutussuhteissa välittyvät situationaaliset esteettiset käsitykset ja toiminta 
ovat nousseet kiinnostuksen kohteiksi vasta viime vuosina. Tässä tutkimuksessa mahdutan 
koulussa tarkasteltavaan kulttuurien kehikkoon lapsen kodin ja siellä kuvien avulla konstru-
oidun tiedon. Kuvallisen tiedon käsittelyn avulla ajattelen tse kunkin olevan mahdollista 
eritellä ja yhdistellä näköhavaintoja sekä luoda rakenteellisia vastaavuuksia kuvattavan koh-
teen ja kaksiulotteisen kuvapinnan välille.  

YHTEENVETO  
Hahmotan tässä ihmisen sekä biologisen perimän että kulttuuristen tapojen ja käytäntöjen 
määrittämänä olentona, joka pyrkii löytämään merkityksiä ja keinoja elämästä selvitäkseen. 
Tarkastelen näkemistä ja hahmottamista elämästä selviämisen keinoina. Elämään asettumi-
sessa ja toisen kohtaamisessa lajikumppanin ja muiden kohteiden hahmottaminen on perus-
tavanlaatuinen tapahtuma. Ajattelen ihmisen rakentavan siinä itselleen ’hahmoston’, joka 
toimii ymmärryksen rakentamisen välineenä. Se sisältää visuaaliset käsitteet, joiden avulla 
nopea tunnistaminen on mahdollista. Visuaalisten käsitteiden muotoutumiseen vaikuttavat 
näkemisen lisäksi myös muut aistitoiminnot ja niiden avulla välittyvät oman ruumiin tunte-
mukset. Lapsi piirtää, koska hänen on tarpeen oppia käyttämään saatavilla olevia välineitä ja 
syytä oppia myös muokkaamaan ympäristöään ja merkitsemään sitä. Katson eri tavoin 
konstruoimisen ja järjestämisen olevan ihmisen tapa merkitä olemassaolonsa ja ymmärtää 
sitä.  

Tässä luonnostelen toimintaa, jossa sekä aikuiset että lapset konstruoivat kuvia. Selvittääk-
seni kuvakielen tai kuvin kertomisen mahdollisuuksia ja ominaisuuksia koulun ja kodin 
välisissä oppimisprosesseissa olen esittänyt kuvailmaisun kehitykseen liittyvää teoriaa ajalta, 
joka vastaa kolmea sukupolvea edustavien toimijoiden elämän kulkua. Ajattelen tarkastelun 
tukevan ja selvittävän aineiston kuvallisten tuotosten piirteitä, niistä tehtyjä tulkintoja ja 
kuvailmaisuun liittyviä kokemuksia. Kuvailmaisun kehityksen ei enää ajatella etenevän vält-
tämättömästi toisiaan seuraavina vaiheina. Nykyisen käsityksen mukaan kuvailmaisu näh-
dään prosessinomaisena merkityksiä puntaroivana toimintana, jota kasvun vaiheilla koetut 
tapahtumat ja erilaiset ja muuttuvat kulttuuriset käytännöt leimaavat. Kehityksen ei ajatella 
välttämättä loppuvan murrosiän tietämillä, kuten ennen esitettiin, vaan sen ajatellaan sisäl-
tyvän erilaisiin tapoihin ja toimintoihin, kuten visuaalisuuden perusteella tehtyihin käsityk-
siin, arviointeihin ja valintoihin sekä koettuihin tunteisiin. Tässä kuvailmaisu otetaan myös 
konkreettisesti lasten ja aikuisten käyttöön kuvien piirtämisenä.  

Tarkastelen kuvan ja sanan välistä suhdetta taustoittaakseni kertomuksiin kuvin ja kirjoituk-
sin rakennettuja rinnastuksia. Esittelen erilaisia tapoja tarkastella kuvaa. Tukeudun erityisesti 
kuvasta kertomiseen oman tulkinnan perusteella niiden kuvien kohdalla, joissa pyrin rinnas-
tamaan kuvan kertomusta kirjoitettuun kertomukseen. Lisäksi tarkastelen muutamissa las-
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ten ja aikuisten kuvissa ilmeneviä samankaltaisuuksia ja eroja selvitellessäni miten edellisen 
sukupolven tekemät merkistöt siirtyvät seuraavan käyttöön tutkimuksen toimintojen vuo-
rovaikutustilanteissa. Kuvien tuottamisen prosessia kokonaisuutena tarkastelen tässä aineis-
tossa maailmassa olemisen ja siinä kohteita hahmottamisen näkökulmasta. Tarkastelu pe-
rustuu ymmärrykseen johon on vaikuttanut osaltaan myös kuvailmaisun teorioihin tutus-
tuminen.  

Selvitän kuvan ja taiteen välistä suhdetta herättääkseni tässä tarkasteltavina olevien arjen 
kulussa ja kotien kontekstissa tehtyjen kuvien sijoittumista kuvataidekasvatuksen piiriin. 
Kuvataidekasvatuksellisia toimintoja taustoittaakseni tarkastelen kuvataidekasvatukseen 
liittyneiden ajatusten ja teorioiden muutoksia ajalta, joka vastaa toimijoiden elämän kulkua. 
Ajattelen sen tukevan toimijoiden esittämiä kuvataidekasvatukseen ja yleensä kulttuurisiin 
muotoihin ja kouluun liittyviä kokemuksia. Tarkastelun mukaan kuvataidekasvatuksessa on 
alun mallin mukaisesta taidokkaan tuotoksen vaateesta vuosien kuluessa siirretty painopiste 
erilaisuuksia huomioivaan, monia eri ilmaisumenetelmiä käyttävään, reflektoivaan ja pohti-
vaan visuaalisen kulttuurin tarkasteluun. Nykyisin ollaan kiinnostuneita siitä miten kuvat 
asettuvat kulttuurisiin konteksteihin. Omassa näkökulmassani korostuu myös ajattelu kiin-
nittyneenä kuvailmaisun perusprosessiin.  
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OSA II: KASVU VUOROVAIKUTUKSESSA 

Tarkastelen vuorovaikutuksellista kasvua ja oppimista koskevaa ajattelua. Tarkastelen kodin ja koulun 
yhteistyön tutkimuksellista kenttää, nostan esiin kiinnostavia tutkimustuloksia ja kaavailtuja vuorovai-
kutusmalleja sekä sivuan kodin ja koulun yhteistyötä koskevaa opetussuunnitelmatekstiä. Esitän myös 
tämän tarkastelun liitoskohdat esitettyyn teoriataustaan. 

Aloittaessani itse koulun joskus 50-luvulla jouduin jättämään minulle tärkeät äidin ja kodin 
kuin yhdellä riuhtaisulla täytettyäni seitsemän vuotta. Jonakin aamuna vain lähdin kävellen 
matkaan. Jos olisin saanut valita, en olisi lähtenyt. Läksin, koska ymmärsin, että minun 
kuului tehdä niin. Koulu ja koti olivat tuolloin toisistaan pitkälti käveltävän, usein pimeän, 
taipaleen päässä, eikä niillä tuntunut olevan muuta yhteistä tekijää kuin oma vähäinen ruu-
miini, joka siirtyi vuorotellen paikasta toiseen. Matkan kummassakin päässä kanssaihmiset, 
tilat ja tavat toimia muuttuivat. Kotona minua kasvatettiin keskustelemalla, hyvyyttä ja 
oikeutta vahvasti perustelemalla ja väärin tehdyistä ratkaisuista rankaisemalla. Koulussa 
siirryin vanhempieni tahdosta toiseen valtapiiriin, jossa en nähnyt heillä olevan sanansijaa, 
sen enempää kuin itsellänikään. Koulussa minut ja toiset lapset sovitettiin valmiiseen järjes-
tykseen kurin avulla. Alkuvuosina kävin koulua vuoroviikoin aamuisin ja vuoroviikoin 
iltaisin, koska lapsia oli enemmän kuin kerralla kouluun mahtui Isäni ei ollut missään teke-
misissä koulun toimintojen kanssa. Äitini ompeli minulle hameen koulusta huoltoapuna 
saadusta kankaasta, kääri aamuisin eväät koulumatkaa varten, tuli iltapimeässä vastaan kou-
lutiellä ja istui kuulijana koulun joulu- ja kevätjuhlassa. Kun kotoa eroamisen jännitys hel-
potti, muistan opettajan opettamien uusien asioiden oppimisen, tilojen ja järjestysten kou-
lussa kiinnostaneen minua.  
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VUOROVAIKUTUS, KASVATUS JA 
KEHITYS  
Vaikka omina kouluvuosinani koulu ja koti tuntuivat olevan toisistaan erillään, on niiden 
yhteyttä kuitenkin pohdittu jo pitkään. Laajentaakseni historiallista perspektiiviä lasten ja 
aikuisten vuorovaikutussuhteen ja oppimisen yhteydestä esitän tässä muutamien traditio-
naalisten teoreetikkojen ajatuksia koskien aikuisten ja lasten välisiä vuorovaikutussuhteita ja 
oppimista. Otan heidät esille ikäjärjestyksessä. Dewey (1859–1952) oli filosofi ja psykologi, 
jonka ajatukset ovat vaikuttaneet laajalti myös viimeaikaisessa kasvatuskeskustelussa. Tässä 
otan esille hänen ajatuksiaan koskien koulun ja kodin yhteyden ja taidekasvatuksen merki-
tyksestä lapsen oppimiselle ja kehitykselle. Vygotsky (1896–1934) edusti kehityspsykologiaa 
ja tutki lapsen kehitystä kulttuurisessa ja ihmisten välisessä kommunikoivassa vuorovaiku-
tuksessa. Hänen tehtävänään oli luoda uusi psykologia uuteen vallankumouksen jälkeiseen 
yhteiskuntaan. Vygotskyn ajatukset ovat olleet paljon esillä erityisesti varhaiskasvatuksesta 
käydyssä keskustelussa. Bronfenbrenner (1917–2005) oli psykologi, joka tutki lapsen kasvua 
alati laajenevassa ympäristösuhteessa ja aikuisen kanssa vuorovaikutuksessa. Bronfenbren-
nerin ajatukset ovat olleet vaikuttamassa paljon erityisesti varhaiskasvatuksen piirissä kehi-
teltyihin teorioihin.  

Kasvu tasavertaiseen ja monitahoiseen yhteyteen  
Deweyn yhteisöllistä oppimista koskevia ajatuksia värittää tämän päivän näkökulmasta 
katsottuna jo taakse jäänyt aika (Peters 1977). Deweyn ajattelussa pyrkimys demokratiaan 
on punaisena lankana ja tavoitteena myös kodin ja koulun yhteyden rakentamisessa. Demo-
kratia on ennen kaikkea elämänmuoto ja merkitsee yhdessä elämistä ja kokemusten yhteistä 
välittämistä. Demokraattinen koulu on arvokas siinä elettävän elämän laadun takia ja merki-
tyksellinen sosiaalisen kehityksen lähteenä. Demokraattiseen elämänmuotoon kuuluu sosi-
aalisten luokkien välinen vapaa ja runsas vuorovaikutus ja keskusteluyhteys. (mt.)  

Dewey kaavailee kouluoppimisen ja koulun ulkopuolisen oppimisen välistä avoimuutta. 
Hänen mielestään pedagoginen ajattelu ja käytäntö ovat täynnä keinotekoisia rajoja. Eristy-
neisyys lietsoo käsitystä, jonka mukaan koulussa opitaan ja ulkopuolella eletään (Nurmi 
1982, 90). Deweyn mielestä koulun tulee olla ympäröivään yhteiskuntaan linkittyvä yhteisö, 
miniatyyrinen demokratia. Monien osittain päällekkäisten osa-alueiden välinen kommuni-
kointi ja yhteisyyteen hakeutuminen ovat haasteita kasvatukselle. Koulun ja sitä ympäröivän 
yhteiskunnan sekä kodin yhteyden vaadetta Dewey perustelee lapsuuden ja aikuisuuden 
erilaisuudella (Bruner 1962). Koulussa lasta tule sekoittaa aikuiseen. On ymmärrettävä, että 
siirtymä lapsuudesta aikuisuuteen sisältää uusien todellisuuksien kokemista, mysteerien 
löytämistä ja tutkimista ja uusien voimien hankkimista, ja siihen tehtävään tarvitaan yhteyttä 
sekä yhteiskuntaan että lapsen kotiin. (mt., 118–119.) Kodin ja koulun vuorovaikutusmallis-
saan Dewey esittää koulun tasavertaisessa vuorovaikutusyhteydessä ympäristöön. Esitän 
tässä mallin poikkeuksellisesti alkuperäisen kielen muodossa sen vanhamuotoisuuden vuok-
si. 
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Kuvio 4. Koulun, kodin ja muun toimintaympäristön vuorovaikutus ( katso Dewey 1953, 67).  

Kaavailemaansa demokraattista ja vuorovaikutuksellista koulua Dewey (1953) kuvaa toi-
minnallisena kokonaisuutena, josta avautuvat interaktiiviset yhteydet kotiin, luontoon, elin-
keinoelämään ja tutkimuksen kentälle (Kuvio 4). Kiinnitän tässä huomion erityisesti kuva-
ukseen kodin ja koulun yhteydestä. Siinä välittyvät vastavuoroisesti ja vapaasti vaikutteet, 
materiaalit ja ajatukset kodin ja koulun välillä. Dewey piti kodeissa tapahtuvaa informaalista 
oppimista huomattavassa arvossa. Siinä oppiminen tapahtui hänen mielestään luonnollisesti 
eikä erillään elämästä kuten formaalin koulutuksen keinotekoisissa järjestelmissä. Dewey 
kohdistaa kritiikkinsä koulun kyvyttömyyteen hyödyntää niitä kokemuksia, joita lapsi hank-
kii koulun ulkopuolella ja katsoo koulun suurimman ongelman piilevän juuri sen elämästä 
eristyneisyydessä. Kokemusten ja yksityisen elämän jättäminen koulun suljettujen ovien 
ulkopuolelle rakentaa arkeen yhdistymätöntä oppimista. (mt., 65–67.)  

Dewey korosti kokemuksellisuuden merkitystä oppimisessa. Tekemällä oppiminen, ’lear-
ning by doing’, on hänen pedagogiikkansa kuvaus. Sen mukaan lapselle on ominaista alitui-
nen puuhailu (Nurmi 1982). Kasvatuksen tehtävänä on tämän aktiivisuuden ohjaaminen 
edistymisen suuntaan. (mt., 89.) Kasvatuksen prosesseissa jokainen lapsi nähdään alati 
muuttuvana persoonana ja toiminnoissa käytettävien materiaalien huolellista arvioimista 
korostetaan. Tehtävät päätelmät testataan maailman todellisuuksissa, joihin koulusta raken-
tuu yhteydet (Dewey 1958, 45.) Oppijat löytävät liittymäpintansa koulutuksesta ja toimivat 
niiden turvin kokeilevissa ja tutkivissa prosesseissa (Peters 1977). Opin kohteen merkityk-
sellisyys on olennaista oppijalle: “The pupil must learn what has meaning, what enlarges his 
horizon, instead of mere trivialities.” (Dewey 1953, 71). Merkityksellisen oppiminen laajen-
taa oppilaan näkemystä. Dewey korostaa opetussuunnitelman sosiologisia ja psykologisia 
periaatteita, joiden mukaan lapsi johdatetaan yhteisön kulttuurisiin tapoihin, arvoihin ja 
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tietorakenteisiin huomioiden hänen yksilölliset tarpeensa, kiinnostuksen kohteensa ja mah-
dolliset vaikeutensa (Peters 1977; myös Nurmi 1982, 90).  

Lapselle ominaiset yhteistoiminnalliset ja kommunikoivat, tutkivat, kokeilevat ja konstruoi-
vat toiminnot näivettyvät Deweyn mielestä koulussa (Peters 1977). Näivettymisen hän 
ajattelee johtuvan ennen kaikkea kotona ja koulussa tapahtuvan oppimisen välisestä katkok-
sesta. Dewey korostaa lapsen sosiaaliseen vaistoon pohjautuvaa kiinnostusta keskusteluihin 
ja seurassa oloon, halua tutkia ja keksiä asioita, halua tehdä, luoda ja rakentaa sekä halua 
taiteelliseen toimintaan (Nurmi 1982, 90). Dewey perustelee kuvataiteiden opetusta koko-
naisvaltaisella tavalla. Hänen mukaansa taide elää myötäsyntyisenä kaikissa yksilöllisissä 
kokemuksissa. Kokemus toimii yhdistävänä tekijänä taiteen ja ympäristön välillä ja liittää 
taiteen osaksi arkea. Taiteena koettu arki on merkityksellinen: 

”Art throws off the covers that hide the expressiveness off experienced things; it quickens us 
from the slackness of routine and enables us to forget ourselves by finding ourselves in the 
delight of experiencing the world about us in its varied qualities and forms. It intercepts every 
shade of expressiveness found in objects and orders them in a new experience of life.” (De-
wey 1958, 104.) 

Taiteen elämyksellisessä kokemuksessa maailmaa tarkastellaan erilaisine laatuineen ja muo-
toineen. Osien ja elementtien välisten suhteiden havaitseminen on älykkyyttä vaativaa toi-
mintaa, jossa taiteilijan tavoin nähdään kunkin osan yhteys kokonaisuuteen (Dewey 1958, 
45). Käytännön toiminnot ovat elämän perusta ja siten osa kulttuuriperintöä. Niillä on 
myös sosiaalista ja psykologista merkitystä. Käytännöt ovat lasten kiinnostuksen kohteita ja 
motorisina toimintoina yhteydessä mielen kokonaiskehitykseen. (Peters 1977.)  

Kasvatuksen Dewey näkee jatkuvana prosessina (Glassman & Whaley 2000). Toiminnan 
tavoitteet nousevat toiminnasta itsestään ja toimivat virstanpylväinä toisiin tavoitteisiin, 
jotka nousevat edellisen saavutuksen toiminnasta. Opettaja ja lapsi toimivat yhdessä todelli-
sia, kiinnostavia tavoitteita kehitettäessä. Tavoitteet syntyvät toiminnasta ja ovat suhteellisen 
kompleksisina joustavat. Deweyn ajattelussa lapsi luo toiminnan ja löytää tavoitteet, joita 
opettaja suuntaa ja kontrolloi. Mielenkiinnon synnyllä on tässä prosessissa tärkeä merkitys. 
Lapsen mielenkiinnon Dewey ajattelee kumpuavan omasta toiminnasta. (mt.) Opetuksen 
suunnittelussa tulee huomioida aistien merkitys. Dewey esittää ihmisen osallistuvan aistien 
kautta suoraan maailman toimintaan. Inhimillinen osallistuminen ja kommunikaatio ympä-
rillä olevan maailman kanssa ilmenee toiminnoissa, tapahtumissa ja kohteissa. Nämä toi-
minnat, tapahtumat ja kohteet puolestaan saavat esteettistä tai taiteellista arvoa siihen mää-
rään asti kuin yksilö antaa niille arvoa. Arvot määräytyvät aistien kautta tapahtuvassa vuo-
rovaikutuksessa ympäristöön ja ilmiöihin. Kokeillessa ja tutkiessa mieli aktivoituu ja maail-
ma konstruoituu uskomuksia ja ennakkoluuloja seuloen. Seulottu saa arvoa silloin kun se 
tyydyttää tiedon käsittelijää jostakin inhimillisesti kelvollisesta syystä (Hollis 1977).  
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Kehittyminen osaavamman tukemana 
 

 

Kuva 1. ’Leikin nalleilla’ (47 lapsi). Työ on tehty sovellusvaiheessa koulussa.  

Joskus 1990-luvun alussa satuin alle kouluikäisen lapseni kanssa kaupassa läpikulkumatkalla 
lasten leluosastolle. Lapsi alkoi tarkastella esillä olevia pikkuesineitä. Hän sanoi oman Val-
konallensa tahtovan yhden niistä. Valkonalle ei kestäisi mitenkään ilman tätä pientä lelua, 
itkisi, hän sanoi. Mielestäni Valkonalleen siirretty toive ei ollut liian suuri ja lupasin lelun. 
Mutta miten nyt Sininalle tuleekaan surulliseksi kun Valkonalle saa jotain, jatkoi lapsi. Kyllä 
Sininallen pitäisi saada myös jotain pientä, hän perusteli. Olin vähän hankalassa tilanteessa, 
kun olin jo Valkonallea koskevaan toiveeseen lupautunut ja ajattelin, no olkoon. Eivät ole 
kalliita, pieniä hahmoja, menköön sekin. Saakoon Sininallekin osansa. Mutta lapsi jatkoi. 
Entä hän itse, miten hän kestää kun sekä Valkonalle että Sininalle ovat saaneet omansa, 
mutta hän itse on vielä ilman? Suostuin. Jäin kuitenkin empimään kasvatukseen, opetukseen 
ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Lapset vaikuttavat usein erityisesti kaupassa impulsiivisil-
ta ja malttamattomilta. Lasten voi olla vaikea kestää toiveen toteutumattomuutta.  

Kokemuksessani lapsen malttamattoman halun kohteena olivat leikkikalut. Hännikäinen ja 
Rasku-Puttonen (2001) esittävät esineillä olevan motivoiva vaikutus lapsen toimintaan. 
Luodessaan leikissä mielikuvitustilanteen siihen kuuluvine esineineen, lapsi luo samalla 
merkityksen maailman, jolla on motivaationaalista voimaa. (mt.) Vygotsky (1978, 46) koros-
ti lasten leikeissään oppivan halujen hallintaa, luovuuden kehittämistä ja muita sosiaalisia 
merkityksiä. Sosiokulttuuristen polkujen alkutaipaleelle kuuluvissa leikeissä tarkastellaan 
usein mahdottomien toiveiden kuvitteellisia toteutumisia.  

Vygotskyn mukaan kehittyminen ja sitä myötä käyttäytyminen kutoutuu kahta tietä: biolo-
gista reittiä ja sosiokulttuurisia polkuja kulkien (Bråten 1996). Luonnolliset prosessit ovat 
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perusprosesseja, kun taas korkeammat psykologiset prosessit ovat keinotekoiset. Korkeam-
piin psykologisiin prosesseihin Vygotsky laski kulttuuriset ja kognitiiviset välineet kuten 
kielen, kirjoituksen, kertomisen ja piirtämisen sekä traditionaaliset kognitiiviset prosessit 
kuten loogisen muistin, selektiivisen havainnoinnin ja käsitteenmuodostuksen. Hänen käsi-
tyksensä mukaan korkeammat psykologiset prosessit eroavat laadullisesti luonnollisista 
prosesseista. Korkeampi psykologinen prosessi ei kehity vastaavan perusprosessin jatkoksi, 
vaan vaatii uudenlaisen psykologisen prosessin, joka on sosiaalisesti määräytyvä ja merkkien 
ja symbolien kautta välittyvä. Vygotskyn mielestä juuri merkki- ja symbolijärjestelmät välit-
tävät kulttuurista tietoa. Merkit ja symbolit työstyvät yksilön psykologisissa prosesseissa ja 
nostavat ne korkeammalle tasolle kutoutuessaan niissä vuorovaikutuksissa, joihin yksilö 
osallistuu. Kulttuurinen tieto kehittyy ja välittyy sosiaalisissa vuorovaikutuksissa ja muodos-
taa yksilön tietoisuudessa psykologisen ajatusvälineistön. Vygostky on erityisen kiinnostu-
nut kielen ja ajattelun vuorovaikutuksesta. Lapsen käsitteellinen ajattelu muotoutuu ulkoi-
sen vaikutuksen alaisena ja on sosiaalisesti konstruoitunut. Oppiakseen tieteellistä käsitteis-
töä on lapsen tarpeen kehitellä spontaaneja arkisia käsitteitä. Ajattelu rakentuu toisaalta 
todelliseen elämään liittyvien elämyksien ja tietojen ja toisaalta systemaattisen ja teoreettisen 
tiedon varassa. (mt.)  

Vygotskyn mukaan käsitteiden oppiminen tapahtuu sosiaalisten kokemusten kautta oppimi-
selle suotuisassa ympäristössä (Panofsky & muut 1990). Käsitteiden oppiminen edeltää 
loogisten struktuurien rakentumista. Vygotskyn mukaan käsitteet kertovat siitä kulttuurises-
ta ympäristöstä, jossa niitä luodaan. Käsitteen muodostusta Vygotsky tutki arkisten sanojen 
ja höpöttelyn kautta, tarkkaillen lasten rakentamia käsitteellisiä yhteyksiä ja hierarkkisia 
suhteita. Vygotsky toteaa, etteivät spontaanit käsitteet muodosta tieteellisille käsitteille tyy-
pillisiä systemaattisia suhdejärjestelmiä. Varhaisempi tieto hahmottuu lähinnä induktiivisesti 
yleistämisen ja abstrahoimisen prosessissa, joka sitten linkittyy enemmän deduktiivisesti 
tutkittuun, järjestelmälliseen viitekehykseen. (mt.) Vygotsky liitti käsitteen rakentumisen 
vahvasti kielen muodostukseen ja sanaan, mutta kiinnitti huomionsa myös sen kuvakytken-
töihin esittäessään”...miten havaittu saa erittelyn ja synteesin kautta mielen ja merkityksen, 
tulee käsitteeksi, ja miten käsitteet laajenevat ja siirtyvät toisiin konkreettisiin tilanteisiin ja 
miten ne sitten tiedostetaan.” (Vygostky 1982, 152.) Jokainen käsite on yleistys (mt., 196). 
Vygotsky korostaa välittävien, arkisten käsitteistöjen merkitystä. Kulttuurisissa ja kotoisissa 
kokemuksissa järjestelmälliset ja spontaanit käsitejärjestelmät nivoutuvat yhteen ihmisen 
erilaisissa kehityksen vaiheissa (Panofsky & muut 1990).  

Lapsen käsitteet ovat Vygostkyn mukaan läheisemmässä ja välittömämmässä suhteessa 
objektiin kuin aikuisen käsitteet (Vygotskij 1982, 203). Vygotsky kiinnittää huomionsa ai-
kuisten ja lasten kommunikointiin ja yhteistyöhön, jota hän pitää opetusprosessin ytimenä 
(Bråten 1996). Häntä kiinnostaa se ajatuksellinen yhteistyö, jossa lapsen spontaanit käsitteet 
kohtaavat aikuisen tieteelliset käsitteet. Lapsen omaehtoisten suorituksen ja aikuisen kanssa 
yhteistyössä tuotetun välinen ero kertoo lapsen kehityspotentiaalista, jota ilmaisemaan Vy-
gotsky esittää käsitteen lähikehityksen vyöhyke (zone of proximal development). Se kuvaa 
lapsen yksin hallitseman ja aikuisen tukeman toiminnan välistä eroa. Lähikehityksen vyöhy-
ke mahdollistuu vain vuorovaikutuksessa toisten kanssa. (mt.) Vygotsky pitää vuorovaiku-
tusta kompetenttien kanssa ensiarvoisen tärkeänä kehittymisen kannalta (Dale 1996.). Lapsi 
selviytyy myöhemmin omin päin, siitä mistä selviytyy nyt yhdessä aikuisen kanssa lähikehi-
tyksen vyöhykkeellä. Vygotsky näkee lapsen aktiivisena, toimivana ja tutkivana olentona, 
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jolla on mahdollisuuksia hyödyntää omia oppimisen ja kehittymisen kykyjään yhteistyössä 
ympäristönsä kanssa. (mt.) Vygotsky käyttää leikkiä lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtuvan 
oppimisen esimerkkinä ja esittää lapsen leikkiessään käyttäytyvän ikäistään kehittyneem-
min:”... beyond his or her average age” (Vygotsky 1978, 102).  

Vygotskyn ajattelussa aikuinen välittää selviytymisen ja oppimisen keinoja lapsen käyttöön 
yhteisen toiminnan sosiaalisissa prosesseissa. Lähikehityksen vyöhykkeen teoriaan tukeutu-
via yhteisöllisen oppimisen ryhmiä rakennettaessa pidetään parempana, että osa ryhmän 
jäsenistä on taidoissaan toisia edellä. Tynjälä (2002) korostaa, ettei tätä kuitenkaan pidetä 
välttämättömänä edellytyksenä, koska kaikki ryhmän jäsenet tuovat kukin erilaiset tiedot ja 
taidot ryhmän yhteyteen. Siten yhteinen tuotos on aina enemmän kuin kunkin yksilön erik-
seen tuottama. (mt., 155.) Sosiaalisissa vuorovaiktusprosesseissa oppimista korostavassa 
ajattelussaan Vygotsky tähdentää tiedon alkuperäisyyden merkitystä (Bråten & Thurmann-
Moe 1996). Hänen mielestään osa voi olla merkityksellinen ja toimia motivaation lähteenä 
ainoastaan kokonaisuuden yhteydessä, eikä tietoa siksi pitäisi eristää alkuperäisestä yh-
teydestään. (mt.) Itse ajattelen lähikehityksen vyöhykkeen olevan ymmärryksen kasvun 
mahdollisuutena itse kunkin näköpiirissä toisten kanssa vuorovaikutuksessa toimiessa. Niin 
lapsen kuin aikuisenkin on mahdollista oppia ja ymmärtää enemmän toiseltaan yhteisissä 
vuorovaikutuksellisissa prosesseissa.  

Vuorovaikutus ja kehitys laajenevassa 
ympäristösuhteessa  
Bronfenbrenner on kehittänyt ekologisen teorian ajatuksiaan perustaen Lewinin (ks. esim. 
1935) käyttäytymisteoriaan. Bronfenbrennerin ekologisen teorian peruslähtökohtana on 
oletus kehityksen tapahtumisesta yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Teori-
an (Bronfenbrenner 1996) mukaan ihmisen ekologinen kehittyminen on kehittymistä siteis-
sä kontekstiin jossa biologian, psykologian ja sosiologian osa-alueet vaikuttavat ihmisen 
kehitykseen yhteisön piirissä (mt., 12–13). Bronfenbrennerin ekologisen teorian ajattelun 
mukaan kehittyvä persoona ei ole ’tabula rasa’, johon ympäristö vaikuttaa, vaan kasvava, dy-
naaminen kokonaisuus, joka progressiivisesti osallistuu ympäristönsä rakentamiseen. Vuo-
rovaikutus kehittyvän yksilön ja ympäristön välillä on molemminpuolista ja molempia so-
peuttavaa. Kehityksen kannalta relevantti ympäristö ei rajoitu yhteen lähiympäristöön, vaan 
laajenee läheisten ympäristöjen välisiin suhteisiin sekä ulkopuolisiin laajempien ympäristö-
jen vaikutuskenttiin. (Bronfenbrenner 1996, 21–22.) Bronfenbrennerin teoriassa laajenevat 
ympäristöt käsitteellistetään venäläisestä maatuska-nuken innoittamana mikro-, meso-, 
ekso- ja makrosysteemeiksi, jotka ympäröivät lasta sisäkkäisinä rakenteina (Wong 2001). 
Mikrosysteemi käsittää yksilön välittömän ympäristön hänen ollessaan kasvokkaisessa vuo-
rovaikutuksessa. Mesosysteemi sisältää kodin, koulun ja naapuruston. Ekosysteemi on 
järjestelmä, joka voi vaikuttaa kehittyvään persoonaan epäsuorasti, kuten esimerkiksi van-
hempien työpaikat tai yhteisön poliittiset järjestelmät. Makrosysteemi toimii kulttuurin 
tasolla erilaisissa uskomus- ja elämäntapajärjestelmissä. (mt.) 

Kokemukset lähiympäristössä ovat olennaisen tärkeitä kehittyvän yksilön kannalta. Yksilöi-
den tilanteille ja olosuhteille antamat merkitykset ovat kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. 
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Lähiympäristöön kuuluvana Bronfenbrenner (1996) esittelee käsitteen dyad, joka todellistuu 
silloin kun kaksi henkilöä toimii suhteessa toisiinsa. Dyadinen suhde toimii kehityksen 
kriittisenä kontekstina ja mikrosysteemin perustana ja mahdollistaa laajempien interpersoo-
nallisten struktuurien muotoutumisen. Suhde voi olla toista tarkkaileva tai yhteiseen toimin-
taan osallistuva. (mt., 56.) Dyadinen suhde on vastavuoroinen, siinä osallistuja sovittaa 
toimensa toisen toimiin. Dyadisessa suhteessa harjaannutetaan voimasuhteita. (mt., 57.) 
Dyadisessa suhteessa harjoitellaan myös tunteiden tunnistamista ja ilmaisua (Puroila & 
Karila 2001). Vanhempi ja lapsi muodostavat esimerkin primaarisesta dyadisesta suhteesta. 
Siinä lapsi on vuorovaikutuksessa yhden ihmisen kanssa kerrallaan. Primaarista dyadia 
luennehtii osapuolten välinen vahva tunneside ja vaikutus toisen käyttäytymiseen silloinkin, 
kun dyadin osapuolet eivät ole yhdessä. Primaarinen dyadinen suhde jatkaa olemassaoloaan 
vaikka sen jäsenet eivät enää olisikaan yhdessä. Dyadissa kehitykselle olennaisia tekijöitä 
ovat vastavuoroisuuden aste, vallan tasapaino sekä tunnesuhteen laatu. (mt.) 

Ekologisessa teoriassa kehityksen ajatellaan tapahtuvan ympäristösysteemien ja kehittyvän 
yksilön välisenä vuorovaikutuksena. Laajenevista vuorovaikutussuhteista muodostuu sosiaa-
linen verkosto, jonka merkitystä kehitykselle ekologisessa teoriassa pidetään keskeisenä. 
Bronfenbrenner nostaa esiin kehittyvän yksilön sekä muiden hänelle merkityksellisten hen-
kilöiden käsitysjärjestelmät, joiden tunnistamista hän pitää välttämättömänä organismin ja 
ympäristön voimien vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi. (Puroila & Karila 2001). Bronfen-
brennerin ekologisessa teoriassa kiinnostus kohdistuu psykologisen aineiston muuttumiseen 
yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. (mt.) Kehitykseen liittyvällä muutoksella on 
jatkuvuutta sekä ajan että paikan suhteen. Muutos tapahtuu Bronfenbrennerin (1996) mu-
kaan sekä kehittyvän yksilön käsityksissä että toiminnassa. Aluksi lapsi on tietoinen kulloin-
kin välittömässä ympäristössä olevista tapahtumista, henkilöistä ja kohteista. Myöhemmin 
hän alkaa tiedostaa välittömään kokemuspiiriin kuulumattomien ympäristöjen olemassa-
olon, ja eri ympäristöjen väliset suhteet. Kehitys ilmiönä ei ekologisen teorian näkökulmasta 
ajoitu kuitenkaan ainoastaan lapsuuteen, vaan se jatkuu koko ihmisen eliniän. (Bronfen-
brenner 1996, 28.) 

VUOROVAIKUTUS, SOSIAALISUUS JA 
OPPIMINEN 
1900-luvun alkupuolella psykologian alueella kiinnostus älykkyyden kehittymistä ja yhteis-
kunnan ja kulttuurin vaikutusta kohtaan kasvoi. Samaan aikaan sosiologit ja antropologit 
lähentyivät ajattelultaan psykologeja ja tieteiden väliset raja-aidat väljenivät. Kasvatuksessa 
tarkastelukulma siirtyi opettamisesta oppimiseen. Ajateltiin oppijan ’konstruoivan’ koke-
mustensa välityksellä kuvaa maailmasta ja itsestään, valikoiden ja tulkiten informaatiota. 
Konstruoiden tapahtuvan oppimisprosessin nähtiin olevan siteissä kulttuuriin, sosiaalisiin 
suhteisiin ja niiden välityksellä syntyneisiin merkitysrakenteisiin.  
Konstruktivistisen käsityksen mukaan kaikki oppiminen on situationaalista, liittyen tilantee-
seen, jossa se tapahtuu. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen pohjalta rakentuvassa oppi-
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misprosesseissa huomioituvat siten oppijoiden elämän tilanteet. Oppijat oppivat suhteutta-
malla uuden tiedon jo tietämäänsä. Aiemman tietorakenteen kanssa yhdenmukainen tieto 
suodattuu, poikkeava tieto useimmiten tulee torjutuksi tai muutetuksi sopivaksi jo tiedetyn 
kanssa. Konstruktivistisen käsityksen mukaan oppimista tapahtuu parhaiten syvennyttäessä 
elämän kokemuksia reflektoiviin ja sopivan kompleksisiin ja aktivoiviin toimintoihin. Pien-
ten irtonaisten opin palasten sijaan konstruktivistisissa oppimisprosesseissa hakeudutaan 
erilaisten tiedon kenttien ja kokemusten välisiin yhteyksiin, oppijan omaan kokemusmaail-
maan, elämisympäristöön ja arkielämään.  

Konstruktivismi on kuitenkin ns. ’sateenvarjotermi’, jonka avulla kootaan yhteen useita 
samansuuntaisia käsityksiä oppimisesta (Kumpulainen & Mutanen 1999). Konstruktivismin 
eri suuntauksille on yhteistä ihmisten näkeminen aktiivisina toimijoina. Eri suuntaukset 
voidaan erottaa karkeasti kahteen päähaaraan, yksilökeskeiseen konstruktivismiin ja sosiaali-
semmin värittyneeseen haaraan. (mt.) Sosiaalisemmin värittynyttä haaraa nimitetään sosiaa-
liseksi konstruktionismiksi. Berger ja Luckmann mainitaan sen perustajiksi (Antikainen & 
muut 2000, 372).  

Sosiaalista konstruktionismia kuvataan melko hajanaisena ilmiönä (Saaristo & Jokinen 
2004). Siinä painotetaan vuorovaikutuksen merkityksiä ja tarkastellaan ilmiöitä aikaan ja 
paikkaan sidoksissa olevina yhteisöjen tuotteina. Jokisen ja Kovalan (2004) mukaan ajattelu-
tavan yleistyminen liittyy läheisesti niin sanottuun kulttuuriseen käänteeseen, joka on nosta-
nut 1970- ja 1980-luvulta lähtien kysymykset kulttuurin merkityksestä ja kulttuurintutki-
muksesta näkyvälle paikalle yhteiskuntatieteissä. Kulttuurin merkitykset liittyvät ajatuksiin, 
arvostuksiin, tietoihin ja muihin voimavaroihin, joita hankitaan vuorovaikutuksessa ympä-
ristön kanssa (Säljö 2001, 27). Kulttuuri on sekä aineellista että aineetonta. Corbett (1999) 
näkee kulttuurin sosiaalisena kokemuksena, jossa yhdistyvät elämän tavat ja ne luovan il-
maisun tavat, joiden kautta ihmisyyttä määritellään.  

Sosiaalisen oppimisprosessin nähdään tapahtuvan yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa 
yksilön valikoidessa ja tulkitessa ympäristössä kohtaamiaan asioita ja rakentaessa niiden 
pohjalta uudelleen ajatteluaan ja toimintaansa (Hujala 2002, 58). Tavoitteena on saavuttaa 
ymmärrystä asioihin. Oppiminen esitetään tavallisesti uutta tietoa jo sisäistettyyn tietovaras-
toon liittävänä tapahtumana (Säljö 2001). Tämä on puolestaan liitettävissä osaksi laajempaa 
viestintään liittyvää käsitystä, jonka mukaan tietojen välitystä pidetään tiettyjen yksikköjen 
siirtämisenä yksittäiseen henkilöön. Säljö esittää sosiokulttuurisen näkökulman kiinnostuk-
sen kohteena olevan sen, mitä yksikköjä siirretään, mihin suuntaan kehitystä ja oppimista 
tapahtuu, miksi ihmiset osallistuvat tiettyihin oppimisprosesseihin ja miksi tietyt oppimis-
prosessit motivoivat heitä. (mt., 21–26.)  

Saariston ja Jokisen (2004) mukaan kulttuuri on jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa yhteis-
kunnallisiin instituutioihin, ihmisten arkisiin toimiin ja heidän merkityksenantoihinsa. Se on 
keino rakentaa identiteettiä, pohtia elämän tarkoitusta ja tehdä elämästä mielekästä. Ihmi-
nen rakentuu vuorovaikutusprosesseissa. Sosiaalisesti konstruoituvassa kulttuurissa olete-
taan myös tiedon todellisuudesta välittyvän ja muotoutuvan sosiaalisissa prosesseissa. Tie-
don ja todellisuuden välille ei sen mukaan voida vetää selvää rajaa. Tieto ei ole todellisuu-
den yksiselitteistä jäljentämistä. Tieto todellisuudesta on tulkittua todellisuutta. Sosiokult-
tuuriset lähestymistavat painottavat kulttuuristen välineiden käytön oppimista ja tiedon 
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oppimista sen autenttisissa käyttöyhteyksissä. (mt., 103–106.) Kulttuurinen tieto voidaan 
esittää esimerkiksi tekstinä, sanoin tai kuvin, esinein, elein ja äänin tai esimerkiksi hajujen ja 
makujen avulla.  

Tarkastelen seuraavaksi yhteisöllisyyteen ja kommunikatiivisuuteen, kontekstuaaliseen kas-
vuun, yhteistoiminnallisuuteen ja kollektiivisuuteen, henkilökohtaisuuteen, merkityksellisyy-
teen ja sosiaalisuuteen, tilannesidonnaisuuteen ja narratiivisuuteen liitettyjen ajatusten yhte-
yksiä oppimiseen. Näen näissä näkökulmissa olevan yhteyksiä myös tässä esittämääni esi-
opetusympäristössä tapahtuneeseen toimintaan. 

Yhteisöllisyys ja kommunikatiivisuus oppimisessa 
Italialaisen Reggion kunnalliseen esikoulutoimintaan on jo pitkään liitetty mielikuva lapsen 
aktiivisesta ja monin eri tavoin kommunikoivasta toiminnasta. Reggiolaisen ajattelun mu-
kaan lapsi on aktiivinen toimija, joka osallistuu kulttuuriseen muokkaustyöhön ympäristös-
sä, jossa itse rakentuu. Oppiminen on yhteisöllinen ja kommunikatiivinen toiminta, jossa 
lasten tieto ja elämän merkitykset rakentuvat yhdessä aikuisten ja toisten lasten kanssa 
(Dahlberg & muut 1999, 50). Perinteistä opetussuunnitelmaa ei ole (Nurse 2005). Sen sijaan 
yhdessäoloa ja yhdessä toimimista ja keskustelua korostetaan. Lasten oppimisen ajatellaan 
perustuvan edellisen sukupolven kokemuksille (Nutbrown & Abbott 2005). Lapsella katso-
taan olevan tarve toimia yhdessä aikuisen kanssa. Aikuisen osallistuvan ja perehtyneen 
roolin ajatellaan olevan merkityksellinen lapsen oppimisessa. Reggiolaisessa ajattelussa 
tiedostetaan tarinoinnin lumovoima kaiken ikäisten lasten vuorovaikutustilanteissa (Moss 
2005). Lapset näyttävät rakastavan tarinoiden punomista, heittäytymistä fantasian vietäviksi 
mutta myös todellisuudessa tapahtuneiden kertomusten kuuntelua.  

Reggiolaisen näkemyksen mukaan tieto on tulos tulkintaa ja merkityksiä konstruktiovasta 
prosessista. Tieto on väliaikaista ja tietoa jostakin näkökulmasta. Tieto on valintaa ja siksi 
oppijan aktiivista omaa toimintaa. Tieto punotaan yhteen ja se on suhteessa toisiin, lapsiin 
ja aikuisiin. (mt.). Toiminnan, leikin ja suhteen rakentumisen hyväksytään vievän aikansa 
(Abbott 2005). Oppiminen on kaikkien osallisten elämän merkitysten järjestämistä ja laajen-
tamista (Scott 2001). Esiopetuksessa lapset tutkivat ja ratkovat ongelmia, neuvottelevat ja 
antavat merkityksiä projekteissa, joissa perehdytään koettuun, ja suodaan lapsille mahdolli-
suus monikieliseen itseilmaisuun (Dahlberg & muut 1999, 76). Luovuutta painotetaan vah-
vasti ja huomioidaan opetussuunnitelman yhteydessä niin piirustus ja maalaus, musiikki, 
teatteri kuin oman kulttuurin ja historian tarkastelut. Luovuuden korostamisella pyritään 
kehittämään valmiuksia kysymysten esittämiseen, ajatusrakenteiden luomiseen, havaintojen 
tekemiseen, asiayhteyksien käsittämiseen ja erilaisten valintojen tekemiseen (Phillips 2005).  

Kontaktit ulkomaailmaan ovat reggiolaisessa pedagogiikassa tärkeät. Lasten, vanhempien, 
pedagogien ja yhteiskunnan väliset keskustelevat suhteet ovat kaiken toiminnan keskipis-
teessä. Vanhempia houkutellaan osallistumaan esiopetuksen formaalia struktuuria vailla 
olevaan toimintaan. Heitä rohkaistaan toimimaan vapaaehtoisina toimijoina, keskustele-
maan kasvatuksellisista asioista, osallistumaan tapahtumiin ja olemaan päivittäin vuorovai-
kutuksessa lasten kanssa (McClow & Gillespie 1998), osallistumaan opetuksen suunnitte-
luun, lapsen ja koulun arvioimiseen ja päätöksentekoon (Fu & muut. 2002 / Vakil & muut 
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2003). Oppimisen yhteydessä puhumaton tieto vaihtuu puhutuksi tiedoksi (Knight 2001). 
Itseä ja toisia paremmin tuntien ajatellaan olevan mahdollista turvallisemmin toimia yhdes-
sä. Paitsi vanhempien myös isovanhempien oppimisprosesseihin osallistuminen ja yhteisön 
elämään sitoutuminen korostuvat. Reggiolaisuudessa korostetaan kaikkien tasojen ja intres-
siryhmien vuorovaikutusta ja ajatellaan vaihtelevien ja joskus vastakkaisten mielipiteiden 
olevan osa uuden ymmärryksen etsintää sekä lapsille ja aikuisille. (mt.) Nurse (2005) esittää 
reggiolaisen esikoulun mallia laajennettavaksi koulutuksen muillekin asteille ja koko yhteis-
kuntaan.  

Reggiolainen pedagogiikka on herättänyt paljon huomiota Italian ulkopuolella erityisesti 
varhaiskasvatuksen piirissä. Sen perustalta ovat mm. Dahlberg ja Moss (2005) sekä Åberg ja 
Taguchi (2005) tutkineet ja kehitelleet lasta kuuntelevia ja yhteisöllisesti kommunikoivia ja 
tutkivia prosesseja esiopetusympäristössä. He kutsuvat toimintaa kuuntelun pedagogiikaksi 
(lyssnandets pedagogik). Kuuntelun pedagogiikka perustuu aktiiviselle kommunikaation 
prosessille, jossa vastaanottamisen lisäksi tulkitaan ja rakennetaan merkityksiä (Dahlberg & 
Moss 2005, 161). Dahlberg ja Moss (2005) ajattelevat kommunikoivien rajojen ylittämisten 
olevan tärkeitä varhaiskasvatuksessa ja myös muissa lasten ja nuorten parissa toimivissa 
kouluissa ja yhteisöissä. He kritisoivat ’laadusta’ muotoutuneen kliseen, jota käytetään 
useimmiten ilman mitään todellista merkitystä. Laadun mittaaminen on heidän mielestään 
eräs niistä normalisoivista tekniikoista, joilla tehokkaasti hallitaan esiopetuskäytäntöjä ja 
niiden haluttuja saavutuksia. Dahlberg ja Moss korostavat toisesta huolehtimisen pedago-
giikkaa ja pyrkivät asettamaan eettisen pohdinnan erilaisine mahdollisuuksineen esikoulun 
toiminnassa keskiöön: ”…we find particularly sympathetic, ethics which foreground res-
ponsibility and relationship to the Other” (mt, 12). Dahlberg ja Moss ovat kiinnostuneita 
vastuullisesta eettisyydestä, joka perustuu ihmisten välisiin eettisiin suhteisiin. Heidän ajatte-
lussaan eottuu erityisesti se miten suhtaudutaan toisen erilaisuuteen kunnioittaen eikä sa-
manlaiseksi pakottaen. (mt., 9–23). He korostavat erilaisten perspektiivien ja yksilöllisen 
valinnan ja vastuun merkitystä.  

Suomessa Riihelä (ks. esim. 1996) ja Karlsson (ks. esim. 2003) ovat kehittäneet lasta kuunte-
levaa sadutuksen menetelmää, joka perustuu arkipuheeseen ja jossa ei ennakoida, ohjata tai 
arvioida lapsen kertomusta. Liitän tässä koulun kommunikoivaan prosessiin myös kotien 
aikuisten arjen kulussa tuottamia, käsityksistä ja kokemuksista kertovia kuvia ja kirjoituksia 
siten, ettei niitä ohjata tai arvioida. Näihin kertomuksiin punotaan myös lasten käsitykset ja 
uuden tiedon konstruointi. 

Kontekstuaalinen kasvu ja oppiminen 
Kulttuuri muokkaa ihmisen toimintaa ja ’itseä’. Markus, Mullally ja Kitayama (1997) esittä-
vät ihmisen ’itsen’ sosiaalisena ilmiönä, sosiokulttuurisen ja historiallisen kontekstinsa tuot-
teena. Sosiokulttuurisella ja historiallisella kontekstilla voidaan heidän mielestään tarkoittaa 
mitä tahansa luokkaa, ryhmää tai aikakautta, jota ainakin jotkut sen jäsenet pitävät sosiaali-
sesti tärkeänä, ja jonka avulla jotkut tunnistavat itsensä. Kontekstin itseä muovaama voima 
riippuu siitä miten läpikotaisesti yhteinen se on, ja miten se on huomioitu ja merkitty. Kaik-
ki ’itset’ muokkautuvat kulttuuriinsa sovittautuessaan ympäristöihinsä, joten kokemukset 
ovat samanaikaisesti sekä yksilöllisiä että kulttuurisia. Sosiokulttuuriset merkitykset punou-
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tuvat toimintoihin ja kokemuksiin. Tietyn kulttuurisen ryhmän itseä ja toimintaa koskevat 
ajatukset (keitä he ovat, miten he ovat, mihin he kuuluvat, mikä on heille mahdollista, tai ei 
ole mahdollista) heijastelevat kulttuurisesti tärkeissä metaforissa, kuvissa, sananlaskuissa, 
tarinoissa, ikoneissa ja symboleissa, kuten myös virallisissa teksteissä ja jokapäiväisissä toi-
missa. (mt.) Hart ja Fegley (1997) esittävät jokapäiväisiin toimiin ja rituaaleihin osallistumi-
sen auttavan sosiaaliseen verkostoon sijoittumisessa. Erityisesti kestävien suhteiden (erityi-
sesti vanhempien ja sisarusten keskeisissä) ristiriidoissa ja kiintymyksissä rakennetaan käsi-
tystä itsestä. (mt.)  

Hujala (2002) tarkastelee oppimista esiopetuksen näkökulmasta ja kiinnittää huomionsa 
siinä sosiaaliseen ulottuvuuteen. Hän käyttää oppimisen tarkastelussaan käsitettä sosiokult-
tuurinen konstruktivismi ja toteaa perustavansa sen Vygotskyn ajatuksiin. Oppimiskäsityk-
sessä painottuu lapsen ajattelun ja oppimisen kiinteä toimintakontekstiin kytkeytyminen. 
Osallistuessaan ympäristönsä elämään ja toimintoihin lasten ajatellaan oppivan ja kehitty-
vän, ja heidän käyttäytymisensä ja ajattelunsa tulevan ymmärretyiksi vain toimintakontekstin 
valossa. (mt., 57; ks. myös Tynjälä 2002.) Ajattelunsa pohjalta Hujala (2002) esittää konteks-
tuaalisen kasvun teorian. Hujala perustaa kontekstuaalisen ajattelun bronfenbrenneriläiseen 
ekologiseen psykologiaan, jossa korostuu kasvuympäristön vuorovaikutussuhteiden vaiku-
tus lapsen kehityksessä. Sen mukaan yksilön käyttäytyminen ja sosiaalinen ympäristö ovat 
jakamattoman yhteisrakentuneet. Yksilön omanlainen kokemusmaailma yhdistyy biologi-
seen ja persoonalliseen rakenteeseen, ja johtaa yksilölliseen ja omanlaiseen tapaan ajatella ja 
toimia. Kontekstuaalisessa ajattelussa lapsen arki on osa lapselle enemmän tai vähemmän 
suoraan välittyvää viiteryhmän yhteistä arkea. Kontekstuaalinen näkökulma korostaa kas-
vun ja oppimisen sitoutumista lapsen toimintaympäristöön ja –kulttuuriin ja lapselle lähim-
pien ihmisten, perheen, merkityksellisyyttä ja vastuuta. Perhelähtöisyys Hujalan mielestä 
merkitsee sitä, että lapsen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioidaan oppi-
misen ja opetuksen perustana. Kontekstuaalinen tietoisuus on Hujalan mukaan tietämystä 
lasten ja vanhempien yhdessä jaetun arjen todellisuudesta sekä kasvun ja oppimisen yhteis-
kunnallisista ja kulttuurisista kytkennöistä. Hujala esittää kontekstuaalisen tietoisuuden 
luovan perustan lapsen kulttuuriset lähtökohdat huomioivalle kasvatukselle ja oppimiselle, 
jossa yhteistyö luo mahdollisuutta kasvatuksen ja opetuksen jatkuvuudelle. Jatkuvuuden 
Hujala liittää pysyvyyteen ja täsmentää tarkoittavansa sillä lapsen eri kasvuympäristöissä 
toimivien aikuisten yhteisiä kasvatusperiaatteita ja –tavoitteita. Tapahtumien rakenteen ja 
merkityksen ollessa tuttuja, lapsi kykenee paremmin keskittymään opetukseen. Opetuksessa 
lapsen kodin kulttuuri yhdistyy opettajan teoreettiseen perustaan nojaavaan ammatillisuu-
teen. (mt., 35–57.)  

Kontekstuaalisen esiopetuksen teoriassa puhutaan oppimisen pedagogiikasta (Hujala 2002; 
myös Hujala 1996). Oppimisen pedagogiikan mukaan esiopetuksessa tuetaan lapsen omaa 
aktiivisuutta oppimistavoitteiden suuntaisesti. Oppimisen pedagogiikan käsitykset nojaavat 
konstruktivistiseen ja sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen sekä näkemyksiin kehitykselli-
sesti ja kontekstuaalisesti sopivasta esiopetuksesta. Kontekstuaalisen oppimisnäkemyksen 
mukaan ajatellaan lapsen kasvun ja oppimisen olevan toisiinsa kietoutuneita, toimintakon-
tekstiinsa sidottuja ilmiöitä. Kontekstuaalisen oppimisen pedagogiikan keskeiset periaatteet 
varhaiskasvatuksessa ovat Hujan mukaan lapsilähtöisyys ja lapsi aktiivisena oppijana, yksi-
löiden ja kasvuympäristöjen vuorovaikutus ja yhteistyö sekä opettaja oppimisympäristön 
rakentajana ja oppimisen ohjaajana. (Hujala 2002, 53–61.) 
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Kuvio 5. Lapsen kasvun tila. Kuvio perustuu Hujalan kontekstuaalisen kasvun malliin (vrt. Hujala 
2002, 43). Siinä esittämäni kuva on tehty esiopetusympäristössä tapahtuneen toiminnan kuluessa 
kotona (ks. Kuva 3). 

Kuviossa (Kuvio 5) lapsi esitetään keskeisessä asemassa, toiminnan lähtökohtana. Lapsiläh-
töisyys Hujalan (2002) mukaan tarkoittaa lapsen omaan kulttuuriin, kokemuksiin ja toimin-
taan pohjaavaa oppimis- ja opettamisprosessia. Kontekstuaalisen oppimisnäkemyksen 
mukaan lapsi on luonnostaan sosiaalinen, leikkivä, utelias ja aktiivinen. Nämä lapsen omi-
naisuudet sosiaalisten kokemusten lisäksi painottuvat oppimista ohjaavina tekijöinä kon-
tekstuaalisessa oppimisnäkemyksessä. (mt., 61.)  

Hujala (2002) huomauttaa esiopetuksen ja kodin välistä yhteistyötä pidettävän itsestään 
selvänä, tärkeänä ja myönteisenä asiana. Omaa lasta tai perhettä koskevat asiat synnyttävät 
aktiivisuutta vanhempien keskuudessa. (mt., 65.) Kodin ja esiopetuksen yhteistyön lähtö-
kohdaksi hän esittää kasvatuksen arvopohjan ja kasvatuksen päämäärien selkeän täsmentä-
misen, jolloin molempien osapuolten näkemykset ja toiveet voivat siirtyä käytännön arkeen. 
Tässä yhteistyössä vanhempien rooli on tuoda esiopetuksen suunnitteluun omaa lastaan 
koskeva asiantuntemus ja kuvata lapsen yksilölliset piirteet sekä perheen näkemykset ja 
toiveet esiopetuksen toteuttamisen suhteen. Hujalan mukaan on myös merkityksellistä, että 
vanhemmat osallistuvat esiopetuksen tuloksellisuuden arvioimiseen (mt., 66). Esiopetuksen 
perustana on Hujalan mielestä vanhempien ja esiopetuksen opettajan jatkuva yhteinen 
arvokeskustelu elämästä, lapsista, kasvatuksesta ja opetuksesta sekä päämääristä ja vastuus-
ta. Vanhempien ja opettajan keskustelun lähtökohtana on lapsikäsityksen yhteinen jäsentä-
minen. (mt., 35–36.) 
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Tässä esittämäni esiopetusympäristöön suunniteltu käytäntö muistuttaa Hujalan kontekstu-
aalisen kasvun ja pedagogiikkaa. Myös tässä opetuksen perustana on koulun ja kodin jatku-
va yhteys ja keskustelu. Toiminta eroaa kuitenkin siinä, että yhteyden painopiste on eri 
konteksteissa tapahtuvissa yhteisessä kohteiden, ilmiöiden, kokemusten ja käsitysten tarkas-
telussa, eikä tuloksellisuuden arvioimisessa, kehityksen vaudittamisessa tai lapsen muok-
kaamisessa.  

Yhteistoiminnallisuus ja kollektiivisuus 
oppimisessa. 
Vuonna 1982 Koskenniemi tarkasteli 1970-luvulla virinnyttä yhteisökasvatuksellista ajatte-
lua (ks. Kaipio 1977) ja esitti, että yhteisökasvatuksen taustalla on ”...käsitys, että yhteiskun-
ta kehittyy jatkuvasti kohti tasa-arvoa, että sen jäsenilleen asettamaan vastuuseen on harjoit-
tauduttava jo kouluiässä (Koskenniemi 1982, 188). Koulujen työrauhatilanteesta johtuva 
huolestuminen johti käytäntöjen kehittelyyn. Kasvatuksen onnistumisen ajateltiin edellyttä-
vän aikuisten ja kasvavien yhteistä normijärjestelmää. Yhteisökasvatuksen tavoitteena ajatel-
tiin olevan yhteisten normien laatiminen ja sen kautta yhteisön alati korkeammalle tasolle 
ulottumista. Parannuksen ja kehittymisen aikaansaamisen ajateltiin edellyttävän ongelmien 
tunnustamista. (mt., 187–189.) Sittemmin pakonomainen vääntö johonkin suuntaan oppi-
misen teorioissa on jonkun verran hellittänyt ja yhteisten normien rakentaminen on antanut 
tietä yhteiselle tutkivalle ja oppivalle toiminnalle.  
Yhteistoiminnallisella eli kollaboratiivisella oppimisella tarkoitetaan useimmiten opiskelu-
muotoa, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite, ja jossa pyritään jaet-
tujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ih-
misten kanssa (Tynjälä 2002). Yhteistoiminnallisessa oppimisessa ihmisten välillä oletetaan 
tapahtuvan oppimismekanismeja käynnistävää vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen sosiaali-
nen toiminta edellyttää yhteisesti jaettua todellisuutta. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa 
pyritään usein siihen, että ryhmän jäsenet voisivat muodostaa opiskeltavasta asiasta saman-
kaltaisen kuvan, yhteisen merkityksen. Radikaalin konstruktivismin oletuksen mukaisesti eri 
yksilöiden mentaaliset rakenteet eivät kuitenkaan voi olla täysin identtiset, mutta yhteistoi-
minnalla ja merkityksistä keskustelemalla yhteistoiminnallisessa oppimisessa pyritään pää-
semään niin samankaltaisiin käsityksiin, että voidaan puhua jaetuista tai yhteisistä merkityk-
sistä. (mt., 152–153.)  

Kollektiivisen oppimisen ajattelun taustalla on työssä oppimista kohtaan tunnetun kiinnos-
tuksen kasvu. Kollektiivisen oppimisen prosessin ajatellaan olevan yksilöllisen oppimisen 
tavoin siteissä kontekstiinsa. Ohlsson (1996) tutki Ruotsissa päivähoidon piirissä työskente-
levää henkilökuntaa kollektiivisen oppimisen näkökulmasta. Oppimisen prosesseja tutkitta-
essa Ohlssonin mielestä on tärkeää tarkastella ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta ja 
kommunikaatiota. Ryhmä on keskenään suhteissa olevien toimintojen järjestelmä. Siinä 
ryhmän jäsenet yhdessä selvittävät kohdettaan toimintojensa avulla. (mt., 151–153.) Tutki-
muksensa perusteella Ohlsson rakentaa kaavion yksittäisen ja yhteisen oppimisen suhteesta 
(LIITE 5).  
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Ohlsson (1996) korostaa mallissaan erityisen ja yleisen, yksityisen ja julkisen ja yksittäisen ja 
yhteisen välisiä suhteita. Nämä suhteet kuvaavat kollektiivisen oppimisen riippuvuutta 
yksilön muutoksenalaisesta ajattelusta ja toiminnasta. Kollektiivisen oppimisen prosessissa 
ryhmän jäsenten erityiset kokemukset yleistetään, yksityiset esitykset julkistetaan ja yksittäi-
nen tapa ymmärtää ja toimia tuodaan ryhmään kuuluvien kanssa yhdessä käsiteltäviksi. 
Kollektiivisessa oppimisessa ryhmän jäsenet oppivat toisiltaan ja yhdessä toistensa kanssa 
rakentaessaan yhteistä perspektiiviä ja yhteistä toimintaa. Yksilö kehittää erilaisia toiminta-
malleja omasta näkökulmastaan käsin. Ne voivat olla enemmän tai vähemmän reflektoituja 
ja liittyä konkreetteihin kokemuksiin. Ohlssonin mukaan kehittävä toiminta voi tapahtua 
ryhmässä enemmän tai vähemmän reflektoiden. Yksilön oppiminen on suhteessa ryhmän 
jäseniin vaikka mielellinen toiminta voi tapahtua pelkästään yksilön mielen sisäisenä proses-
sina. Ryhmän jäsenten välinen dialogi on oppimisessa keskeistä. Dialogi käsittää kertomi-
sen, yhteisen pohdinnan ja yhteisen tavoitesuuntautuneen puheen. Kertomalla yksilö re-
konstruoi konkreettisia kokemuksiaan ja esittää ne muille ryhmän jäsenille. Kertominen on 
tapahtuneen järjestämistä ja esittämistä. Kerrottaessa yksilön tapa ymmärtää tapahtunut 
nostetaan sanalliselle tasolle. Yhteinen reflektio on kollektiivinen aktiviteetti, jossa tulkinnat 
kyseenalaistetaan. Kertomuksen ja tulkintojen pitävyyttä ja oikeellisuutta voidaan kritisoida. 
Dialogi tapahtuu tietyssä yhteydessä, jossa ryhmän jäsenet toimivat yhdessä erilaisin tavoin. 
Kaikki eivät osallistu eivätkä ymmärrä toisiaan samalla tavoin. Ryhmä voi muodostua erilai-
sista ryhmittymistä. Ryhmässä ei ole kaikkien yhteistä ymmärrystä tai yhteisiä tapoja toimia. 
Sääntöjä voidaan kehitellä, mutta niiden sisältöä rekonstruoidaan jatkuvasti ryhmän jäsenten 
kesken. Yhteiseen reflektioon osallistuvat ryhmän jäsenet luovat tietoisuuden yhteisistä 
toimintatavoista ja kyseenalaistavat tavanmukaiset, itsestään selvät tavat toimia. (mt., 139–
144.)  

Tässä suunnittelemassani toiminnassa ihmiset sekä koulussa että kodeissa muodostavat 
keskustelevia ryhmiä. Keskusteluissa esitetään erilaisia kokemuksia ja käsityksiä. Yhteistä ja 
samaa ymmärrystä ei haeta, vaikka oletuksia voidaan kritisoida. Itse kukin laajentaa sen 
sijaan omaa ymmärrystään toisten kokemuksista ja käsityksistä kuullessaan. Erilaisuus näh-
dään rikkautena. Yhteisten sääntöjen laatimisen tasolle tässä ei edetä, vaikka uskon toimin-
nan muodostavan hyvän perustan myös sen suuntaiselle jatkotoiminnalle.  

Henkilökohtaisuus, merkityksellisyys ja 
sosiaalisuus oppimisessa 
Illeris (2001) korostaa sekä oppijan ulkoisen vuorovaikutusprosessin että sisäisen psykologi-
sen prosessin integroituvan oppimisessa tietyssä ympäristössä. Illerisin mielestä monet 
oppimisen teoriat keskittyvät vain toiseen näistä prosesseista. Hän rakentaa oppimisen 
kolmisuuntaisen mallin (Kuvio 6), jossa oppijan sisäinen, psykologinen prosessi ja sosiaali-
sen, kulttuurisen ja materiaalisen ympäristön vuorovaikutusprosessi integroituvat. Mallis-
saan Illeris kuvaa vuorovaikutusta ympäristöön vertikaalisella kaksisuuntaisella nuolella. 
Ympäristö muodostaa oppimisen perustan ja sijoittuu kuviossa merkittynä alas.  

Yksilön psykologista prosessia Illeris kuvaa vaakasuoralla ylhäälle sijoittuvalla kaksisuuntai-
sella nuolella. Se on oppijan sisäinen prosessi, joka käsittää sekä oppimisen sisältöä koske-
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van kognitiivisen tiedon että prosessin mielellisen psykodynaamisen toiminnan. Nuolet 
muodostavat kuvaan kolmion, jonka kulmat esittävät kolmea ulottuvuutta. Kuvio esittää 
Illerisin teorian keskeistä väittämää, jonka mukaan kaikki oppiminen aina koskettaa kolmea 
ulottuvuutta. Kognitiivinen ulottuvuus liittyy oppimisen sisältöön, tietoihin ja taitoihin. 
Psykodynaaminen alue on mielellisen energian, motivaatioiden ja tunteiden ulottuvuus. 
Sosiaalinen ulottuvuus käsittää ulkoisen osallistumisen, kommunikaation ja yhteistoimin-
nan.  

 

  
 
Kuvio 6. Oppimisen prosessit ja ulottuvuudet (Illerisin 2001 mukaan). 

Illeris esittää kolmion kuvaavan oppimisen jännitteistä kenttää yleisesti. Hänen mukaansa 
minkä tahansa oppimisen erityistapaus jännittyy merkityksen, identiteetin ja sosiaalisuuden 
välisessä kentässä. Ympyrä Illerisin kuviossa kuvaa tiettyä yhteisöllistä kontekstia, jossa 
oppiminen mahdollistuu. Laajempi yhteiskunnallinen rakennelma asettuu kuviossa ympyrän 
ulkopuolelle. Illeris ehdottaa mallia voitavan käyttää muistin tukena, jolloin voitaisiin tarkis-
taa, mitä on syytä ottaa huomioon oppimisen kysymysten äärellä. Oppimisprosessia ana-
lysoitaessa tai arvioitaessa mallin avulla voidaan tarkistaa onko kaikki oppimisen kannalta 
tarpeelliset elementit huomioitu.  

Tässä suunnittelemaani toimintaan liittyy kognitiivinen ulottuvuus, jossa käsitellään taide-
kasvatukseen liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden lisäksi lasten ja heidän kotiväkensä esittämää 
tietoa. Toimintaan liittyy psykodynaaminen ulottuvuus, jossa erityishuomio kiinnittyy lasten 
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ja läheisten aikuisten kommunikoivaan tunteiden ja emootioiden käsittelyyn. Sosiaalisen 
ulottuvuuden alueelle kuuluvat vuorovaikutteiset toiminnat sekä koulussa lasten ja lasten ja 
opettajan kesken sekä kodeissa lasten ja aikuisten kesken.  

Tilannesidonnainen oppiminen 
Tilannesidonnaisen oppimisen teoria (situated learning theory / Lave & Wenger 1991) 
tarkastelee ihmisen oppimista sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä sidottuna siihen kulttuu-
riin, aikaan, paikkaan ja tilanteeseen, jossa se tapahtuu. Teoria painottaa Vygotskyn tavoin 
ajattelun tilannesidonnaisuutta. Tilannesidonnaisen oppimisen teoriassa ei mielellisiä ja 
ruumiin toimintoja nähdä toisistaan erillisinä ja irrallisina vaan yhtenä kokonaisuutena. 
Tietäminen ja tekeminen eivät ole sen mukaan toisistaan erotettavissa olevia prosesseja. 
Tilannesidonnaisen oppimisen näkökulmasta oppiminen on sosiaalistumista johonkin kult-
tuuriin. Kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa yksilöt omaksuvat yhteisön jäsenten arvoja, 
asenteita, uskomuksia, normeja ja toimintatapoja. (Lave & Wenger 1991, 14; ks. myös Tyn-
jälä 2002, 128–129.) Keskeistä tilannesidonnaisessa oppimisessa on Laven ja Wengerin 
(1991) mukaan perifeerisen osallistumisen prosessi (legitimate peripheral participation). Sillä 
viitataan käytäntöihin, joiden kautta yhteisön uudet jäsenet astuvat sosiokulttuuriseen osalli-
suuteen ja oppivat sosiaalisessa prosessissa sen, mikä on yhteisössä syytä tietää ja taitaa. 
(mt., 29–36.) Lave ja Wenger pitävät tärkeänä tarkastelun suuntaamista yksilöstä oppijana 
yhteisössä oppimisen prosessiin ja sosiaalisiin käytäntöihin. ( mt., 43.) Tieto on sidoksissa 
yhteisön käytäntöihin. Lave ja Wenger korostavat erilaisten yhteisöllisten suhteiden merki-
tystä oppimisessa: ”...learning must be understood with respect to a practice as a whole, 
with its multiplicity of relations” (mt., 114). Yhteisön jäseneksi tuleminen vaatii laajaa selvi-
tystyötä, pääsyä yhteisön toisten jäsenten tiedon lähteille.  

Lehtovaara (1996) päättelee filosofisesta näkökulmasta tarkastellessaan Laven ja Wengerin 
oppimiskäsityksen olevan enemmän kontekstioppimista kuin fenomenologisen ajattelun 
esittämää situationaalista oppimista. Holistisen ihmiskäsityksen näkökulmasta tarkastelles-
saan Lehtovaara huomioi oppimisessa ihmisen kolme olemispuolta, tajunnallisuuden, ke-
hollisuuden ja situationaalisuuden, jotka muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Jos ei 
ole yhtä, ei ole muitakaan. Situationaalisuus tarkoittaa Lehtovaaran mukaan ihmisen suhteu-
tuneisuutta elämäntilanteeseensa. Situationaalisuus oppimisessa tuo Lehtovaaran mukaan 
esille ihmisen kietoutuneisuuden elämäntilanteeseensa, jolla tarkoitetaan kaikkea sitä mihin 
ihminen joutuu suhteeseen. Situaatio on siten riippumaton ajan ja paikan rajoituksista. 
Kehollisuutensa ja tajunnallisuutensa ansiosta oppija on kokeva subjekti. Eksistentiaalinen 
fenomenologia taustanaan Lehtovaara korostaa avoimuutta todellisuudelle.  

Holistisen ihmiskäsityksen mukaan oppimistapahtumaa tarkastellaan suhteessa elämäntilan-
teeseen (Lehtovaara 1996). Ihminen nähdään suhteessa keholliseen todellistumiseensa, 
kulttuuriinsa, kieleensä ja historiaansa. Situationaalisen oppimiskäsityksen mukaan oppimi-
sessa on kysymys merkitysten ymmärtämisestä ja muuttumisesta. Oppiminen nähdään 
moninaisena, laajana ja syvänä sekä kokonaisvaltaisena yksilön suhteutumisena maailmaan. 
Kohteen ymmärtäminen tietynlaiseksi määräytyy yksilössä olevien ymmärtämisen edellytys-
ten, merkityssuhteiden pohjalta. Niiden muotoutumisen prosessi on yksilöhistoriallista. 
Kullekin ihmiselle ominaiselle ja ainutkertaiselle elämäntilanteelle rakentuva esiymmärrys 
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kuuluu oppimiseen. Lehtovaara esittää situationaalisessa mallissa yksilö-yhteiskunta-
kysymyksenasettelussa siirryttävän dialogiin. Mikro- ja makrotason asetelma pyritään pur-
kamaan ja kohdistamaan tarkastelu kumpaankin näkökulmaan. Ihminen ja maailma ovat 
situationaalisen ajattelun mukaan toisilleen avoimia ja oppiminen jatkuvaa. Opettamisessa 
tunnustetaan yksilöllisen tiedon olemassaolo. Oppimisen käsitetään tapahtuvan aikaisem-
man kokemuksen pohjalta. Arkielämässä käytössä olevat mallit ovat suurelta osin edellisiltä 
sukupolvilta perittyjä. Oppijan arkiymmärrys on sidoksissa siihen kontekstiin, jossa hän 
elää. Kokemus nähdään ainakin osittain sosiaalisesti määräytyneenä ja ihminen sekä yksilöl-
lisenä että yhteiskunnallisena oliona. (mt.) 

Esiopetusympäristöön suunnitellussa toiminnassa suuntaan mielenkiinnon perifeerisiin 
vuorovaikutus- ja osallistumisprosesseihin, joissa erilaiset tavat ja käsitykset voivat tulla 
käsitellyiksi ja ymmärretyiksi. Ajattelen tapojen ja käsitysten olevan paitsi yhteisöissä raken-
tuvia, myös yksilöhistoriallisia, ja oppimisen olevan aikaisemman kokemuksen pohjalle 
rakentuvaa ja yksilölliseen elämäntilanteeseen kietoutunutta ja kokonaisvaltaista.  

Narratiivinen oppiminen 
Tarinoiden ja kertomusten välityksellä lapsille jaetaan tietoa siitä, minkälaisia tilanteita elä-
mässä voi tulla vastaan ja miten niissä voidaan toimia. Seuraava sukupolvi suhteuttaa koke-
muksensa edellisen kollektiivisiin muistoihin (Ahonen 1998). Ilman muistojen työstämistä 
sukupolven on vaikea hahmottaa itseä osaksi historiaa. (mt., 173.) Ihmiset kertovat koke-
mastaan ja viestivät toisilleen elämästä selviämisestä. Ricoeur (1992) pitää näitä ohjeellisia 
viestejä sääntöinä (precept), joista jotkut ovat moraalisia tai esimerkiksi teknisiä, strategisia, 
ja kenties esteettisiä. Narratiivit liikkuvat kuvailun ja ohjeen välimaastossa. Narratiivien 
kuvaamat toiminnot sisältävät eettisiä odotuksia. Kertomisella järjestetään kuvitteellinen tila 
moraalisia arvioita koskeville pohdinnoille. (mt., 170.)  

Tieto omista taustoista tukee yksilön omakuvaa ja paljastaa yhteiskunnallisia yhteyksiä. 
Muistellessaan ihmiset käsittelevät tunteitaan, arvostuksiaan, tulkintojaan tapahtumista ja 
ilmaisevat henkilökohtaisia menneestä nousevia merkityksiään (Fivush & Buckner 1997). 
Itsen eri puolien tarkastelu on välttämätöntä tyydyttävän itsekäsityksen luomisessa (Hart ja 
Fegley (1997). Heikkisen (1999a; myös Taylor 1989; Riesman 1993; Erkkilä 2006) mukaan 
ihminen kuvaa ja jäsentää maailmaa, organisoi kokemuksiaan ja muodostaa elämälleen 
merkityksen kertomusten kautta. Narratiivinen merkityksenanto on kognitiivinen prosessi, 
jossa ihmisen kokemukset järjestetään ajallisesti merkityksellisiin episodeihin (Polkinghorne 
1988, 1). Teoksessaan The Culture of Education (1996) Bruner esittää miten oppijaa aute-
taan opetuksen avulla tiedon prosessoimisen perusteella tapahtuvassa merkityksenannon 
prosessissa. Tässä prosessissa tärkeäksi välineeksi Bruner mainitsee narratiivien kertomisen, 
toinen toiselleen esittämisen. Kertomukset auttavat ymmärtämään menneitä ja ajassa esiin-
tyviä ilmiöitä ja erilaisiin tilanteisiin liittyviä mahdollisuuksia ja ajatuksia. Lave ja Wenger 
(1991, 34) toteavat kertomuksilla olevan ilmaisullista voimaa:”...stories can be so powerful 
in conveying ideas, often more so than an articulation of the idea itself”. Kertomukset ovat 
välineitä, joilla voidaan suunnata tunteita. 
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Narratiivit muotoutuvat ja saavat merkityksensä esittämisyhteydessään, joten ne eivät kuvaa 
todellisen elämän tapahtumia suoraviivaisella tavalla. Juhila (2004) luonnehtii kertomista 
kulttuurisesti vakiintuneeksi tavaksi esittää asioita. Kertoakseen, tuottaakseen ja järjestääk-
seen kokemuksensa ihminen käyttää kieltä (Egan 1999). Kielen avulla kokemus tulee myös 
toisten ymmärrettäväksi. Kielellisen ilmaisun tekniikoiden avulla muistia autetaan rakenta-
maan tiedon varastoa ja stimuloimaan mielikuvia. (mt., 88–89.) Kertomuksiin kiinnittyy 
monia piirteitä ja merkitysrakenteita maailmassa olemisen erilaisista tavoista ja ne sopivat 
hyvin koulun tapaan työskennellä (Moilanen 2002). Tynjälä (2002) pitää kertomista yhtenä 
yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmänä. Erityisen hyvin kertomusten käyttö Tynjälän 
mielestä sopii opetukseen silloin, kun oppijoilla on oppimisen kohteesta paljon omia koke-
muksia. Kokemuksista kerrottaessa omaa ajattelua ulkoistetaan myös itselle, jolloin kerto-
mus toimii itsereflektion ja elämän rakentamisen välineenä. (mt., 163; Polkinghorne 1988, 
182–183.) Kertomuksilla strukturoidaan maailmaan ja elämää:” The ability to tell the story 
structures the world we live in, helping us define the place we occupy today and the possi-
ble worlds we may meet tomorrow” (Korat 2001).  

Luokanopettajaopiskelijoiden narratiivisia prosesseja tutkinut Heikkinen (2002b) luonnehtii 
narratiivista oppimista yhteistoiminnalliseksi, kokonaisvaltaiseksi ja syvälliseksi toiminnaksi. 
Hänen mielestään yhteistoiminnallisuus narratiivisessa oppimisessa edellyttää luottamusta ja 
kasvattaa toisen hyväksymiseen. Narratiivinen oppiminen on omien kokemusten uudelleen 
järjestelemistä ja syvällistä identiteettityötä. Siinä ihminen käsittelee itseään ja rakentaa it-
seyttään, tiedostaa ja oppii uusia asioita. Keskustelevan ryhmän prosessissa syntyvä uusi 
tieto on aikaisempien kokemusten uudelleen organisointia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
Siinä rakennetaan sosiaalisesti syntyvää tietoa olemassa olevista kokemuksista käsin. Tieto 
rakentuu yhteisen kielen välityksellä siinä vuorovaikutuksessa, jossa eri ihmisten maailmat 
kohtaavat ja sulautuvat toisiinsa. Tavoitettava todellisuus perustuu Heikkisen mukaan kie-
leen ja kertomuksiin. (mt.)  

Kerrottaessa elämästä paljastuu jotain uutta. Paljastuva tieto on kontekstuaalisesti rakentu-
vaa ja siinä etsitään yhteyksiä eri tapahtumien välillä (Perttula & Latomaa 2006). Esiopetus-
ympäristöön suunnitellussa toiminnassa sekä aikuiset että lapset kertovat toisilleen koke-
muksistaan ja ajatuksistaan.  

KOULUN JA KODIN YHTEYS 
Koti on lapsen ensimmäinen viitekehys. Kodin kulttuurihistoriallisissa siteissä lapsi alkaa 
sosiaalistua jo ensimmäisinä elinvuosinaan laajempaan ympäristöönsä, sen yhteisöön ja 
elämisen tapaan. Toisen tärkeän kasvuympäristön, koulun, merkitys kasvatuksen alueella 
näyttäytyy kahdessa perspektiivissä. Toisaalta koulun tehtävä on vahvistaa tunnetta omasta 
kulttuurihistoriallisesta situaatiosta nousevaa tietoisuutta itsestä, toisaalta lapsi koulun kautta 
liitetään moniarvoisen yhteiskunnan jäseneksi.  

Vuonna 1982 Koskenniemi esitti pääasiallisen vastuun lapsen kasvatuksesta, erityisesti 
hänen eettisestä ja sosiaalisesta kehityksestään aina kuuluneen hänen huoltajalleen. Kuiten-
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kin kodin ja koulun yhteistyötä on Suomessa jo viime vuosisadalta asti pidetty tärkeänä. 
Asetuksessa kansakoulutoimen järjestämisestä 1866 kansakoulun johtokunnan tehtäviin 
kuului opetuksen ja koulun toiminnan seuraaminen. Johtokunnassa vanhemmilla oli edus-
tus. Koulujärjestyksessä vuodelta 1872 määrättiin vanhempainneuvoston jäsenille oikeus 
vapaasti päästä tarkastelemaan oppilaitosta. Vuonna 1912 kouluhallitus lähetti kodin ja 
koulun yhteistyötä koskevan kiertokirjeen, jossa johtokunnille asetettujen velvoitteiden 
lisäksi opettajille annettiin ohjeeksi pitää yhteyttä lapsen kotiin ja vanhempiin. XVI:ssa 
yleisessä kansakoulukokouksessa vuonna 1914 ehdotettiin, että koulupiireihin perustettai-
siin koti- ja koulukasvatuksen harrastusyhdistyksiä. Kansakoululaissa vuodelta 1923 säädet-
tiin sivistämistyön nojautumisesta kotikasvatukseen. Kansakouluasetuksessa vuonna 1958 
mainittiin opetuksen seuraamisen kansakoulussa olevan julkista, mutta tarkennettiin koulun 
johtajan voivan järjestyksen säilyttämiseksi rajoittaa pääsyä opetusta seuraamaan. Peruskou-
lun opetussuunnitelmakomitean mietinnössä vuodelta 1970 käsiteltiin kodin ja koulun 
yhteistyötä. Sen mukaan koulun tulee olla selvillä oppilaan vanhempien kasvatusta koskevis-
ta odotuksista, oppilaan kotiympäristöstä ja muista taustatekijöistä, terveydentilasta, harras-
tuksista sekä poikkeavien yksilöiden ongelmista. Kodilla siinä edellytetään olevan tietoa 
koulun kasvatustavoitteista, lasta ohjaavista henkilöistä, opintojen järjestelystä ja oppilaasta 
tehdyistä havainnoista. Yhteistyön muotoja on kehitelty kouluhallituksen asettaman koulu-
kasvatusprojektin (1980) puitteissa. Raportissa esitellään toimintamuotoina kotiin lähetettä-
vät tiedotteet, kouluneuvoston toimet yhteistyön edistämiseksi, kerhotoiminta ja vanhempi-
en osallistuminen ohjaamiseen, opettajien yhteydenpito koteihin, vanhempien osallistumi-
nen luokkakokouksiin ja vanhempien käyminen opetusta seuraamassa. (Koskenniemi 1982, 
224–227.) 

Koululaitos on virallisesti valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa ohjeistettu 
rakentamaan koulun ja kodin yhteyttä. Valtakunnallisen kehyksen pohjalta laaditaan paikal-
linen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmassa täsmennetään perusteissa määriteltyjä 
tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja, kuten kodin ja 
koulun yhteyttä. Valtakunnallisen kehyksen pohjalta laaditaan paikallinen opetussuunnitel-
ma. Opetussuunnitelmassa täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä 
muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja, kuten koulun ja kodin yhteyttä. Perusope-
tuslain (1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee määrätä kodin ja koulun yhteistyön järjes-
tämistavasta. Opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000) ensisi-
jainen kasvatusvastuu lapsesta merkitään huoltajille. Esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien 
välisen luottamuksellisen yhteyden katsotaan olevan tärkeää lapsen viihtyvyyden, kasvami-
sen ja oppimisen kannalta. Yhteisesti laadittavaksi ehdotetaan lapsen esiopetuksen suunni-
telma, jossa kiinnitetään huomiota lapsen kehityksen kannalta olennaisiin tekijöihin, kuten 
lapsen kasvulle ja kehitykselle asetettaviin tavoitteisiin sekä arvioon lapsen vahvuuksista ja 
vaikeuksista. Kasvatustavoitteet määritellään yhteistyössä kotien kanssa. Opetussuunnitel-
matekstin perusteella arviointia suoritetaan jatkuvasti ja palautetta annetaan opettajan ja 
huoltajien sekä mahdollisesti myös lapsen kanssa käytävissä säännöllisissä keskusteluissa. 
(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, luku 4.)  

Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) todetaan huolta-
jilla olevan lapsen kasvun ensisijainen vastuu. Kodin ja koulun välinen yhteistyö määrätään 
tarkemmin määriteltäväksi opetussuunnitelmassa yhteistyössä kunnan sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Huoltajille 
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annettavan opetuksen järjestyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia koskevan tiedon merkitystä 
korostetaan. Aloitteen yhteistyöstä katsotaan olevan opettajilla, mutta yhteistyön lähtökoh-
tana nähdään eri osapuolten välinen yhdenvertaisuus. Kodin ja koulun välisen yhteistyön 
katsotaan olevan erityisen tärkeää erilaisissa siirtymävaiheissa. Yhteistyön liittämistä mo-
niammatilliseen yhteistyöverkostoon ja eri asiantuntijoihin pidetään tärkeänä. Yhteistyöllä 
katsotaan olevan positiivisia vaikutuksia niin lapselle kuin opettajalle keskinäisen tuntemuk-
sen lisääntymisen myötä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 41.)  

Virallisissa teksteissä lapsen kasvu näyttää koskettavan samanaikaisesti sekä koulua että 
kotia. Kouluvuosinaan lapsi elää sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Formaalisesta 
oppimisesta huolehtiva koulu ja lastensa kasvatuksesta vastuulliset vanhemmat ovat osalli-
sina kasvatuksen ja oppimisen prosesseissa. Trotta Tuomi (2001) esittää opettajan olevan 
pääasiallinen valtion asettama oppimisen ohjaaja, kun taas vanhempien osuus oppimisessa 
on tukeva. Vanhempien päätehtävä kuuluu holistisen kasvatuksen piiriin, jossa puolestaan 
opettaja toimii tukijana. (mt., 149.) Viime kädessä vanhemmat ovat vastuussa lastensa kas-
vatuksesta. Vastuu kasvatuksesta siirtyy valtiolle silloin, jos vanhempia ei ole, tai tehtävä ei 
heiltä jostakin syystä onnistu.  

On syytä kysyä, miten hyvin kasvatus ja opetus pysyvät omissa lokeroissaan koulun ja kodin 
erilaisissa tilanteissa. Holistisen ihmiskäsityksen näkökulmasta lapsen kasvu punoutuu kas-
vuympäristöönsä ja sen kokemuksiin, tapoihin ja asenteisiin. Sekä opettajalla että vanhem-
milla on sama lapsi yhteisenä vastuualueenaan ja hänen kasvunsa hyötyy toinen toisensa 
tuntemisesta. Vastuunkantajien välinen vuorovaikutus lisää toinen toisensa tuntemusta sekä 
turvallisuuden tunteen ja luottamuksen kasvua (Seeskari 2004, 96).  

Yhteistyön tutkimuksen näkökulmia  
Vanhempien osallistumisen lapsen koulutyöhön on päätelty olevan tärkeä tekijä lapsen 
opinnoissa menestymisessä (Riccio 2001). Käsitykset yhteistyöstä ja yhteistyön tutkimuksen 
näkökulmat ovat olleet erilaiset eri aikoina. Euroopan eri osilla, poliitikoilla, eri kouluilla, 
opettajilla ja vanhemmilla on kullakin omat ajatuksensa kodin ja koulun yhteistyöstä ja 
siihen liittyvistä velvollisuuksista ja tehtävistä (Ravn 2003; ks. myös Crozier 2000). Erikson 
(2004) esittää koulun ja kodin suhteen tyypiteltynä kumppanuuden (partnerskapsprincipen), 
käyttäjyyden (brukarinflytandeprincipen), valinnaisuuden (valfrihetsprincipen) ja erillisyyden 
(isärhållande principen) mallin mukaan rakentuvaksi. Kumppanuuden malli liittyi 1950 ja -
60-lukuihin ja sotien jälkeiseen hyvinvoinnin kasvuun, jolloin perhetausta tai sosiaalinen 
status ei enää määrittänyt lapsen kouluttautumismahdollisuuksia. Kumppanuusmalli raken-
tui tasa-arvoisuuden käsitteelle. 1960-luvuilla perhettä alettiin pitää tärkeänä primäärikasvat-
tajana ja kodin suhdetta koulusaavutuksiin alettiin tutkia. Kodin sosiaalisten suhteiden 
havaittiin vaikuttavan lasten oppimiseen koulussa. Kiinnostus kohdistui perheille ja van-
hemmille jaettavaan informaatioon ja välineenä koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa 
käytettiin yksisuuntaista kommunikaatiota (Ravn 2003). 1970-luvulla kodin ja koulun suh-
teeseen liitettiin uusia tehokkuuteen ja oppimiseen suuntautuvia ajatuksia. Tutkimus tähän 
aikaan kohdistui opettajien ja vanhempien käsitysten, normien ja arvojen erilaisuuteen ja 
samankaltaisuuteen. Opettajia kehotettiin kommunikoimaan vanhempien kanssa koulutyön 
kannalta tarpeellisen tiedon saamiseksi (mt.). Eriksonin (2004) mukaan informaation jaka-
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miseen ja tehokkuuteen liittyvät uudet ajatukset korvasivat tasa-arvon käsitteen. Kump-
panuus vaihtui yhteiskuntaan orientoituneesta mallista yksilösuuntautuneeseen, käyttäjyyden 
malliin. Käyttäjyyden malli rakentui 1960-luvun lopulla vahvistuneiden vanhempien osallis-
tuttua koulujen johtokuntiin aktiivisina kansalaisina ja päätöksentekijöinä.  

Vuosina 1976–1979 Keminmaalla järjestettiin kokeilu, jossa yhtenä tarkoituksena oli selvit-
tää keinoja vanhempien saamiseksi mukaan koulun kasvatustoimintaan (Koskenniemi 
1982). Kokeilussa selvitettiin opettajan kotikäyntejä, vanhemmille järjestettyjä vastaanottoja, 
vanhempien vierailuja koulussa, yhteisiä kokouksia, luokkatoimikuntia, ensiluokkalaisille 
suunnattuja eritystoimia ja kirjallisia tiedotteita. Kokeilussa yhteistyöstä kiinnostumattomat 
vanhemmat saatiin varmimmin yhteistyöhön mukaan kotikäyntien avulla. Kodin ja koulun 
yhteistyön havaittiin edistävän arkojen lasten sopeutumista kouluun. (mt., 229.) 1970-
luvulla Korpinen ja Lång (1979) tutkivat kodeille tarkoitettujen kirjallisten tiedotteiden 
käyttöä 1970-luvulla. Selvitys antoi tietoja opettajien, vanhempien ja oppilaiden koulua ja 
kasvatusta koskevien asenteiden muutoksista. Opettajat katsoivat myös oppilaiden välisen 
yhteistyön lisääntyneen kokeilun aikana. Korpinen, Korpinen ja Husso tutkivat 1980-luvulla 
(ks. esim. Husso & muut 1980; Korpinen & muut 1980) yhteistyön toteutumista peruskou-
lun ala-asteella, opettajien ja vanhempien käsityksiä yhteistyön tehtävistä, yhteistyön esteistä 
ja kodin ja koulun yhteistyön kehittämisestä. He havaitsivat vanhempien ja opettajien arvi-
oiden eroavan toisistaan. Esimerkiksi keskeinen este yhteistyölle oli opettajien mielestä liian 
suuret luokat kun taas vanhempien mielestä ajan ja mahdollisuuden puute. Eri yhteistyö-
muotoja arvioitaessa kävi ilmi, että yleensä perinteiset yhteistyömuodot koettiin tärkeiksi. 
Poikkeuksen teki kuitenkin vielä varsin vähän käytössä ollut henkilökohtainen keskustelu, 
joka koettiin tärkeäksi. Yhteistyömuodoilla vanhemmat ja opettajat erottivat osittain erilaisia 
merkityksiä. Esimerkiksi vanhempien illan aiheista opettajat asettivat tärkeimmäksi lasten 
käytöshäiriöiden, koulupinnauksen, poissaolojen ja kouluhaluttomuuden aihealueen kun 
taas vanhemmilla se asettui vasta viidenneksi ja tärkeimpien paikalla oli tulevaisuuteen 
suuntautuva tieto ammatinvalinnasta. Oppilasarvostelua opettajat pitivät tärkeämpänä kuin 
vanhemmat. (Korpinen & muut 1980) 

1980–90-luvuilla oltiin kiinnostuneita osallistumisesta (Erikson 2004). Vanhemmat nähtiin 
aktiivisina ja autonomisina yksilöinä, aktiivisina kansalaisina. Vanhempien katsottiin pysty-
vän tukemaan lapsiaan aina vaativammiksi käyvissä oppimisprosesseissa. Autonominen 
kansalainen toimii valinnaisuuden mallin mukaan. Tapahtunut muutos johti vanhempien 
oikeuteen valita lapsilleen sopiva koulu. Eriytyneisyys haastaa konventionaalisen käsityksen, 
jonka mukaan osallistuminen ja läheinen yhteys ovat hyödylliset lapselle ja hänen kehityk-
selleen. Opettaja ja vanhemmat ovat nähtävissä toistensa vihollisina, jolloin opettaja asian-
tuntijan roolissaan asettaa vanhemmalle raja-aitoja ja rakentaa hyvän kasvattajan ja koulua 
tukevan vanhemman mallia. (mt.)  

Aho (1980) selvitti koulukasvatusprojektin yhteydessä vanhempien ja opettajien asennoitu-
mista koulua sekä kodin ja koulun yhteistoimintaa kohtaan (Koskenniemi 1982). Lisäksi 
hän tutki vanhempien yhteistyöhalukkuuden sekä työrauhahäiriöiden ja luokan sosiaalisen 
ilmaston välisiä yhteyksiä. Vanhempien osallistuminen Ahon tutkimuksen kohteena olevaan 
Liedon työrauhaprojektiin ei ollut kovinkaan yleistä. Vanhempien asenteissa voitiin kuiten-
kin panna merkille joitakin myönteisiä muutoksia, joista pääteltiin heidän kouluelämää 
koskevien käsitystensä tulleen realistisemmiksi. Tehostetun yhteistyön aikana luokkien 
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ilmasto muuttui parempaan suuntaan ja opettajien ja oppilaiden välisissä suhteissa havaittiin 
myönteistä kehitystä. Muutosten ei kuitenkaan voitu päätellä välttämättä johtuneen tehoste-
tusta yhteistyöstä, koska kokeiluun liittyi siihen kuulumattomia muita järjestelyjä. (mt., 228–
229.) 

Ravn tutki 1980-luvulla kodin ja koulun yhteistyötä kolmessa koulussa kolmen vuoden ajan. 
Hän loi tutkimustensa perusteella yhteistoiminnan mallin, jossa pyritään välttämään osallis-
tujien välille syntyvät epäsymmetriset suhteet. Mallissa huomioidaan ihmisen kokemisen ja 
vaikuttamisen tarpeet.. Ravnin mallin mukainen yhteistoiminta sallii osapuolille mahdolli-
suuden toimia kommunikatiivisessa prosessissa toisiaan arvostaen, antaen ja vastaanottaen. 
Siinä yhteisyyttä määrittää neljä funktiota. Osallistujilla on mahdollisuus ilmaista itseään 
sanoin, taidoin, mielikuvin ja tuntein (the expressive function). Heillä on yhteisiä kokemuk-
sia, joiden avulla he oppivat tuntemaan toisensa (the social function). Osallistujat jakavat 
keskenään tarpeellisen tiedon (the informative function). Lisäksi osallistujilla on mahdolli-
suus vaikuttaa ja kontrolloida kehitystä, johon he osallistuvat (the controlling function). 
(Ravn 2003.)  

Hujala-Huttunen ja Nivala (1996) tarkastelevat päivähoidon ja kotien välistä yhteistyötä 
Bronfenbrennerin ekologisen teorian valossa ja esittelivät kasvatuksen lapsikohtaisen suun-
nittelumallin (Hujala-Huttunen & Nivala 1996, 21). Hujala-Huttusen ja Nivalan näkemyk-
sen mukaan päivähoitoyksiköistä tulisi kehittää lasten elämiseen liittyviä kulttuuri- ja oppi-
miskeskuksia, joiden toiminnan järjestämisessä vanhemmat olisivat luonnollisia yhteistyö-
kumppaneita. Heidän mukaansa tämä kehitys merkitsisi sitä että vanhemmat jakaisivat 
henkilöstön suunnitteluun liittyvän vallan ja vastuun. (mt., 56.)  

Pugh ja De’Ath (1984) koulun ja kodin yhteyden tarkastelussaan jakavat yhteysmuodot 
neljään osa-alueeseen. Ne koostuvat vanhemmille jaetusta tiedosta, koulun saamasta van-
hempien avusta, vanhempien kanssa tehtävästä suunnittelusta, ja koulun antamasta yhtei-
söllisestä kasvatuksesta. (mt., 175–179.) Epstein (2002) tarkastelee kodin ja koulun yhteis-
työmuotoja rakentamansa teorian valossa, jonka hän kuvaa vaikutuspiirien kerrostumana 
(overlapping spheres of influence). Siinä viitataan moniin konteksteihin, sisäisiin ja ulkoi-
siin, joissa koti ja koulu kohtaavat. Teorian mukaan perheet, koulut ja yhteisöt toimivat 
tehokkaimmin, jos niillä on päällekkäisiä tai jaettuja toimintapiirejä tai velvollisuusalueita. 
Mallissa huomioidaan kodin, koulun ja yhteisön ulkoiset ja sisäiset rakenteet, jotka vaikutta-
vat yhteiseen prosessiin. Ulkoiset rakenteet sisältävät perheiden sosiokulttuuriset taustat ja 
koulujen käytännöt. Sisäiset rakenteet luonnehtivat kommunikaation institutionaaliset ja 
yksilölliset rajat ja osoittavat missä ja miten yhteistä toimintaa tapahtuu koulun, kodin ja 
yhteisön kesken. (mt., 8–9.) Yhteistyömuotoja kartoittavien tutkimustensa perusteella Ep-
stein luokittelee vanhempien koulutyöhön osallistumisen kuuteen pääluokkaan: 

1) Vanhemmuus (Parenting). Perheitä autetaan rakentamaan oppivaa lasta tukeva kotiym-
päristö. Perheet ovat velvollisia huolehtimaan lastensa hyvinvoinnista. Koulut auttavat 
erilaisissa työpajoissa vanhempia kehittämään tietoa ja taitoa, joiden turvin ymmärtää las-
taan eri ikätasoilla.  

2) Kommunikointi (Communicating). Luodaan tehokkaita malleja koulun ja kodin sekä 
kodin ja koulun välisille, koulun ohjelmaa ja lapsen kehitystä koskeville keskusteluille. Kou-
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lut ovat velvollisia kommunikoimaan perheiden kanssa koulun ohjelmasta ja lasten edisty-
misestä. Kommunikointi käsittää tiedotteet, puhelinsoitot, vierailut, raportit ja kokoukset. 
Muu kommunikointi käsittää koulun antamaa tietoa valintatilanteissa.  

3) Vapaaehtoistyö koulussa (Volunteering). Värvätään ja järjestetään vanhempien antamaa 
apua ja tukea. Vapaaehtoiset vanhemmat avustavat opettajaa, virkailijoita tai lapsia luokkati-
lanteissa tai muissa koulun tilanteissa.  

4) Kotona oppiminen (Learning at Home). Varustetaan perheet tarpeellisella informaatiolla, 
jonka turvin he auttavat kotitehtävien ja muiden opetussuunnitelmaan kuuluvien aktiviteet-
tien tekemisessä kotona. Koulut auttavat perheitä ymmärtämään miten lapsia autetaan 
kotona tutustuttamalla siihen tietoon ja niihin taitoihin, joita oppilaat tarvitsevat edistyäk-
seen 

5) Päätöksenteko (Decision Making). Otetaan vanhemmat mukaan koulun päätöksenteko-
prosesseihin johtavien ja edustavien vanhempien muodossa. Vanhemmat osallistuvat kou-
lutyöhön erilaisissa lautakunnissa ja ryhmissä. Koulut auttavat opettamalla tehtävissä tarvit-
tavaa päätöksentekotaitoa ja kommunikointitaitoa.  

6) Yhteisöllinen yhteistyö (Collaborating With the Community). Etsitään ja yhdistetään 
yhteisön koulun ohjelmaa, vanhempien käytäntöjä ja oppilaiden oppimista ja kehittymistä 
edistävät resurssit ja palvelut. Toimitaan yhteistyössä yhteiskunnan järjestöjen kanssa. Kou-
lut ovat yhteistyössä kulttuurisiin organisaatioihin ja muihin lasten kasvatuksesta ja tulevai-
suudesta kiinnostuneisiin ryhmiin. Yhteistoimessa kehitetään ohjelmia, joihin lapsilla ja 
vanhemmilla on pääsy. Koulut auttavat perheitä antamalla tietoa yhteiskunnan resursseista. 
(Epstein 2002, 14.)  

Hirsto (2001a) kiinnittää huomionsa lapsen oppimisprosessin ja kasvun tukemisen raken-
tumiseen. Hän näkee tässä työssä osallisina koko perheen ja yhteiskunnan. Hirston (2001a) 
tutkimuksen kohderyhmänä olivat helsinkiläiset alkuopetuksen piirissä toimivat opettajat 
lukuvuonna 1998–1999. Vastanneiden lukumäärä oli 162. Hän jakoi opettajien harjoittamat 
yhteistyömuodot faktoreihin: 1) opettaja arjen turva, 2) vanhemmat koulun lisäresurssi, 3) 
vanhemmat oppimisen suunnittelun voimavara, 4) opettaja vanhemmuuden tuki ja 6) van-
hemmat kotona oppimisen tukena.  

Trotta Tuomi (2001) tutki myönteisen ja ihmisarvoa kunnioittavan ilmapiirin luomista 
yhteistyöprojektin kautta. Hän havaitsi sekä opettajan että vanhempien hyötyvän kumppa-
nuudesta. Opettajan vaikutusmahdollisuudet luokassa kasvoivat, kun tieto kulki kodin ja 
koulun välillä useammin. Kumppanuus paransi arviointikeskustelujen laatua ja alensi opet-
tajan ja vanhempien välisen yhteydenpidon kynnystä. Trotta Tuomen mukaan kumppanuus 
on hyödyllistä ennalta ehkäisevin ja rakentavin tavoittein, periaatteista sovittaessa ja konflik-
teja selvittävissä tilanteissa. Trotta Tuomi korostaa kuitenkin olevan tärkeää tulla tutuksi 
normaalissa tilanteessa, eikä kriisin hetkellä. Kun kontakti on luotu etukäteen, ongelmien 
selvittelylle on jo olemassa valmis kohtaamisen viitekehys. (mt., 75–149.)   

Torkkeli (2001) tutki helsinkiläisten koulutulokkaiden isien kasvatusnäkemyksiä ja lapsen 
koulunkäynnin tukemisen pyrkimyksiä. Tavoitteena oli saada ajatuksia kodin ja koulun 
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yhteistyön kehittämiseen isien näkökulmasta. Tutkimuksessa kerättiin kyselylomakeaineistot 
(N = 511 / 1998, N = 124 / 1999). Tutkimuksen keskeisenä lähtökohtana oli koulun mer-
kitys ikäluokan lasten yhteen kokoajana ja isien kasvatusnäkemyksiin vaikuttajana. Tämä 
tarkoittaa Torkkelin mukaan uudenlaista näkökulmaa koulun ja kodin yhteistyöhön, jossa 
vanhemmat nähdään aktiivisina, halukkaina vaikuttamaan ja osallistumaan myös niihin 
asioihin, joilla oikeasti on merkitystä lapsen koulunkäynnille. Torkkeli havaitsi tutkimukses-
saan, etteivät isien asenteet olleet erityisesti pehmentyneet. Isät usein korostivat rajoja kas-
vatuksen keinoina ja halusivat tukea lapsiaan mieluummin taustalta kuin aktiivisessa yhteis-
työssä opettajan kanssa (mt., 12). 

Siniharju (2003) tutki yhteistyön arvostusta ja toteutumista kyselylomakkeiden avulla Hel-
singin kaupungin peruskoulujen alkuopetusluokilla lukuvuosina 1983–1984 (kouluja 64; 
opettajia 364) ja 1998–1999 (kouluja 75; opettajia 450). Tutkimuksessa kehitettiin myös 
kodin ja koulun yhteistyön vuorovaikutusmalli. Siniharjun tutkimuksessa kodin ja koulun 
yhteistyö jakautui koulukohtaiseen, luokkakohtaiseen ja osittain myös henkilökohtaiseen 
yhteistyöhön. Yhteistyömuotojen käyttö oli tutkimusajanjaksojen välissä lisääntynyt merkit-
sevästi. Suurin muutos oli opettajien ja vanhempien välisessä keskustelutilaisuudessa, joka 
tutkimuksen loppuvaiheessa oli lähes kaikkien opettajien käytössä. Tärkeäksi oli noussut 
myös vanhempien osallistuminen oman lapsen oppimisen ohjaukseen. Koulujen välillä oli 
huomattavia eroja kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisessa ja arvostuksessa. Siniharjun 
tutkimuksessa koulualueen sosioekonomisella taustalla ei ollut merkitystä.  

Metson (2004) tutkimuksessa tarkastellaan kodin ja koulun vuorovaikutusta peruskoulun 
yläasteella sekä koulun että kodin näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia merki-
tyksiä ja toimintapaikkoja vanhemmat saavat koulun arjessa, tarkasteltiin vanhempien tul-
kintoja koulusta sekä kodin ja koulun yhteistyöstä sekä pohdittiin opettajuuden ja vanhem-
muuden yhteen kietoutumista. Tutkimus edustaa nais- ja sukupuolitutkimuksesta, etnogra-
fisesta tutkimusotteesta ja sosiaalisesta kontruktionismista vaikutteita saanutta kasvatus-
sosiologista tutkimusta. Metson tutkimuksen mukaan vanhemmille kodin ja koulun yhteis-
työ tarkoittaa koulusta kotiin tulevaa informaatiota ja vanhempainiltoja. Korkeammin kou-
lutetut vanhemmat olivat Metson tutkimuksen mukaan aktiivisempia osallistujia. Koulun 
kanssa tekemisissä oleva vanhempi oli yleensä äiti.  

Bridge (2001) kiinnittää huomion aikuisen yhdessä lapsen kanssa tapahtuvaan koulutoimin-
nan suunnitteluun kotona. Toimintatutkimuksen kulussa vanhempia pyydettiin kotona 
suunnittelemaan etukäteen varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa toimintaa. Suunnittelun jälkeen 
kuutta 3–4-vuotiasta lasta observoitiin varhaiskasvatusympäristössä. Kotona suunnittelu 
lisäsi motivaatiota ja selkeytti lasten käsitystä ja päätöksentekoa toiminnan kulusta. Bridge 
päättelee vanhempien ja kodin kulttuurin olevan lasten oppimisen keskus ja vanhempien 
voivan vaikuttaa lasten oppimiseen kodissa tapahtuvan suunnittelun avulla. (mt.)  

Koulun ja kodin yhteyden tutkimuksen edistämistarkoituksessa on perustettu tutkijaverkos-
toja ja erilaisia kampanjoita. 1993 perustettu eurooppalainen ERNAPE (European Re-
search Network About Parents in Education) on EU:n tukemat tutkijaverkosto, jonka 
tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä, välittää tutkimustietoa, luoda 
yhteistyöverkostoja, tukea yhteisiä tutkimushankkeita sekä järjestää tutkijakonferensseja. 
1993 perustettiin myös ERNAPEN pohjoismainen haaraosasto, tutkijaverkosto 
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NORNAPE (Nordic Network of Researchers About Parents in Education.) on etsinyt 
erityisyyttään, pohjoismaista näkökulmaa tutkijaverkostona. NORNAPEN tavoitteena on 
vanhempien, opettajien ja paikallisen yhteiskunnan välisen kumppanuuden tutkimuksen, 
jatkotutkijoiden koulutuksen, tutkijoiden ja organisaatioiden välisen tiedon vaihto ja poh-
joismaisen tutkimuksellisen tiedon kerääminen. Käynnissä oleva englantilainen EPRA (En-
gaging Parents in Raising Achievement) – kampanja pyrkii puolestaan vaikuttamaan koulu-
jen ja vanhempien vuorovaikutukseen, innostamaan koulun ja kodin yhteyden kehittämistä 
ja parantamaan koulujen käytäntöjä. Kampanjassa on mukana 103 koulua ympäri maata. 
Koulujen projekteilla pyritään tukemaan vanhempia lasten oppimisen tukemisessa, omassa 
oppimisessa ja parantamaan huolenpitoa.  

Suomessa Sitran rahoittama Mukava-hanke, jonka nimi tulee sanoista ’muistuttaa kasvatus-
vastuuta’, kehitettiin oppilaiden sosiaalisen kehityksen tukemista varten (Pulkkinen & Lau-
nonen 2004). Hanke on ollut käynnissä vuosina 2002–2005 neljällä paikkakunnalla: Jyväsky-
lässä, Kuopiossa, Sievissä ja Sipoossa. Hanke on koulupäivän rakenteen uudistuskokeilu. 
Tavoitteena on ollut lasten koulupäivän eheyttäminen uudistamalla koulupäivän rakennetta 
muun muassa pidentämällä lounastaukoa ja järjestämällä oppilaille vapaa-aikaa koulun ti-
loissa sekä ohjattua kerhotoimintaa. Hankkeessa on kehitetty kodin ja koulun yhteistyötä 
luokkakohtaisen yhteistyön muodossa. Pyrkimyksenä on ollut tiivistää vanhempien ja opet-
tajien vuorovaikutusta sekä edistää luokan oppilaiden vanhempien verkottumista. Teknisek-
si apuvälineeksi on kehitetty sähköinen reissuvihko. (mt., 7.)  

Vuorovaikutus vanhempien kanssa on nykyisin usein esillä koulusta tai päivähoidosta ja 
kasvatuksesta käytävissä keskusteluissa. 19.6.2006 television aamuohjelmassa esiintyi päivä-
koti Auringonpilkun johtaja Koskelainen. Hän kertoi päiväkodissaan käyttöön otetusta 
kokeilusta, jossa lasten päivän kulkua kuvataan siten, että vanhemmat voivat halutessaan 
seurata lapsensa toimintaa verkkoon liitettyjen kuvastojen avulla. Päiväkodin hoitajat ovat 
toimineet kuvaajina ja kuvien sensuroijina. Kysymyksessä on ulkopuolelta päiväkotiin tes-
tattavaksi tuotu palvelu, jonka avulla tallenteet ovat siirtyneet verkkoympäristöön. Annetun 
tiedon mukaan palvelu on ollut kokeilukäytössä toukokuussa 2006 neljässä pääkaupunki-
seudun päiväkodissa. Päiväkodeissa lapset ja päiväkotien henkilökunta toimivat ikään kuin 
reality-ohjelmana, jota lasten vanhempien on mahdollista tarkastella kontrolloivana silmänä. 
Koulun ja kodin yhteysmuotona tämä toiminta on yksipuolinen ja kenties myös hierarkki-
nen, vanhempien ollessa mahdollisen arvioijan ja virheisiin puuttujan asemassa.  

Kodin ja koulun yhteistyöstä koulun ja kodin 
yhteyteen  
Usein kodin ja koulun yhteistyöstä puhuttaessa painotetaan kasvatuskumppanuutta (ks. 
esim. Karila 2005) ja vanhempien lasten oppimista ja koulutusta kohtaan osoittaman kiin-
nostuksen tärkeyttä. Stakesin toimittamassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa vuo-
delta 2003 kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitou-
tumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa. 
(mt., 31.) Englannin kielessä käytetään usein käsitettä ’partnership’, joka tuntuu viittaavan 
osallistuvaan toveruuteen tai kumppanuuteen. Kumppanuuden (‘partnership’) ajatellaan 
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tarkoittavan ihmisten välistä suhdetta, jossa valta ja kontrollointi on tasaisesti jaettu (Crozier 
2000, 32). Symeou (2001) mieltää kumppanuuden (’partnership’) toteutuvan silloin, kun 
kodin ja koulun välinen suhde on yltänyt osallistumisen tasolle:”When family-school rela-
tionships reach the level of participation, one can refer to a ’partnership’”.  

Kodin ja koulun välisestä kasvatuskumppanuudesta puhuessaan Pugh (1989) määrittelee 
kumppanuuden toimiviksi vuorovaikutussuhteiksi, joita kuvaavat jaetut tavoitteet, molem-
minpuolinen kunnioitus sekä halukkuus neuvotteluun (Metso 2004, 26). Peruskoulun ope-
tussuunnitelman perusteissa (2004) kodin ja koulun välinen yhteys kuvataan yhteistyönä, 
yhteisvastuullisena kasvatuksena, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen 
edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. (mt., 41.) Suurelta osin opetussuunni-
telmatekstissä esitetty yhteistyö suuntautuu oppilaan asioiden järjestämiseen ja siitä koulusta 
kotiin annettavaan tietoon. Yhteistyö kertoo sanana työstä, joka tehdään yhdessä. Mieliku-
vatasolla tämä värittyy helposti fyysisen työn merkityksillä. Ruotsinkielinen termi ’samarbe-
te’ on tarkasteltavissa samasta näkökulmasta, samoin kuin englanninkielinen ’collaboration’. 
Käytän käsitettä kodin ja koulun yhteistyö silloin, kun viittaan jonkun toisen kirjoittamaan 
tekstiin. Itse päädyn tässä puhumaan ’koulun ja kodin yhteydestä’, jolla tarkoitan koulussa ja 
kotona toimivien ihmisten erilaisia ilmiöitä koskevaa tarkastelua ja tutkimista, yhteistä poh-
dintaa. Suuntaan tässä koulun ja kodin yhteyttä kohti lapsen, hänen kotiväkensä ja opettaji-
ensa kokemusten ja ajatusten jakamista ja yhteistä osallistumista tutkivaan ja reflektoivaan 
ihmettelyyn ja ymmärryksen etsintään. Toiminnoissa rakentuvan ymmärryksen ajattelen 
olevan jokaisella osallistujalla omansa. Ajatus suunnan muutoksesta on ollut jo kauan mie-
lessäni, kuten olen tässä jo aiemmin tuonut esille. Kuitenkin sen vaikutus käsitteen muodos-
tukseen tapahtui vasta aineiston tutkimisen yhteydessä. Tämä ymmärryksen hidas prosessi 
näkyy esimerkiksi siinä miten kuljetan haastattelutilanteita.  

YHTEENVETO  
Koettelen esiopetusympäristössä Deweyn ajattelun kaltaista koulun ja kodin jatkuvaa yhte-
yttä ja oppimisprosessia, joka perustuu kodeissa aikuisen ja lapsen rakentamalle tiedolle. 
Ajattelen oppimisen vuorovaikutuksessa olevan ensin sosiokonstruktivistisia piirteitä, jol-
loin oppiminen yhdistyy kielelliseen kulttuuriin sekä siihen yhteydessä oleviin tapoihin 
puhua ilmiöistä sekä myöhemmän reflektoinnin vaiheessa situationaalisen konstruktivismin 
piirteitä, jolloin siinä korostuu tietyssä tilanteessa perspektiivinotto ja tiedon rakentaminen. 
Olen kiinnostunut yksittäisten ihmisten käsitysten, tietorakenteiden ja maailman ymmärryk-
sen liittämisestä koulun opetusprosessiin. Luonnostelemassani oppimistoiminnassa perus-
tan koulussa oppimisen kotiväkien esityksille, mutta laajennan sen sisältämään myös kotivä-
en tiedon käsittelyä koulusta sekä oppimista lapselta. Huomioin toiminnan sekä kognitiivi-
sen, psykodynaamisen että sosiaalisen suuntautumisen. Kognitiivisen sisällön sidon erityi-
sesti kuvataiteen opetukseen ja siinä mediakasvatukseen joka samalla toimii siteenä konteks-
tin suuntaan ja toiminnan psykodynaamisiin sisältöihin. Sosiaalisuuden rakennan tapahtu-
vaksi kahdessa kontekstissa, kotien vuorovaikutustilanteissa, joissa käsitellään kontekstuaa-
lista tietoa sekä koulun vuorovaikutustilanteissa, joissa sekä kontekstuaalinen että julkinen 
tieto tulee yhdessä käsitellyksi dialogisissa puhumisen ja kommunikatiivisissa kuvan tekemi-
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sen prosesseissa. Liitän toiminnan tunteiden käsittelyyn. Toiminnan käytännöissä huomioi-
tuvat lasten vanhemmat ja isovanhemmat. He toimivat tässä lapsen rinnalla itsenäisen toi-
mijan roolissa. He eivät pelkästään kuuntele ja avusta lasta vaan aktiivisesti konstruoivat 
tietoa ja ymmärrystään, johon lapsi osaltaan vaikuttaa ja josta lapsi puolestaan vaikuttuu. 
Kotien vuorovaikutustilanteissa toimijat kertovat toisilleen ajatuksistaan ja kokemuksistaan. 
Aikuiset ja lapset tukevat toistensa oppimista sekä kotien kertovissa että koulujen kerto-
muksia käsittelevissä tilanteissa.  

Koulun ja kodin yhteyden kentällä oma kiinnostukseni suuntautuu oppimiseen, joka tapah-
tuu kotien tilanteissa aikuisten ja lasten välisinä toimintoina ja koulussa samanikäisten lasten 
ja opettajan vuorovaikutuksessa. Ajattelen jokaisen olevan oma yksilönsä, omine kokemuk-
sineen, ja niille rakentuvine ajatuksineen. En ajattele tiedon tai ajattelun kontekstisuuden 
olevan yhteisen oppimisen esteenä vaan ennemminkin erilaisen tiedon varastona, jolle 
pohdinta ja muutos voivat perustua. Yhteisissä ilmiöitä tutkivissa prosesseissa kaikki osallis-
tujat tekevät havaintoja toistensa kokemuksista ja esityksistä, jakavat merkityksiä ja rakenta-
vat uutta tietoa. Kodin ja koulun yhteistyön teorian näkökulmasta mielenkiintoni kohdistuu 
Pughin ja De’Athin mainitsemaan vanhempien kodeissa ja koulussa osallistavaan toimin-
taan ja Epsteinin mainitsemaan vanhempien kotona oppimistoimintaan osallistamiseen. 
Epstein esittelee yhteistoimintamuodot eräänlaisina vastuualueina ja korostaa opettajan 
auttavan vanhempia lasten heidän vastuualueeseensa kuuluvassa lasten tehtävien ohjaukses-
sa. Epstein (2002) täsmentää kotitehtävien tarkoittavan:”...not only work done alone...” 
(mt., 15), vaan myös vuorovaikutteisia ja koulutyötä elämään liittäviä aktiviteetteja. Autta-
minen kotona tarkoittaa hänen mielestään rohkaisemista, kuuntelua, kehumista, ohjausta ja 
keskustelua koulun oppiaineista. Itse haluan esittää yhteyden mahdollisuutena, jossa itse 
kunkin tahon omat kokemukset ja ajatukset sekä tavat hahmottaa kohteet tai ratkaista on-
gelmat saavat tilaa ja rakentavat itse kunkin ymmärrystä. Ravnin mallissa mielenkiintoni 
asettuu yhteisyyttä rakentaviin ilmaisullisiin ja tietoa keskenään jakaviin sekä tiedon ja ilmai-
sun kautta toistensa tuntemista lisääviin ja vaikuttamisen mahdollisuuksia suoviin toimin-
toihin.  

Tämän tarkastelun toiminnan kiinnekohdat Hirston yhteistyöluokitteluun sijoittuvat fakto-
reihin 2) koulun lisäresurssi ja 6) vanhemmat kotona oppimisen tukena. Hirston (2001a, 
117–118) tutkimuksessa vanhempien käyttäminen koulun lisäresurssina oli opettajien ilmoi-
tusten mukaan vähiten käytetty. Koulun lisäresurssina vanhemmat nähtiin heidän osallistu-
essaan opettamiseen, toimiessaan opettajina, järjestäessään yhteyksiä tai esittäessään koulus-
sa omaa osaamistaan. Oma näkökulmani liittyy vahvasti Bridgen ajatteluun vanhemmista 
kodeissa tapahtuvaan oppimisprosessiin osallistujina. Näkökulmani ei erityisesti liity ope-
tuksen suunnitteluun vaan yleisemmin kodeissa tapahtuvaan aikuisen ja lapsen tutkivaan 
toimintaan ja kotoa saadun tiedon käyttämiseen koulussa oppimisen tukena tai perustana. 
Hirston tutkimuksessa opettaja kanavoi vastuuta oppimisesta kotiin pyytäessään auttamaan 
lasta koulutyössä tai osallistumaan kotitehtäviin. Hirston mukaan tällaiset yhteistyömuodot 
näyttävät olevan melko usein käytössä (mt., 121). Oma mielenkiintoni kohdistuu vygotsky-
laisittain vanhempiin lapsen oppimisen tukena, mutta myös päinvastoin. Ajattelen tässä 
oppimisen prosessissa kaikkien osallisten oppivan toisiltaan, niin lapsen kuin aikuisen, ko-
tona ja koulussa.  
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Siniharjun ja Metson tutkimukset tukenani selvitän kodin ja koulun yhteistyömuotojen 
käyttöä ja merkityksiä 1900-luvun alkupuolelta vuosituhannen vaihteen tienoille. Pysyttelen 
tutkimuksessa yhden paikkakunnan tietämillä ja tarkastelen yhteyttä kokemuksista kertovien 
narratiivien kautta. Omia ennakkoaavistuksiani testaan kahden tapauksen toiminnoissa. 
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OSA III: KOHTEEN HAHMOTTELU 

Tässä esitän kohteen hahmotteluun liittyvät toiminnat ja toimintaympäristöt sekä tarkasteluun liittä-
määni laadullisuuden näkökulmaa. Toimintojen käytännöissä eri sukupolvien edustajat ovat tuottaneet 
kuvia ja kirjoituksia, joista muodostuu haastattelujen ohella tarkastelun kohteena oleva aineisto. Yhte-
yttä rakentava toiminta tässä on oppimistilanne, jossa selvitetään kuvien ja kirjoitusten avulla tuotetun 
tiedon jakamisen ja käsittelemisen mahdollisuuksia ja merkityksiä kodeissa ja koulussa. Tarkastelen 
kohdetta, koulun ja kodin yhteyttä, tietyllä paikkakunnalla, eri-ikäisten ihmisten kokemusten ja käsitys-
ten valossa ja pyrin aineiston, teorian ja kokemusteni avulla hahmottamaan sitä ja sen merkityksiä 
ilmiönä.  

 

Tarkastelen koulua ja kotia oppimisympäristönä, jossa lapsen lisäksi osallisina ovat koulussa 
opetustyötä tekevät aikuiset ja kodeissa lapsen kanssa arkea elävät läheiset. Pyrin selvittä-
mään ja hahmottamaan koulun ja kodin yhteyden tapoja ja merkityksiä tietyssä ympäristössä 
tapahtuneiden toimintojen ja toimijoiden kokemusten ja käsitysten kautta. Kohteen tai 
ilmiön hahmottamisella tässä tarkoitan siitä omien ja tässä toimijoiden kertomusten ja saa-
dun aineiston perusteella havaitsemani kokonaisuuden erottamista. Yhteydellä tässä tarkoi-
tan koulun ja kodin välistä avointa ja muuttuvaa vuorovaikutusta, jossa yhteisen tarkastelun 
ja tutkimisen kohteena voivat olla kaikkien osallisten esittämät ja eri tavoin ilmaisemat 
tiedot, ajatukset, käsitykset, kokemukset, tunteet, toiminnat jne. Kuvailen ja selvitän lisäksi 
eri-ikäisten ihmisten kuvien ja kirjoitusten avulla tuottamien kertomusten sovittumista 
koulun ja kodin oppimisympäristöön ja yhteisen tarkastelun prosessiin.  

AIKA, TILA, KOKIJAT JA MATERIAALI  
Kotona olevat ihmiset voivat muodostua erilaisista suhdejärjestelmistä. Tämän tarkastelun 
piiriin kuuluvat kotiväet muodostuivat pääasiassa isästä, äidistä ja 2–4 eri-ikäisistä lapsista. 
Kutsun näitä kokoonpanoja myös perheiksi. Perinteisesti perhe on määritelty ryhmäksi, 
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jonka jäsenet liittyvät toisiinsa avo- tai avioliiton, syntymän tai adoption kautta (Taskinen 
1994). Perheen jäsenet liittyvät yhteen juridisin, sosiaalisin ja tunteenomaisin sitein. Taski-
nen esittää YK:n jäsenvaltioissa tunnettavan kolme erilaista perheen päämuotoa: ydinper-
heet, suur- tai laajennetut perheet ja uusperheet. Länsimaissa yleisin perhemuoto on ydin-
perhe, jossa on yksi tai kaksi huoltajaa mahdollisine lapsineen. Laajennettuun perheeseen 
kuuluu ydinperheen lisäksi esimerkiksi isovanhempi tai lapsenlapsi. Uusperheisiin luetaan 
uudelleen avioituneet tai uudessa avoliitossa asuvat henkilöt, varsinkin jos edellisistä liitoista 
on lapsia. (mt.) Morgan (1996) tukenaan Saaristo ja Jokinen (2004) esittävät ymmärryksen 
perheestä prosesseina ja käytänteinä, jotka ovat ja joita tehdään monessa paikassa. Perhe 
näyttäytyy virtana, joka muodostuu kaleidoskooppimaisesta ja rajoiltaan liukuvasta tekemi-
sistä ja aktiviteeteista. Ennen kaikkea perhe on kuitenkin sosiaalisia toimijoita ja sosiaalista 
toimintaa. (mt., 97–98.) ’Kotiväki’ ja ’perhe’ tässä tarkoittavat samaa; sitä ihmisjoukkoa, 
joka toimii lapsen kanssa kodin piirissä. Kodin piiri voi muodostua eri osoitteissa sijaitsevis-
ta asumuksista, ’kodeista’, joista joku voi olla lapsen pääasiallinen ’koti’. ’Koululla’ tarkoitan 
tässä esikoulua tai peruskoulua sekä rakennuksina että toiminnasta ja ihmisten yhteydestä 
kertovina käsitteinä. Käsitteitä ’isä’ ja ’äiti’ käytän henkilöistä, joita tämän tutkimuksen toi-
mintaympäristössä kutsutaan isäksi tai äidiksi. En kaihda myöskään käsitettä ’vanhempi’, 
jolla tarkoitan tässä kodin piirissä asuvaa vastuullista aikuista, joka huoltaa lapsen arjen. 
’Isovanhemmalla’ tarkoitan vanhemman lapsuudessa vastuullisena ja huoltavana aikuisena 
toiminutta edellisen sukupolven edustajaa. ’Lapsi’ on tässä henkilö, josta aikuiset ovat vas-
tuullisia.  

 

 
 
Kuva 2. Lapsen koulussa kuvaama vuoropallopeli. (75 tyttö.) 

Tarkastelu koostuu toisiaan seuraavista vaiheista, joiden paikallisena lähtökohtana on kunta, 
jota kutsun Kunnaksi. Kunnan valinta perustuu tuttuuteen. Tarkasteltavan kulttuurisen 
ilmiön kannalta Kunta olisi voinut olla mikä tahansa kunta, mutta pääsy juuri tähän kuntaan 
oli itselleni helppoa perustuen tuntemukseen, joka olin elämäni vaiheissa rakentunut. Kunta 
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on melko pienikokoinen. Sille on leimallista suomalaisen kunnan tapaan sijainti metsien ja 
vesien tuntumassa. Asukkaita Kunnassa oli tutkimuksen alun vaiheissa kolmisen tuhatta. 
Vanhusten määrä Kunnassa ylitti tämän tutkimuksen toimintojen aikaan lasten ja nuorten 
määrän. Noin neljäsosa lapsiperheistä oli yksinhuoltajaperheitä. Aiemmin Kunta oli selkeäs-
ti elinkeinorakenteeltaan maatalouspainotteinen, mutta sittemmin maatalouden sarka on 
huomattavasti kutistunut ja palveluelinkeinot ovat lisääntyneet. Kodin ja koulun yhteyttä 
luonnostelevan toiminnan aikaan työpaikkoja oli maataloudessa noin neljäsosa vähemmän 
kuin palvelun piirissä. Pienessä Kunnassa ihmiset tunsivat toisensa, tiesivät useimmat yh-
teen liittymiset ja erot, onnen potkut ja vahingot. Kohtaamisia tapahtui melko usein, yleensä 
ainakin kaupassa, jolloin kuulumisia kyseltiin.  

Tässä esitettyyn esiopetusympäristössä tapahtuneeseen toimintaan Kunnasta kuuluivat 
esiopetusympäristössä toiminut lastentarhanopettaja ja hänen ohjaamansa noin kuusivuoti-
aiden lasten ryhmät. Toiminnan jatkona syntynyt sovellus tapahtui viidessä koulussa. Lasten 
kotiväet osallistuivat molempiin tapahtumiin runsaasti.  

Luonnosteltu koulun ja kodin yhteys 
esiopetusympäristössä 
Tarkastelu kokonaisuutena sisältää kaksi toimintajaksoa, joista ensimmäinen toteutui Kun-
nan varhaiskasvatuksessa syksyllä 1997 integroituna tunteiden tunnistamiseen. Yhteyden 
luonnostelulla oli oma historiansa ja syynsä. Sitä oli jo aiemmin (1994) edeltänyt puolen 
vuoden mittainen projekti peruskoulussa, jossa kuvin kertova yhteys kesti puoli vuotta 
luokkatasoilla 1–6 ja oli yhdistetty ympäristökasvatukseen. Kotiväki oli osallistunut toimin-
taan runsaasti ja kouluun oli tullut paljon vanhempien ja isovanhempien kuvia ja kirjoituk-
sia, joita he olivat yhdessä lasten kanssa kodeissa tuottaneet. Projektin jälkeen jäin pohti-
maan opettajien merkitystä runsaaseen osallistumiseen. Osallistuttiinko siksi, että pyydettiin 
reilusti, korostettiin ja muistutettiin kuvakertomusten tarpeellisuutta? Mietin myös mene-
telmän merkityksiä eri ikätasoilla. Päädyin luonnostelemaan toimintaa pienten lasten kanssa, 
esikouluympäristössä, sen suuremmin mainostelematta, arkisesti, viestilappuja reppuun 
sujautellen. Kuvia ja kirjoituksia tuottavaan toimintaan viidentoista lapsen (8 tyttöä ja 7 
poikaa) kotiväet. Joukko kuului niihin 25 perheeseen, joiden esikouluikäinen lapsi osallistui 
Kunnan järjestämään toimintaan enemmän tai vähemmän aktiivisesti.  

Käytäntöjen jälkeinen opettajan haastattelu kertoo kokeilun vaiheista koulun näkökulmasta, 
sen aikaisista opetus- ja oppimistilanteista, lasten ja vanhempien kohtaamisista, yhteyttä 
rakentavaan toimintaan ja kuvalliseen kerrontaan liittyvistä merkityksistä kotona ja koulussa 
opettajan kokemusten kautta. Koettelun käytäntöjen jo loputtua haastattelin vuoden 1998 
alussa kuvia ja kirjoituksia tuottavaan toimintaan osallistuneita vanhempia kolmessatoista 
kodissa. Lisäksi haastattelin yhden lapsen isovanhempia heidän kotonaan. Kahden toimin-
nassa mukana olleen kodin ihmisiä en haastatellut, koska he olivat poissa Kunnasta haastat-
telumatkani ajankohtana.  

Kotien haastattelutilanteisiin lähdin puhelimen välityksellä tekemäni sopimuksen perusteel-
la. En edellyttänyt tilanteen järjestelyltä tai tilanteeseen osallistujilta mitään. Haastatteluissa 
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en esittänyt mitään ennalta suunniteltua kysymysasetelmaa vaan annoin keskustelun kehittyä 
yhteisessä vuorovaikutuksessa (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000). Olin kirjoittanut teemarun-
koon (LIITE 6) itselleni muistiin seikkoja, jotka liittyivät kotitilanteiden käytäntöjen kartoi-
tukseen, toiminnan merkityksiin kodeissa, kuvaan liittyviin merkityksiin, kasvatus- ja oppi-
miskäsityksiin ja kodin ja koulun yhteyteen. Hirsjärvi ja Hurme ajattelevat teemahaastatte-
lussa kiinnostuksen kohdistuvan tutkittavan ilmiön perusluonteeseen ja perusominaisuuk-
siin sekä hypoteesien löytämiseen (mt., 66). Syrjälä ja Numminen (1988, 100–101) korosta-
vat teemahaastattelun olevan keskustelunomaisuutta ja tilannekohtaisuutta. Itse en ottanut 
etukäteen kirjoittamaani teemarunkoa esille lainkaan, vaan annoin lopulta haastattelutilan-
teiden edetä tilannekohtaisesti ja yksilöllisesti. Haastattelujen kuluessa kodeissa oli läsnä 
perheenjäseniä erilaisin kokoonpanoin. Syrjälän ja Nummisen (1988) mukaan kvalitatiivista 
haastattelua voidaan suorittaa ryhmähaastatteluna, jossa tutkija pyrkii suuntaamaan tietyn 
valitun ryhmän keskinäistä keskustelua tutkimuksensa tavoitteiden mukaisesti. Ryhmäkes-
kustelu on erityisen edullista, jos pyritään ymmärtämään ihmisten välisiä suhteita ja keski-
näistä vuorovaikutusta, tai jos tutkimuksella pyritään sekä muuttamaan tilannetta että tut-
kimaan sitä. (mt., 104.) Itselläni oli haikea toive tilanteen muuttumisen mahdollisuudesta ja 
koulun ja kodin sekä sukupolvien välisen keskustelevan ja tutkivan yhteyden löytämisestä. 
Toivoin mahdollisen ryhmähaastattelun avulla selvittäväni paremmin toiminnan merkityksiä 
kuunnellessani eri perheenjäsenten kokemuksia samassa tilanteessa.  

Eri kouluissa tapahtunut toiminnan sovellus  
Tarkastelun toinen vaihe käynnistyi Kunnassa tietämättäni, vaikkakin yhteyttä luonnostele-
van toiminnan seurausilmiönä. Siinä koulun ja kodin yhteys avattiin hetkeksi syksyllä 2002 
kuvin ja kirjoituksin kertovaa menetelmää käyttäen viidessä Kunnan koulussa. Tapahtuman 
jälkeen haastattelin 13 toimintaan osallistunutta opettajaa (3 lastentarhanopettajaa, jotka 
olivat naisia sekä 10 luokanopettajaa, joista 4 oli miehiä). Opettajia haastatellakseni lähetin 
heille etukäteen sähköpostiviestin (LIITE 7), jossa kerroin muutamin sanoin haastattelun 
aihepiiristä. Haastattelutilanteissa opettajat yleensä puhuivat omaehtoisesti minun lähinnä 
kuunnellessani heitä. Toiminnan merkityksistä kertovaan aineistoon kuuluu vielä johtavan 
opettajan (Rmies) sekä haastattelutilanteessa estyneen opettajan (O14lo nainen) jälkeenpäin 
lähettämät kirjeet. Nimeän tässä opettajat kirjain- ja numerosarjalla sekä sukupuolesta ker-
tovalla sanalla. (O = opettaja, 14 = tallennuksen järjestysnumero, lo = luokanopettaja, lto = 
lastentarhanopettaja). Esiopetusympäristössä tapahtuneen toiminnan lastentarhanopettaja 
(Olto) ja sovellusvaiheen lastentarhanopettaja (O13lto nainen) ovat yksi ja sama henkilö, 
jonka aloitteesta jatkovaihe käynnistyi viidessä koulussa. Käytän tässä eri koodia erottaakse-
ni eri vaiheissa käydyt puheet toisistaan. Esiopetusympäristön toiminan kuvauksessa en liitä 
opettajan koodiin sukupuolesta kertovaa sanaa välttääkseni visuaalista toistoa. Kodeista 
tulleet viittauskohteet nimeän tallennuksen kirjaimella ja järjestysnumerolla sekä sanalla, 
joka ilmaisee sukupuolen ja sukupolvisuhteen (esim. K10 isoisä). Toiminta tuotti haastatte-
lujen lisäksi kuvia ja kertomuksia sisältävän aineiston. Tämän aineiston sain käyttööni kou-
lussa järjestetyn näyttelyn jälkeen syksyllä 2002. Selvitän kootun aineiston perusteella opet-
tajien kokemuksia ja näkemyksiä kouluissa tapahtuneen soveltavan toiminnan käytännöistä 
ja merkityksistä. Kodeista tullut kertovan materiaalin avulla selvitän kuvallisen ja sanallisen 
ilmaisun eroja ja merkityksiä koulun ja kodin yhteyteen rakentuvassa toiminnassa. Kerto-
mukset tukevat myös koulun ja kodin yhteysmuotojen tarkastelun historiaa.  
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Koulun ja kodin yhteyttä rakentavien tapojen 
muutokset  
Tarkastelun kolmannessa vaiheessa tarkastelen koulun ja kodin yhteyttä selvittämällä aikaan 
asettuvia tapoja 1900-luvun alkupuolelta vuosituhannen vaihteen tietämille. Hahmottaakse-
ni pitempää aikaväliä käännyin Kunnassa neljän ihmisen puoleen, ja kyselin heidän muisto-
jaan ja kokemuksiaan. Tunsin nämä ihmiset entuudestaan ja tiesin heidän taustansa. Kes-
kustelu heidän kanssaan sujui ongelmitta. Kaksi heistä oli asunut aina Kunnan tuntumassa, 
käynyt itse koulunsa niillä main, kasvattanut lapsensa ja useat lapsenlapsensa Kunnan kou-
luissa. Yksi ajallisen perspektiivin rakentajista oli käynyt aikoinaan koulunsa toisaalla ja 
asunut koulukodissa, mutta koko aviollisen aikuisiän hänkin oli asunut Kunnassa ja kasvat-
tanut ison lapsijoukkonsa ja osan lapsenlapsistaan Kunnan kouluissa. Yksi haastateltavista 
oli opettaja, joka oli heti valmistumisensa jälkeen muuttanut Kuntaan ja toiminut siellä sekä 
opettajan että johtavan opettajan tehtävissä. Näissä haastatteluissa pyrin selvittämään haas-
tateltavien kokemuksia koulun ja kodin yhteydestä, käsityksiä ajan myötä tapahtuneista 
koulun ja kodin yhteyttä rakentavien tapojen muutoksista, ajatuksia koulun ja kodin yhtey-
den tarpeellisuudesta ja tulevaisuuteen suuntautuvista mietteistä. Tulkitsen esitettyjen ko-
kemusten ja käsitysten merkityksiä suhteessa teoriaan ja omiin kokemuksiini ja käsityksiini. 
Liitän näistä haastatteluista saamiini tietoihin vielä ne koulun ja kodin yhteyttä muistelevat 
ajatukset, joita esiopetusympäristössä tapahtuneen toiminnan jälkeisissä haastattelukeskus-
teluissa esitettiin.  

Osallistujien pohdinnat kasvatuksesta ja koulun ja 
kodin yhteydestä  
Tarkastelun seuraava vaihe perustuu työlle, jonka teen yksin keräämääni aineistoa tarkastel-
len. Pyrin siinä selvittämään koulun ja kodin yhteyden ja lapsen kasvun välisiä merkitysra-
kenteita sekä opettajien että perheenjäsenten näkökulmista. Yhteensä keskustelutilanteissa 
osallisina oli 48 ihmistä. He olivat eri-ikäisiä ja erilaisia kokemuksia läpikäyneitä ihmisiä, 
mutta kaikki koko elämänsä tai siitä merkittävän osan Kunnassa asuneita. Pyrin selvittä-
mään osallistujien käsityksiä koulun ja kodin yhteyden osapuolista, kasvatuksen päämääristä 
ja keinoista, käytössä olevien koulun ja kodin yhteysmuotojen käytännöistä, koulun ja kodin 
yhteyden esteistä ja mahdollisuuksista sekä koetteella olevan yhteyden merkityksistä. Esitän 
lopuksi luonnoksen erilaisten käsitysten pedagogiikaksi koulun ja kodin yhteytenä.  

Keskusteluun osallistujina ja paikallaolijoina kotien haastattelutilanteissa noin kuukausi 
esiopetusympäristössä tapahtuneen toiminnan loputtua oli 12 lasta (6 kahdeksasta tytöstä, 6 
seitsemästä pojasta), 17 vanhempaa (13 äitiä, 4 isää), 2 isovanhempaa (isoäitejä). Suoritin 
haastattelut yhden viikonvaihteen (pe-su) aikana. Nauhoitin tutkimuksessa osallistujien 
puheet ja litteroin ne vitkalleen, sillä varsinkin kodeissa tehdyt haastattelut jo nopean aika-
taulunsa takia tuntuivat raskailta. Litteroituja sivuja tavanomaisella 1,5 välillä kirjoittaen tuli 
lopulta 186 kpl. Niistä koulun ja kodin yhteyden historiaa ja kokemuksia kartoittavat 
Mummon, Äidin Äidin ja Isän Äidin sekä Rehtorin litteroidut haastattelut sisältävät 10898 
sanaa (30 sivua). Esiympäristössä tapahtuneen toiminnan vaiheessa kodeissa tehtyjen haas-
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tattelujen litterointi sisältää 27425 sanaa (78 sivua) ja esikoulun opettajan haastattelu 4363 
sanaa (8 sivua). Sovellusvaiheen jälkeen tehdyt opettajien haastattelut sisältävät 35003 sanaa 
(70 sivua). Aineistoon kuuluu lisäksi 228 aikuisten ja 55 lasten kodeissa kuvien ja kirjoitus-
ten avulla tekemää tuotosta sekä 218 koulussa tehtyä kuvaa (Taulukko 1).  

Ensimmäinen toimintavaihe tuotti aineiston, joka sisältää 43 vanhempien (36 äitien, 7 isien 
tekemää), 27 isovanhempien (23 isoäitien, 4 isoisien tekemää) ja 56 lasten (32 poikien, 24 
tyttöjen tekemää) kodeissa sekä 46 lasten koulussa tekemää tuotosta. Osa koulussa tehdyistä 
töistä oli ryhmätöitä ja osan lapset olivat jo vieneet koteihin, jossa sain joitakin niistä tarkas-
tella haastatteluja tehdessäni. Toinen vaihe tuotti aineiston joka, sisältää 158 aikuisten ko-
deissa tekemää ja 172 lasten koulussa tekemää tuotosta. Kerronta kodeista tulleessa aineis-
tossa on sekä kuvallista että sanallista. Tarkkaa sukupuoli- ja ikäjakaumaa aineiston perus-
teella ei ole mahdollista laatia, koska joukossa on joitakin viestejä, joissa ei ole mitään mer-
kintöjä. Merkittyjen perusteella voi päätellä isovanhempien tehneen viesteistä yli puolet. 
Äitien tekemiksi on merkitty 30, isien 15, isoäitien 49 ja isoisien 32. 27 tuotosta jää tässä 
tarkasti selvittämättä. Niistä osassa kerrotaan sukupolvesta: 12 on isovanhempien tekemiä ja 
5 vanhempien tekemiä. Loput 15 viestiä eivät kerro sukupolvesta eivätkä sukupuolesta. 
Molemmissa sukupolvissa naisten osallistuminen on ollut aktiivisempaa. Koulussa tehdyistä 
töistä 165 on toteutettu kaksiulotteisina, seitsemän ollessa kolmiulotteisia.  

 

Taulukko 1. Eri vaiheissa koottu materiaali kotona (harmaa alue) ja koulussa tehdyistä kuvista ja 
kirjoituksista.  

 Esikouluvaihe Sovellusvaihe Yhteensä 

Pojat 31  
 55 

Tytöt  24 
Äidit  36 

158 228 
Isät 7  
Isoäidit  23 
Isoisät 4  
Yhteensä 42 83 158 284 
Koulutyöt 46 172 218 
Aineisto 162 330 501 

 

Hallussani olevissa kodeissa tehdyissä tuotoksissa on vaihtelevasti mukana kuvallista ja 
sanallista ainesta, joilla molemmilla on ilmaisullinen tehtävänsä. Kuvan ja kirjoituksen erilai-
sista tehtävistä ja merkityksistä kertovat tähän esitettäviksi valitsemani rinnastukset, jotka 
muodostavat vain pienen osan koko aineistosta. Omat kontekstiset piirteensä omaavina 
joukkoina sisällytän kaikki kuvat kokoaviin tarkasteluihin, joissa erittelen kuvissa esitettäviä 
yhteisiä ja erilaisia piirteitä.  
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ILMIÖTÄ HAHMOTTAMAAN PYRKIVÄ 
LÄHESTYMISTAPA  

Alun ruma ajatus: yhteyden pelinappuloina 
käyttäytyminen ja talkootyö  
Kiinnostukseni koulun oppimisen toimintojen ulottamiseen kotikonteksteihin pohjaa omiin 
kokemuksiini kuvataideopettajana ja lapsiaan päivähoitoon kuljettavana ja kouluun lähettä-
vänä vanhempana. Mielestäni koulun ja kodin yhteys rakentui erityisesti lapsen mutta myös 
vanhempien käyttäytymisen kontrollointiin ja talkootyyppisten töiden varalle. Hakkarainen 
(1997, 49) huomauttaa aikuisten päivähoitotyössä kohdistavan suuren osan toimistaan 
erilaisten häiriöiden ja ruodusta poikkeamisten korjaamiseen. Koulun ja kodin yhteydessä 
lasten kouluvuosina minua puolestani vaivasi kokemus sen suuntautumisesta vahvasti toi-
saalta lapsen koulukäyttäytymisen oikomiseen ja vanhemman ja lapsen koulukäyttäytymisen 
välisen suhteen valvomiseen ja toisaalta erilaisina talkoina tehtäviin koulun taloutta kohen-
taviin töihin ja varojen keruuseen koulun retkirahastoon. Olin kiinnostunut kokeilemaan 
opetuksessa käsiteltävien asioiden liittämistä perheiden ajatteluun ja kodeissa käytäviin 
pohdintoihin ja perustamaan koulun opetuksen näille pohdinnoille ja niissä rakentuvalle 
tiedolle. Kiinnostukseni perustui opettajan työssä saadulle kokemukselle. Olin opetussuun-
nitelmani puitteissa kääntynyt kotien puoleen ja kysynyt tapahtumia, käytäntöjä ja niistä 
muodostuneita käsityksiä. Olin huomannut kodeissa olevan tiedon varastoja, jotka oli mah-
dollista liittää koulun opetukseen. Koulussa käsitelty kotien tieto näytti kiinnostavan lapsia. 
Koulun ja kodin yhteyden tarkasteluun liittyvä esiymmärrykseni käsittää siis ’entä jos’ – 
ajatuksen, jota selvitän liittämällä tarkasteluun toiminnallisen osuuden.  

Ajattelen yhteyden tarpeen koskettavan kaikkia kasvamiseen tai kasvattamiseen liittyviä 
osapuolia. Lapset tarvitsevat vuorovaikutusta, kommunikointia ja tekemistä yhteistä arkea 
elävien aikuisten kanssa. Aikuisten kiinnostuneisuus on tutkimuksissa monin tavoin osoitet-
tu lasten kehittymisen kannalta tärkeäksi asiaksi (ks. esim. Korpinen & Husso 1993; Yli-
Luoma 1995). Opettajan, vanhemman tai isovanhemman asemassa oleva aikuinen tarvitsee 
monipuolisia, vuorovaikutteisia hetkiä lapsen kanssa, ollakseen tietoinen kasvun vaiheista, 
pystyäkseen toimimaan kasvun kannattelijana ja voidakseen juurruttaa kulttuuriperintöön ja 
henkilökohtaiseen elämään liittyviä merkityksiä lapsen kasvun perustaksi, mutta myös lisä-
täkseen omaa ymmärrystään elämästä.  

Tavoitteena laadullisen kielen ilmaisevuus ja 
henkilökohtaisuus  
Käytän laadullista lähestymistapaa tarkastellessani koulun ja kodin yhteyttä. Sen kautta 
ajattelen olevan mahdollista pyrkiä selvittämään kulttuuriseen ja sosiaaliseen ilmiöön liitty-
viä piirteitä eri ihmisten näkökulmista. Pyrin hahmottamaan mielenkiinnon kohteena olevaa 
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ilmiötä. Koulun ja kodin yhteyttä tässä tarkastelen käytännön kokemusten, toiminnoissa 
kerättyjen tuotosten ja kolmen sukupolven edustajien kertomusten kautta. Alasuutarin 
(1999, 237) mukaan on hyvä avata tutkittavaa ilmiötä moneen suuntaan, tutustua sitä kautta 
monenlaisiin kysymyksenasetteluihin ja liittää tutkittava ilmiö osaksi laajempaa ilmiökoko-
naisuutta (mt. 230). Merkitys on ydinkäsite, kun ilmiö liitetään tutkimuksessa laajempaan 
kulttuuriseen kenttään. Merkityksen ajattelen tässä olevan ihmisen intentionaalinen suhde 
kohteeseen ja tulevan näkyväksi tultuaan valituksi toiminnan kohteeksi. Tarkastelen sekä 
haastatteluissa esitettyjä että tuotoksissa kuvattuja asioita ja kohteita esitettäviksi valittuina 
merkityksinä.  

Laadullisessa tutkimuksessa ihminen itse on tärkeä instrumentti (Eisner 1991). Laadullisuus 
liittyy kaikkeen ihmisen toimintaan ja arkeen, jossa ihminen tulkitsee kokemaansa. Tulkinta 
koskee kokemuksen merkitystä (mt., 31–35) ja punoutuu sen kautta menneeseen, nykyiseen 
ja tulevaan aikaan. Tulevaisuuden toiveet ja suunnitelmat, samoin kuin nykyiset käsitykset, 
tieto ja ymmärrys perustuvat ennen koetulle ja eilisen elämälle. Sosiaalisen todellisuuden 
ajatellaan koostuvan ihmisten muuttuvista tulkinnoista. Laadullisessa lähestymistavassa on 
mahdollista tarkastella muuttuvia tulkintoja joustavasti, sopeutuvasti ja vuorovaikutukselli-
sesti (Eisner 1991, 170). Laadullisessa tutkimuksessa käytetään ilmaisullista kieltä ja anne-
taan henkilökohtaisen äänen tulla esille (mt., 36). Ilmaisu viittaa ensisijaisesti ihmisen per-
soonallisuuden ulkoisiin manifestaatioihin (Arnheim 1966, 51). Tässä toimijoiden henkilö-
kohtainen ääni erottuu erilaisina omina ilmaisuina, joita tekstiin on liitetty sekä kuvien että 
kirjoitusten muodossa.  

Ilmiön ja sen merkityksen tarkastelu tapauksena 

Tapaustutkimus soveltuu opetusta ja kasvatusta koskevien ongelmien ratkaisuun ja muutoin 
vaikeasti tutkittavien ilmiöiden lähestymistavaksi. Tapaustutkimuksen asetelmassa tarkastel-
laan huolellisesti tiettyä yksikköä ja pyritään ymmärtämään siihen liittyviä merkityksiä. Syrjä-
län ja Nummisen (1988, 6) mukaan sanaa tapaus voidaan käyttää puhuttaessa ihmisestä, 
ihmisjoukosta, yhteisöstä, laitoksesta, jostakin tapahtumasta tai laajemmasta ilmiöstä. Tässä 
tutkimuksessa tapaus on käsitettävä melko laajasti. Se käsittää koulun ja kodin yhteyden 
rakentumisen tietyllä paikkakunnalla tiettyjen ihmisten kokemusten kautta hahmotettuna. 
Tapaus pitää sisällään kaksi toimintavaihetta. Kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen tapaus-
tutkimuksen yhteydessä pyritään kokoamalla mahdollisimman monenlaista tietoa tutkitta-
vasta ilmiöstä, tarkastellaan sitä useista eri perspektiiveistä. (mt., 77.) Tarkastelen koulun ja 
kodin yhteyttä ja sen eri muotoja sekä kodin että koulun perspektiiveistä ja eri-ikäisten 
ihmisten näkökulmista heidän kertomiensa kokemusten ja esittämiensä käsitysten kautta.  

Toimintatutkimus on tapaustutkimus, jossa ollaan kiinnostuneita toimivan työyhteisön 
käytäntöjen parantamisesta. Toimintatutkimuksella yritetään saada aikaan kriittistä arvo-
pohdiskelua ja sitä kautta synnyttää parempia käytänteitä (Suojanen 1992, 22). Syrjälän ja 
Nummisen (1988) mukaan toimintatutkimus on tilannesidonnaista saaden alkunsa tietyssä 
käytännön tilanteessa, jossa työskentelevät ihmiset kokevat ongelmia, joita halutaan ratkais-
ta. Kemmis (1985) esittää toimintatutkimuksen keskeisen metodin jatkuvaan harkintaan 
perustuvana vaiheittaisena prosessina, jossa edetään suunnitelman teosta toimintaan. Toi-
mintaa havainnoidaan ja muutetaan saatujen kokemusten perusteella (planning-acting-
observing- reflecting). (Syrjälä & Numminen 1988, 50.)  
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Jo toimintatutkimuksen varhaisvaiheisiin on liittynyt käsitys siitä, että opettajan työ vaatii 
jatkuvaa uudistumista kasvatuksen kentällä (Noffke 1996). Toimintatutkimuksen avulla on 
pyritty demokraattisten ja yhteistoiminnallisten muotojen ja prosessien kehittämiseen. Niis-
sä voivat olla mukana niin opiskelijat, opettajat kuin vanhemmatkin. (mt.) Carr ja Kemmis 
tukenaan Suojanen (1992) kuvaa kasvatukseen liittyvää toimintatutkimusta joukkona toi-
mintoja, jotka koskevat opetussuunnitelman kehittämistä, ammatillista kehittämistä, koulu-
jen kehittämisohjelmia sekä opetusjärjestelyjen suunnittelua ja menetelmien kehittämistä. 
Niille on yhteistä suunniteltujen toimintastrategioiden identifiointi ja toteuttaminen sekä 
systemaattinen havainnointi, reflektio ja käytäntöjen muuttaminen. Osallistujat ovat koko-
naisvaltaisesti mukana kaikissa toiminnan vaiheissa toimintatutkimuksessa. (mt., 14.) Toi-
mintatutkimus ei ole ihmisten tutkimusta vaan ihmisten kanssa tehtävää tutkimusta (Reason 
2001). Sen pyrkimyksenä voi olla oman toiminnan ja sen merkitysten tutkimus tietyssä 
ympäristössä tai yhteinen pyrkimys käytäntöjen parantamiseksi sekä yksilö- että yhteisöta-
solla. (mt.) Toimintatutkimus on kriittinen ja reflektoiva luonteeltaan pyrkiessään paranta-
maan työskentelyn käytäntöjä ja osallistujien muuttuneen ymmärryksen avulla, itsearvioiva 
analysoidessaan tapahtumia ja tuloksia, osallistava ottaessaan toimijat tasavertaisesti tutki-
muksen tekijöiksi, vastuullinen julkistaessaan tulokset toisten tietoon (Riding ja muut 1995). 
Interventiotutkimus on puolestaan ulkopuolelta tuotettu toiminta, joka tähtää soveltami-
seen, kehittämiseen ja muutokseen (ks. Kontiainen & Nurmi 1993). Interventiotutkimuk-
sessa, kehittävässä työntutkimuksessa tutkija ei ole ulkopuolisen tarkkailijan asemassa. Toi-
mintajärjestelmien tutkimisessa haetaan potentiaalista muutosta, jonka käynnistämisessä 
tutkijalla voi olla eri tavoin aktiivinen rooli (ks. esim. Engeström 1995).  

Tässä toteutettu toiminta esiopetusympäristössä muistuttaa toimintatutkimusta siinä, että 
näen sen sisältävän mahdollisuuden keskustelun viriämiselle. Toiminta ei kuitenkaan ole 
kaikkien siinä toimijoiden yhteinen yritys, yhdessä suunniteltu, yhdessä arvioitu ja käytän-
töihin entistä parempana siirretty. Toiminta tässä muistuttaa interventiotutkimusta hellies-
sään heiveröistä haavetta kehittämisestä ja muutoksesta. En kuitenkaan tarraudu muutoksen 
mahdollisuuksiin. Haluan olla vähäeleisempi ja nimitän käytännössä tapahtunutta toimintaa 
luonnostelluksi toiminnaksi. Goodmanin (1985) mukaan luonnos on järjestelmä, jossa ei 
päätetä tai viimeistellä työtä (mt., 192–194). Luonnos on toiminnan tai työn vaihe ja avoin 
seuraaville vaiheille ja suunnitelluille muutoksille. Olen tässä huomannut mielestäni epä-
kohdan, luonnostellut muutoksen mahdollisuutta ja sovittanut luonnosta käytäntöön näh-
däkseni, miten sen rakenteet kohtaavat todellisuuden. Jätän sen sitten, kuten muun tapah-
tuneen, elämään omaa elämäänsä, kulkemaan omia polkujaan. Ajattelen luonnoksella olevan 
omat merkityksensä heille, jotka ovat sen kanssa tekemisissä ja mahdollisesti jatkotyöstävät 
sitä.  

Sukupolvien välisen yhteyden punominen  

Ajattelen elämän olevan sukupolvista punoutuvan väkevän virran, joka väistää karikkonsa ja 
sovittuu uomaansa jatkaakseen kulkuaan. Hahmottaessaan yksilöllistä ja vähäistä osaansa 
yhteisestä, ikuisen elämän vaateen alle asettuvasta olemisestaan, koen ihmisen olevan ym-
mällään, hakevan syitä ja merkityksiä kokemuksilleen ja niiden välisille suhteille. Elämä 
näyttää tulevan eletyksi hetkessä, joka liukuu saman tien käsistä menneen ja tulevan epäsel-
vässä välimaastossa. Hetken volyymi tai intensiteetti muodostuu merkityksistä, joilla se 
ennen eletyn valossa latautuu. Merkitykset punoutuvat menneisiin kokemuksiin ja tulevai-
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suutta koskeviin haaveisiin. Ajattelen ihmisen tarvitsevan yhteyttä toisiin, sukupolvien ket-
juun, menneisyyden tarinoihin ja yhdessä rakennettuihin haaveisiin tulevasta rakentaakseen 
merkityksiä ja selviytyäkseen. Käsitän sukupolvien elävän elämäänsä siteissä toisiinsa, kuin 
yhteisessä punoksessa, jossa väistyvä ohjeistaa kokemuksistaan kertoen seuraajaansa, lähel-
tä, kädestä pitäen.  

Toisten kokemukset ovat käyttökelpoista materiaalia oppimisessa (Eisner 1991). Toisilta 
opitaan ja opittua käytetään uusissa päätöksentekotilanteissa. (mt., 202.) Kokemukset toi-
mivat välineinä uusia ongelmia ratkottaessa ja merkityksiä rakennettaessa. Sosiokulttuurises-
ta näkökulmasta tarkasteltuna termeillä väline ja työkalu (ks. Vygotskij, 1982) on erityinen 
merkityksensä toiminnan kannalta. Säljön (2001) mukaan aiempien sukupolvien kokemuk-
set toimivat välineinä nykyisyyttä ratkottaessa ja välittyvät vuorovaikutuksessa: 

”…taidot ja valmiudet syntyvät niistä tiedoista ja toimintamalleista, joita yhteiskunnassa aiko-
jen myötä on muotoutunut ja joista tulemme osallisiksi vuorovaikutuksessa ihmisten kans-
sa...” (mt., 19) ”...näihin välineisiin ja toimintoihin sisältyvät aiempien sukupolvien kokemuk-
set ja tiedot, ja me käytämme hyväksemme näitä kokemuksia käyttäessämme välineitä. Histo-
riallinen kehitys on läsnä nykyhetkessä. Kaikissa näissä prosesseissa on kuitenkin ihmisten vä-
linen vuorovaikutus ratkaisevassa asemassa.” (mt., 20.)  

Ajattelen monien koulun toimintojen ja koulussa tarkasteltavien asioiden liittyvän myös 
kotien elämään ja eri sukupolvien välisiin vuorovaikutuksellisiin kenttiin. Merleau-Ponty 
(1993) pohtii fenomenologisesta näkökulmasta ihmisten välistä toiminnallista vuorovaiku-
tusta ja toimintojen kautta välittyvän tiedon merkitystä. Hänen mukaansa toisten hallussa 
oleva tieto valaisee käsitystä itsestä ja itsen ympärillä tapahtuvat toisten toiminnot paljasta-
vat omien impulssien merkityksiä. Tapahtuneen merkitys tai mieli rakentuu vuorovaikutuk-
sessa. Tapahtunut ymmärretään omien aikomusten ja toisten toimintojen vastavuoroisuu-
dessa, ikään kuin toisen aikomus asuttaisi omaa ruumista ja oma toisen. (mt., 185.) Toisen 
ruumiin toiminnallinen tieto on siten mahdollista ottaa haltuun ja tarkastella sen rinnalla 
omien aikomusten merkityksiä.  

Ratkoessaan elämän merkityksiä ihmiset rakentavat siteitä keskenään. Ne vanhemmat, jotka 
saavat sosiaaliselta verkostoltaan tukea, näyttävät selviytyvän seuraavan sukupolven koh-
taamisesta ja kasvatustehtävästään paremmin kuin ilman tukea jääneet (Poikolainen 2002, 
80–81). Eri sukupolvien edustajat voivat tukea toisia. Bruner (1962, 122) pitää tietoa men-
neestä ajasta kasvatukselle välttämättömänä. Sille rakentuvat nykyisyyden kokemukset ja 
tulevaisuuden ounastelut. Elämän tarinoiden esittäminen ja niiden tarkastelu auttaa hah-
mottamaan oman yhteisön merkityksiä. Oman yhteisön merkitysten tutkiminen on tärkeä 
perusta toisten yhteisöjen ajatuksiin tutustuttaessa (Gardner 2000, 23). Tähän merkitysten 
tutkimiseen voivat iältään erilaiset ihmiset osallistua ja siinä kehittyä.  

Jameson tukenaan Chaplin (1994) esittää kuvan postmoderniin aikaan liittyvästä elämäntyy-
listä. Modernille luonteenomaisen voimakkaasti ilmaisevan estetiikan tilalle on tullut tyylien 
kollaasi, pintamainen kopioiminen. Aikaan liittyy entisen jättäminen ja erilaistuvin muodoin 
esittäytyvä pinta, nykyisyyden kokeminen. Nykyisyydessä jätetään entinen taakse ja eletään 
ilman syvyyttä. (mt., 137.) Mead (1971, 102) kiinnittää huomionsa sukupolvien väliseen 
kuiluun ja sukupolvien välisen elävän yhteyden puuttumiseen, joka merkitsee hänen mu-
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kaansa sekä nuorten että vanhempien vieraantumista ja kommunikaatioon tarvittavan sa-
naston surkastumista.  

Tässä toiminta ja oppiminen kouluissa on liitetty kotien konteksteihin ja punottu sukupol-
vien väliseen yhteyteen ja keskinäisiin kommunikoiviin prosesseihin. Isovanhemmista, 
vanhemmista ja lapsista muodostuu tässä kolme sukupolvea, jotka toimivat ja tarkastelevat 
toimintojaan ja ajatuksiaan yhdessä ja yhteydessä kouluun.  

Muistot, tarinat ja kertomukset  

Erilaisilla äänillään ja ilmaisutavoillaan ihmiset kertaavat toisilleen kokemuksiaan ja muisto-
jaan. Muistot toimivat elämän varmistamisen tehtävässä. Niihin piirtyvät merkitykselliset 
hahmot ja tapahtumat, jotka toimivat ohjeina tulevan tarpeen varalla. Sääskilahti (2000) 
hahmottaa 1800-luvun loppupuolen muistamisen intohimon ajaksi. Tutkimusten ja löytöjen 
innoittamina tieteessä, taiteessa ja arkkitehtuurissa käännyttiin menneitten aikojen puoleen 
ja valikoitiin entisestä ajattelusta ja muotokielestä materiaalia omaan käyttöön. 1800-luvun 
loppupuolella valokuvaustekniikka kehittyi ja sen avulla yksityiselämässä muistot saatettiin 
helposti kuvallistaa ja kerätä perhevalokuvat ja muistoalbumit. 1900-luvun alkuun mennessä 
elokuvien tuotanto oli jo käynnistynyt ja vuosisadan puolivälin tietämissä televisio oli aset-
tunut oleelliseksi elementiksi lähes jokaiseen suomalaiseen kotiin. Televisio valloitti tilaa 
ihmisten arjen kulussa toinen toisilleen kertomilta tarinoilta. (mt.) Television tarinat ovat 
monilta osin ylikansallisia, kaikille tuttuja, usein samoin kääntein eteneviä kertomuksia. Ne 
saattavat usein toimia keskustelun herättelijöinä, mutta niiden liittyminen ihmisen yksilölli-
siin elämän kokemuksiin voi myös tapahtua ikään kuin ’väärän koivun kautta’.  

Kotiini televisio tuli vasta sen jälkeen kun olin itse jo lähtenyt maailmalle. Tarinoiden ker-
tominen kuului siten aikuisten ja lasten väliseen ajankuluun olennaisesti omassa lapsuudes-
sani. Muistan, miten äitini kertoi joskus itselleen lapsena esitettyä pientä kertomusta tunte-
mattoman miehen vierailusta isoäidin lapsuuden kodissa. Kertomuksen piti lapsen ymmär-
ryksen mukaan olla tosi tarina. Sen mukaan äitini isoäidin asuntoon oli astunut vieras pu-
humaton mies, joka oli istuutunut penkille ja teroittanut puukkoa saappaansa varteen. Isoäi-
ti oli aavistanut vaaraa ja kertonut vieraalle talon miesten olevan metsältä tulossa tuossa 
paikassa. Kertomus jatkui joidenkin yksityiskohtien kuvailuilla ja päättyi isoäidin pakojuok-
suun metsältä tulevien miesten juuri ja juuri ehtiessä apuun. Kertomus kauhistutti ja kiin-
nosti meitä lapsia suuresti. Pyysimme äitiä aina kertomaan sen uudestaan. Äiti kertoikin, 
muistaen yleensä mainita jokaisen yksityiskohdan aina samalla tavoin. Jos ei muistanut, me 
tarkistimme. Tuohon aikaan lapsuudessani vanhemmat toistivat kertomuksia merkityksellis-
tääkseen lapsille annettavat ohjeet, käskyt ja kiellot. Ei ollut epätavallista, että vanhemmat 
joutuivat jättämään lapset keskenään kotiin ja lähtemään pitkän matkan taakse asioimaan. 
Matkat jouduttiin tekemään jalan, tai polkupyörällä, ja asioiden hoitamiset saattoivat kestää 
monia tunteja, joskus jopa päiväkausia. Lapsia varoitettiin päästämästä talosta taloon kulki-
joita sisään vanhempien ollessa poissa. Kertomuksien avulla vaihdettiin kokemuksia ja 
käytäntöön liittyvää viisautta. Muistaessaan kenties kammottavat, mutta toki elämykselliset 
tarinat lasten ajateltiin toimivan halutulla tavalla.  

Lyotard (1984) on todennut suurten kertomusten sortuneen ja antaneen tilaa pienille ker-
tomuksille. Ricoeur (1992) korostaa kertomusten toimivan yhteisöllistä hyvää ja pahaa 
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tutkivina rakenteina. Kertomuksissa selvitetään kuka mitäkin teki, miten teki, ja tarkistetaan 
ajalliset suhteet ja erilaiset näkökulmat. (mt., 146.) Kertomuksissa hahmot ja niiden toimet 
hyväksytään tai hylätään, kiitetään tai moititaan (mt., 164), ja annetaan varoituksia ja ohjeita. 
Kertomuksissa toimivat draaman ainekset. Heikkisen (1999) mukaan kertomuksen väke-
vyys auttaa järjestelemään kokemuksia, käsittelemään tunteita ja ymmärtämään omaa elämää 
uudella tavalla. Muutos ajattelussa edellyttää tunteiden kokemista. Kun kertomuksen seu-
raaminen aiheuttaa katarssikokemuksen, jolloin eri syistä tukahtuneet tunteet pääsevät esiin, 
sen merkitys yksilön identiteetille on suurimmillaan. (mt.) 

Ahonen (1998) korostaa muistojen työstämisen ja välittämisen tärkeyttä opetusprosesseissa. 
Erityisesti niillä muistoilla on merkitystä, joilla edellinen sukupolvi varustaa seuraavan. 
Kollektiivinen muisti syntyy ennen muuta ihmisten yhteisöllisestä vuorovaikutuksesta. 
Kollektiivisen muistin taustalla on perheiden kertomuksia. (mt., 60.) Kertomusta kokemuk-
sista luodaan jatkuvasti. Kerrottu toimii tulkintakehyksenä uusille kokemuksille ja kerto-
muksille, ja se muuttuu uusien kokemuksien myötä:” Telling a story becomes then the 
never-ending project of telling a world” (Lorand 2001). Tarinan kertominen on elämän 
kertomista. Kertomus määrittää paikan, jossa ihminen on ja samalla näyttää tietä taakse- ja 
eteenpäin. Kuten kuvan, myös kertomuksen narratiivin avulla on mahdollista järjestää aikaa. 
Barnes (1994, 85) toteaa: “Memory, that unreliable window of the mind…” ja Sulkunen 
(1987, 50) korostaa, ettei kertomus kokemuksista välttämättä ilmaise ’totuutta’ menneestä 
tapahtuneesta, vaan antaa kuvan siitä, mikä nykyisyydessä on tärkeää. Kerrottuun siivilöity-
vät merkitykselliset osat koetusta. Suhtaudun tässä ilmaistuihin kertomuksiin tosina kerto-
muksina, joihin kertoja valitsee koetusta haluamansa merkitykselliset osat esitettäviksi.  

Englanninkielessä kertomuksesta eri yhteyksissä voidaan käyttää termejä story, tale, history, 
report tai narrative. Polkinhornen (1988, 13) mukaan ’narratiivi’ voi viitata kertomuksen 
tekemisen prosessiin, kertomuksen kognitiiviseen skeemaan tai sen prosessin tulokseen, 
jota kutsutaan myös tarinaksi tai historiaksi. Narratiivi-käsite juontuu latinan kielestä, jossa 
’narratio’ tarkoittaa kertomusta ja ’narrare’ kertomista. Suomen kielessä käytetään käsitteitä 
tarina ja kertomus. Vuokila-Oikkosen (2006) mukaan käsite ’tarina’ viittaa mielen sisäiseen 
tapaan hahmottaa eletty. Tarinan avulla ihminen voi määritellä käsitystä itsestään, arvojaan, 
tavoitteitaan ja asemaansa toisten joukossa. Tarina muovautuu kertomukseksi sen mukaan 
missä ja kenelle se kerrotaan. (mt.) Tässä tarkastelussa en jyrkästi erota toisistaan tarinaa ja 
kertomusta käsitteinä, vaan käytän niitä molempia erilaisiin tilanteisiin kulloinkin sovittaen 
tarkoittamassa tapahtumien kuvailua ja niihin liittyvien merkitysrakenteiden ilmaisua. Narra-
tiivinen tiedonmuodostus tässä liittyy kotien ja koulun vuorovaikutustilanteisiin. Ajattelen 
eri sukupolviin kuuluvien ihmisten kertomusten olevan suhteessa kertojien olemukseen ja 
tapaan ilmaista itseä, kertojien aiempiin kokemuksiin ja ympäristöihin ihmisineen, aktuaali-
seen ilmaisussa käytettävään kieleen ja välineisiin, kontekstiseen esittämisen ympäristöön ja 
siinä kuulijoina oleviin ihmisiin, sekä mielikuvaan kertomusten jatkossa tapahtuvasta käy-
töstä.  

Kertomus voi ilmetä erityyppisesti kertovina diskursseina, jotka hahmotetaan eri aistien 
avulla (Apo 1990). Tässä kertova aineisto perustuu sekä kirjoitusten että kuvien avulla tuo-
tettuun ilmaisuun. Kirjoitukset ja kuvat ovat tuotetut kielellisillä merkkijärjestelmillä, jotka 
ovat kehittyneet yhteiskunnan kulttuurihistoriallisessa kulussa ja ovat punoksissa kulttuuri-
siin käytäntöihin (Heiskala 1990) ja niissä rakentuneisiin merkityksiin.  
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Kuvien ja kirjoitusten käyttö pohdinnan välineinä  

Ajatteleminen kutsuu kuvia ja kuvat viestivät ajatuksia. Ympäristösuhteisiin ja muistin ra-
kenteisiin kuuluu erilaisia kuvia. Katseen avulla ihminen valitsee pehmeästi rajautuvan ku-
van ympäristöstä. Visuaaliseen kenttään on syötetty runsaasti myös jo eri tavoin valmiiksi 
rajattuja kuvia. Kuusamo (1990, 30) huomauttaa, ettei visuaalisuus sinänsä ole lisääntynyt, 
vain rajattujen visuaalisten yksikköjen määrä on kasvanut. Rajattu kuva erottuu muusta 
ympäristöstä, mutta on suhteessa siihen. Rajaus määrittää kuvan kehyksineen. Katselija 
suhteuttaa esitetyt visuaaliset konseptit mielensä varastoon ja tulkitsee niiden merkitykset 
omien kokemustensa ja tietonsa varassa. Tarkastellessaan kuvaa havaitsemisen ja näkemisen 
ruumiillisuuden kautta Merleau-Ponty (1962) hylkää käsityksen kuvasta jonkin toisintona, 
kopiona, ja päätyy esittämään kuvan hahmottamisen luovana prosessina. Nähdyn on siinä 
merkityksellistyttävä, järjestyttävä esittämään jotakin, jossa aiempia kokemuksia on mahdol-
lista tunnistaa. Aistivaraston kaaosta järjestettäessä kokemus saa muodon ja merkityksen 
herättämiensä mielikuvien perusteella. (mt., 19–23.)  

Arkisen kokemuksen perusteella kuva on materiaalinen tasoesine, yleensä nelikulmainen 
pinta, jota on mahdollista työstää ja muuttaa ja joka esittää tai merkitsee jotain (Lindgren 
1996, 212). Kuvat yhdistävät ennen eletyn nyt elettäviin päiviin. Dewey (1958, 244) ajattelee 
kuvia kommunikaationa, jota hän kuvaa vuorovaikutteisen luomisen prosessina. Goodman 
(1985) esittää mahdollisuuden käsittää kuvat nähtäviksi tehtyinä visuaalisina artefakteina ja 
kuvan tekemistä ja näkemistä lajin opittuna toimintona. Kuvan tekemisen prosessissa luoki-
tellaan kohteita ja niihin kuuluvia piirteitä. (mt., 31.) Sekä kuvan tekeminen että katsominen 
muokkaavat näkemistä ja maailman katsomisen tapaa (Wartofsky 1979). Ne ohjaavat pitä-
mään jotakin jonakin, valitsemaan katseen kohteiksi tietyt piirteet. Katsomiseen sisältyy aina 
jonkinlainen tulkinta. Mitään neutraalia katsomisen tapaa ei ole (Palin 1998, 126; ks. myös 
Gombrich (1972, 297–298). Katsominen ja tulkinta ovat siteissä toisiinsa. Katsomisen 
kulttuuri määrittää merkitykset aina uudelleen (Kuusamo 1990, 143, 171). Kohteen ymmär-
täminen tietynlaiseksi määräytyy yksilössä olevien merkityssuhteiden ja yksilöhistorian poh-
jalta. 

Kuva on aktiivinen ja väkevä vaikuttaja ja ajattelun suunnan määrittäjä. Englannin kielessä 
mielikuvaa ilmaistaan käsitteellä ’image’. Day (1979) rinnastaa sen mielikuvituksesta käytet-
tävään käsitteeseen ‘imagination’ ja imitoinnista käytettävään käsitteeseen ‘imitation’. Hän 
toteaa: ”An image grows out of past images confronted with present imagination”, ja ajatte-
lee mielikuvan työstyvän mielessä, jalostuvan kuvittelun keinoin tai säilyttävän valikoiden 
vastaavuuksia (mt., 42). Suomenkielessä käsiteryhmä ‘kuva’, ‘kuvitella’ ja ‘kuvastaa’ kertoo 
samasta asiasta, kuvan työstämisestä mielikuvituksen avulla rikastaen ja vastaavuuksia vali-
koiden. Kuvalla voidaan tarkoittaa aineellista, eri menetelmin tuotettua kuvaa tai mielessä 
rakentuvaa kuvaa. Mitchell (1987) esittää kuvan myös laajassa merkityksessä, viisi eri käyt-
töaluetta käsittävänä käsiteperheenä (Taulukko 2).  
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Taulukko 2. Kuvan käsiteperhe (Mitchell 1987 /Sparrman 2002, 36.)  

Graafinen  Kuvat, veistokset, design 

Optinen Peilikuvat, projektiot 

Havaittu Aistidata, näyt, harhakuvat 

Mielellinen Unet, muistot, ideat, fantomkuvat 

Verbaalinen Metaforat, kuvaukset 

 

Mitchell esittää käsitteen kuva kompleksisena rakennelmana. Kategoriat esittävät kuvien 
sisältyvän niin verbaaliin kieleen kuin ajatuksiin ja esityksiin. Mittchellin kategoriat vaikutta-
vat kaikki tässä esitettyihin toimintoihin, vaikka tarkastelu ja tulkinta kohdistuu varsinaisesti 
graafisesti tuotettuihin kuviin.  

Pallasmaa (1996) esittää muistetun, koetun ja kuvitellun olevan tajunnassa samanarvoisia 
kokemuksia; kuviteltu kokemus ja aktuaalisesti koettu voivat herättää saman mielenliikutuk-
sen. Mielikuvat ovat tietoisuuden ainutkertaisia intentioita. Pallasmaan mukaan taideteos on 
äärimmilleen viety mielikuvatiivistelmä, joka vaikuttavimmillaan välittää koko inhimillisen 
maailmassaolokokemuksen yhdellä ainoalla hahmolla. (mt.) Kuvat voivat vaikuttaa ihmi-
seen monin tavoin muokkaamalla esimerkiksi kulutustottumuksia ja voimasuhteita, ja rat-
kaista sen mitä nähdään ja mitä ei nähdä (Sparrman 2002, 36).  

Piirtäminen on tehokas oppimisen keino, sillä piirtäessä huomaamatta kosketetaan kohteen 
ääriviivoja, muotoja ja rakenteita ja siirretään ne lihasten ja ruumiin muistiin (Pallasmaa 
1996). Piirrettäessä käsi toimii näköhavainnon lopullisena kriteerinä (Salminen 2005, 133). 
Tarkastelen tässä eri välinein ilmaistuja, ajattelusta ja elämästä kertovia kuvia, joihin on 
usein lisätty myös kirjoitusta. Joissakin tapauksissa kertominen on tuotettu pelkästään kir-
joittaen. Erotan kirjoituksen ja kuvien avulla tuotetun materiaalin toisistaan käyttämällä 
kirjoittaen kerrotusta käsitettä kirjoitus ja kuvan tekemisen avulla kerrotusta käsitettä kuva.  

KOKEMUSTEN KAUTTA 
MERKITYKSIIN HAKEUTUMINEN  
Hermeneutiikassa on painotettu tulkinnan kautta saavutettavaa inhimillistä ymmärrystä ja 
korostettu kulttuuriperinteen välittämistä kasvatettaville mahdollisimman alkuperäisessä, 
vääristymättömässä muodossaan (ks. esim. Bleicher 1990; Puolimatka 1996). Fenomenolo-
gian tutkimuskohteena on puolestaan ihmisen elämismaailma merkityksineen. Her-
meneutiikan tavoin siinä pyritään ymmärtämään kohdetta. Tarkastelen seuraavassa rinnak-
kain hermeneuttista ja fenomenologista ymmärtämisen tapaa. 
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Kohtaamisen näkökulma 
Klassinen hermeneutiikka ja fenomenologinen tutkimusperinne liittää merkityksen käsittee-
seen mm. sellaisia määreitä kuin ’intentionaalisuus’ ja ’mieli’ (Rauhala 2005, 30–33; myös 
1989). Latomaan (2006) mukaan mieli merkitysmaailmana voi olla havaintoja, tunteita, 
mielikuvia, kuvitelmia, uskomuksia, ajatuksia, mielipiteitä, käsityksiä tai arvostuksia. Mieltä 
voidaan tutkia kokemuksista kertovien ilmaisujen kautta. Kokemuksista kertovien ilmausten 
merkityssisältöjen ymmärtäminen tapahtuu jostakin näkökulmasta ja suuntautuu jonkin 
ymmärtämiseen. Kokemuksia merkityssuhteina ilmaistaan symbolien avulla. (mt.) Kokemus 
on ymmärtävä ja merkityksellistyvä suhde tajuavan ihmisen ja elämäntilanteen välillä (Pert-
tula 2006). Todellisuus merkityksellistyy, kun se sisältyy elämäntilanteeseen ihmisen asettu-
essa suhteeseen sen kanssa. Perttulan mukaan tajunnallisen toiminnan kannalta ihminen ei 
ymmärrä mitään siitä todellisuudesta, joka ei sisälly hänen elämäntilanteeseensa.  
Ilmenevän kuvaileminen  

Hermeneuttiseen tietokäsitykseen perustuvassa fenomenologinen filosofia on subjektiivista 
luonteeltaan. Fenomenologian perustajan, Husserlin ajattelua on kutsuttu deskriptiiviseksi 
fenomenologiaksi. Siinä pyritään puhtaaseen ilmiön kuvailuun kokemukselle ilmenevällä 
tavalla (Niskanen 2006). Husserlin tarkastelun kohteena oli ihmisen kokemisen kokonai-
suus. Hänen mukaansa ’alkuperäinen’ kokemus on kokemusvaltaista ja reflektoimatonta. 
Husserlin fenomenologisen menetelmän keskeisenä lähtökohtana oli yksityisen ja satunnai-
sen ’sulkeistaminen’, reduktio (Husserl 1995). Reduktiossa kyseenalaistetaan minä, aika ja 
maailma ja tuodaan esille puhdas ilmiö. (mt., 59–63.) Menetelmässä korostuu ajatus koke-
muksen aktiivisuudesta ja tarkoitushakuisuudesta (Kuhmonen 1997).. Sen avulla pyritään 
selvittämään kokemusta ylläpitävät ja jäsentävät rakenteet. Fenomenologiassa tietoisuus on 
siten väkevää tietoisuutta jostakin. Tietoisuus on fenomenologisen ajattelun perusta. Tietoi-
suus kuvaa itseään antamatta minkään valmiiksi annetun läsnäolon pettää itseään ja epäilee 
vahvasti kaikkea sitä, mikä tarjoutuu tiedolle luonnollisena (Levinas 1996). Fenomenologi-
assa pyritään täsmentämään asioiden ja olioiden olemisen merkitystä (mt., 44) ja ollaan 
kiinnostuneita sekä tietoisista että tiedostamattomista kokemuksista (Lukkarinen 2006). Se 
on palaamista unohtuneisiin ajatuksiin, intentioihin, jotka dynaamisina, tunteita ja pyrki-
myksiä sisältävinä suuntautuvat objektiin (Levinas 1996, 44). Fenomenologiassa jokin näyt-
täytyy jonakin.  

Fenomenologinen näkökulma korostaa kokemusta. Fenomenologista koulukuntaa edustava 
filosofi Merleau-Ponty pyrki kehittämään mielen filosofiaa Husserlin fenomenologisten 
mietteiden ja hahmopsykologian piirissä tehtyjen päätelmien perustalta. Merleau-Pontyn 
filosofiassa ihminen näyttäytyy aikaan ja paikkaan sidottuna ja maailmaan vastavuoroisessa 
suhteessa olevana, eletyn ruumiin kautta kokevana (Pasanen 1993). Eletyssä ruumiissa 
yhdistyvät sekä ruumis että sielu yhdeksi kokonaisuudeksi (Johansson 2003). Merleau-Ponty 
esitti fenomenologiset näkemyksensä teoksessaan Phénoménologie de la perception (1946), 
jossa hän tarkasteli havainnon kautta tapahtuvaa käsitteellisen ajattelun ja maailman välistä 
yhteyttä. Hän oli kiinnostunut havainnoijan näkökulmasta todellisuuteen ja siitä, miten 
visuaalinen havaintoaines ilmenee spatiaalisena, kolmiulotteisena esineenä. Merleau-Pontyn 
mukaan ihminen on olemassa, kokemassa ja elämässä ruumiin kautta. Ihmisruumis on 
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ympäröivän maailman kanssa jatkuvassa dialogissa, jonka vastavuoroisuudessa merkitykset 
liittyvät aistikokemusten välisiin yhteyksiin ja syntyvät ruumiin omaksuessa tietyn asenteen 
maailmaa kohtaan, sijoittaessa siihen itsensä. Merleau-Ponty ajattelee ihmisen itsensä maa-
ilmaan sijoittamisen olevan esitietoisen intentionaalista. Tietoisen minän alla on ’esitietoi-
nen’ ja ’esipersoonallinen’ minä. Subjekti, minä, on ruumis itsessään, ja kaikki tällä tasolla 
syntyvät merkitykset liittyvät ruumiillisiin toimintoihin. (Pasanen 1993, 80–85.)  

Heidegger sävytti fenomenologista ajattelua hermeneuttisilla piirteillä. Hän tarkastelee ihmi-
sen maailmassa olemista täälläolon eksistentiaalis-fenomenologisena ymmärtämisenä (Nis-
kanen 2006). Ihminen on hänen mukaansa ruumiillinen eksistenssi, joka on historiallisesti 
äärellinen ja yksilöllisesti erityinen (Rée 1998, 8). Maailmassa oleminen kuuluu ihmisen 
eksistenssiin. Varto (2001, 41) toteaa: ”…olemisemme maailmassa ei ole subjektin juoni 
vaan maailman monenlaista läsnäoloa ihmisen kokemisessa...” Fenomenologia on kokevan 
tajuamisen, mutta myös mielikuvituksen ja kuvittelukyvyn filosofiaa (Pallasmaa 1996). Ku-
vittelu on reflektoivaa, jo koetun uudelleenjärjestämistä. Perttula (2006) pitää reflektiivistä 
kokemisen tapaa ihmiselle luonnollisena, ja liittää sillä perusteella myös rakennetut koke-
mukset fenomenologisen erityistieteen piiriin. Ylipäänsä ero fenomenologisen ja her-
meneuttisen tutkimustavan välillä ei ole hänen mukaansa kovin selvä. Fenomenologisen 
tutkimuksen tavoin myös hermeneuttinen tutkimus voi olla kiinnostunut aiheeseen uppou-
tuneesta ymmärtämisestä. (mt.)  

Olemassa oleva maailma määrittelee subjektin, itsen, havainnoivalle ruumiille. Johnsson 
(2003) toteaa elämisjärjestelmän määrittävän siinä välittyvät edellytykset ja seuraukset: ” Det 
är det levda sammanhanget som avgör förmedlingens förutsättningar och utfall”. Ihminen 
muotoutuu joksikin suhteissa toisiin ja kollektiivisiin oletuksiin:”...genom infostran i en 
livsforms kollektiva fördomar” (From & Holmgren 2003). Elämisjärjestelmien erot voivat 
esimerkiksi lasten ja aikuisten ymmärryksissä tulla selkeästi esille, silloin kun kollektiiviset 
oletukset eivät vielä ole yhteiset. Muistan itse kerran havahtuneeni huomaamaan tämän, kun 
lapseni valitti minulle surkeaa kohtaloaan. Sen mukaan hän oli erilainen kuin muut, mieles-
tään ’päänäkymätön’. Monesti hän asettui itkemään: miksi teit minusta niin huonon, ei näy 
päätä, vaikka kaikilla toisilla näkyy. Sanoin näkeväni hänen päänsä, mutta hän valitti, että 
hän pystyi erottamaan ainoastaan tukan heilahduksen sivulta silloin tällöin. Vein hänet 
peilin eteen ja osoitin kuvaa, jolloin hän yleensä lakkasi itkemästä mutta tuohtuneena lisäsi: 
kun vähän käännyn, heti häviää näkyvistä. Joskus hänen ollessaan 6-vuotias hämmästyin 
huomaamaan, ettei hän ollut enää vähään aikaan valittanut pään puutetta. Kysyessäni syytä 
siihen, hän sanoi: en enää välitä. Hän oli ilmeisesti ratkaissut asian jo toisin oletuksin.  

Tulkinnan avulla ymmärtäminen 

Hermeneutiikka on ymmärtämisen filosofia, jonka keskeisiä teemoja ovat kommunikatiivi-
suus ja tulkinta. Hermeneuttinen tutkimustapa on vertailun, pohdinnan ja tulkinnan kautta 
ymmärtämään pyrkivää toimintaa (Perttula 2006) Hermeneutiikassa on aprikoitu tekstin 
merkityksen perustaa tai alkuperää ja kysytty mahdollisuutta tavoittaa tulkinnan avulla ilma-
uksen ymmärrettäväksi tekevää tekstin objektiivista merkitystä. Latomaan mukaan (2006) 
tekstin merkitystä voidaan hermeneuttisen ymmärryksen tarkoituksessa hakea tekstin tuot-
tajan tarkoitteesta, traditiosta, johon teksti liittyy, autonomisesta tekstistä itsestään tai teks-
tin tarkastelijan tulkinnasta. Latomaa (2006) korostaa tulkinnan olevan subjektiivinen ja 
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kunkin tulkinnan yhtä oikea. (mt.; myös Siljander & Karjalainen 1991) Kuvaus ja tulkita 
merkitsevät Niskasen (2006) mukaan samaa asiaa koska kuvatessaan ihminen jo tulkitsee.  

Tulkinta ja ymmärtäminen ovat Heideggerin ajattelussa ihmisen täälläolon perustapoja 
(1993, 182). Täälläolo eli inhimillinen olemassaolo ymmärtää omaa olemistaan ja olemisensa 
mahdollisuuksia (Niskanen 2006). Täälläolo määrittyy siitä, joka se jo on, sekä siitä, jonka se 
olemisellaan ymmärtää. (mt.) Täälläolo on kanssaolemista toisten kanssa ja oman ja muiden 
täälläolon olemisen ymmärtäminen on tulkintaa. Ymmärtäminen on jonkin näkemistä jona-
kin. Risser (2000) korostaa tulkinnnan, kohteen ja kontekstin välisiä suhteita. Tulkinta pe-
rustuu jo maailmassa olemiselle ja jo valmiille kohteen ja tulkitsijan väliselle suhteelle:” All 
interpreting is an interpreting with respect to something, on the basis of it, and with a view 
to it. The forehaving which is to be interpretively explicated, must be put into the context 
of the object and seen there” (Risser 2000). Risser näkee tulkintaan liittyvän sekä sen mikä 
on ollut ennen että mitä nähdään tulevaksi:”...interpretation...is...that which precedes and 
that which announces a coming” (mt.). Siten tulkinnalla on tapahtumallinen rakenne. 

Rauhala on huomioinut sekä Husserlin että Heideggerin ajattelut oman ihmistä ja elämänti-
lannetta koskevan pohdintansa perustassa. Rauhalan (1989) mukaan elämäntilanne eli situ-
aatio on se osa maailmaa, johon yksilö joutuu suhteeseen. Elämäntilannne sisältää olemisen 
ymmärryksen pohjana olevat rakenteet. Vaikka ihmisten situaatioissa on yhteisiä tekijöitä, 
yksilön situaatio on kuitenkin aina ainutkertainen. Situaatio on se osa maailmaa, johon 
yksilö joutuu suhteeseen. Situationaalisuudella ihmisen olemassaoloon liittyvänä perusmuo-
tona tarkoitetaan ihmisen kietoutuneisuutta maailmaan situaationsa kautta. Situationaali-
suuden lisäksi Rauhalan mukaan ihmisen olemukseen kuuluu kehollisuus ja tajunnallisuus. 
(mt., 27–28.) Rauhala (2005, 113) ajattelee kehollisuuden, mielellisyyden ja situationaalisuu-
den muodostavan holistisen perusyksikön, joka on mukana merkityksen synnyssä. Situatio-
naalisuudessa tarjoutuu yleensä maailmasta merkityksen aihe. Kehollisuus tarjoaa fyysisen 
koordinaatiston. Kehon toiminnot voivat olla myös esiasteina merkitysten synnylle. Rauha-
lan mukaan ihminen on todellinen ihminen juuri kehon avaamissa ulottuvuuksissa. Tajun-
nallisuus muodostaa elämyksellisen perustason, jossa merkitys mielellisenä sisältönä vasta 
tulee koettavaksi. (Rauhala 2005, 113.) Intentionaalisuus on Rauhalan (1995, 44) mukaan 
ihmisen tajunnallisuuden keskeinen ominaisuus. Tajunta käsitetään inhimillisen kokemisen 
kokonaisuudeksi (Rauhala 1989, 75; Lehtovaara 1996). Todellisuus ilmenee kokemuksissa 
aina jotakin merkitsevänä ja kokemuksilla tarkoitetaan merkityksiä (Lehtovaara 1996). Mie-
len avulla kohde ymmärretään joksikin ja rakennetaan siten siihen merkityssuhde (Rauhala 
1989, 29).  

Tajunta suuntautuu johonkin kohteeseen. Syntyneet kokemukset eivät ole pysyviä, vaan 
muuttuvat jatkuvasti (Rauhala 1989, 30; 1995, 49) asettuessaan keskinäisiin suhteisiin uusis-
sa situaatioissa ja niissä rakentuvissa merkityssuhteissa. Jonkin ymmärtäminen joksikin on 
joissakin yhteyksissä ymmärtämistä (Lehtovaara 1996). Lehtovaaran esittää Rauhalan ajatte-
luun perustaen ympäristön yhtenä ihmisen olemassaolon ensisijaisena rakennetekijänä. 
Ympäristössään yksilö on suhteessa maailmaan. Maailmassa asioille saadaan merkityksiä. 
Ympäristön ilmiöt ovat osa yksilöä. Kunkin situaatio muodostuu monenlaisista tekijöistä ja 
on aina yksilöllinen ja ainutkertainen. (mt.) Rauhala (2005, 184) toteaa:” Koska ihminen on 
geneettisesti ainutkertainen ja hänen situaationsa on reaalisilta rakenteiltaan aina yksilölli-
nen, ihminen esiymmärtää niissä itsensä väistämättömästi ainutkertaisena persoonana...” 
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Esiymmärrystä kutsutaan Lehtovaaran (1996) mukaan usein traditioksi. Käytäntöjen ja 
merkitysten verkko on jo olemassa sillon kun ihmisen on. Elämänsä aikana jokainen kehit-
tää situationaalisuuttaan yhä suurempaan yksilöllisyyteen (Rauhala 1989, 38).  

Ricoeurin ulkinnan teoriassa tarkastellaan tekstiä merkkien muodostelmana. Merkkiensä 
kautta teksti on suhteessa todellisuuteen (Bleicher 1990, 5). Ricoeurin (2000) mukaan tulkit-
sija tulkitsee muodostelman merkityksen symbolien jo-päätetystä runsaudesta hyväksyen. 
Tulkinta johtaa olemassaoloa koskevaan epäsuoraan tietoon. Tulkittaessa on arvattava 
ilmaistun merkitys. (mt., 118–228.) Tulkinta voi sisältää useita merkityksiä (Ricoeur 1990). 
Tulkinnan tarkoitus on voittaa etäisyys menneen kulttuurin aikakauden ja tulkitsijan välillä. 
Etäisyyden voittamisessa, itsen aikalaistamisessa, tekstin merkitys voi paljastua. Oman ym-
märryksen kasvun avulla tulkitsija ymmärtää toista. Toisen kautta ymmärrys yltää itseen. 
(mt.)  

Ricoeur (2000) puhuu erilaisista kielistä. Kirjoitettu ja kuvallinen kieli ovat hänen mukaansa 
molemmat prosesseja, joissa yksityisestä kokemuksesta tehdään ilmaistua ja julkista. Esitetty 
’vuoropuhelu’ tai vuorovaikutus siirtyy ilmaistun ja lukijan väliseen suhteeseen. Ricoeur 
esittää, ettei kielijärjestelmässä, kirjoitetussa kielessä, ole tarkoituksen ymmärtämisen on-
gelmaa. Siinä merkit viittaavat toisiin saman järjestelmän merkkeihin. Kuvan rakentamisessa 
käytettävät merkit sen sijaan ovat komplisoidummat ja siteissä moniin suhteisiin. Ricoeurin 
mukaan myös kuvat puhuvat maailmasta monin tavoin. (mt., 39–72.) Merkittynä ilmaistu 
on irti ilmaisijansa mentaalisesta intentiosta ja ilmaistun objektiivinen merkitys voidaan 
tulkita ja konstruoida usealla tavalla (mt., 121; ks. myös Uljens 1989, 45).  

Tässä osallistujien merkitsemät ilmaisut ovat tulkintaa varten tarkasteltavina. Elämismaail-
massa merkitykset ”…ovat aina jo läsnä kun ihminen on läsnä…”, toteaa Varto (1992, 55). 
Tulkinta tapahtuu omien kokemusteni valossa, esiymmärryksen perustalta. Olemassaolon 
tilan sekavuuden takia Varto (1993, 52) epäilee ymmärtämisen ja tietämisen olevan harhaan-
johtavia ilmauksia ja ehdottaa kokemisesta puhumista. Kuvaan ja tulkitsen ihmisten koke-
muksia materiaalinani sekä kirjoituksia että kuvia. Pyrin tulkintojen avulla ymmärtämiseen, 
kohteen hahmottamiseen ja uuden kokemuksen rakentamiseen.  

Erilaisten näkökulmien tarkastelu  

Hermeneuttisen ajattelun perustana on usko ja pyrkimys ihmisten itse- ja yhteisymmärryk-
sen mahdollisuuteen ja toiseuden, erilaisuuden hyväksymiseen (Latomaa 2006). Gadamer 
ajattelee hermeneuttisen tarkastelun avulla olevan mahdollista selvittää tuntematonta ja 
rikastaa maailmasta saatua kokemusta:  

”What I am describing is the mode of the whole human experience of the world. I call this 
experience hermeneutical, for the process we are describing is repeated continually through-
out our familiar experience. There is always a world already interpreted, already organized in 
its basic relations, into which experience steps as something new, upsetting what has led our 
expectations and undergoing reorganization itself in the upheaval …Only the support of fa-
miliar and common understanding makes possible the venture into the alien, the lifting up 
something out of the alien, and thus the broadening and enrichment of our own experience 
of the world.” (Gadamer 1990.) 
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Hermeneuttinen tarkastelu kohdistuu tuttuuden kautta vierauteen. Tuntematonta on mah-
dollista ymmärtää vain tutun tukemana. Jo tulkitun avulla avaudutaan uudelle ja erilaiselle. 
Tuttuun verraten tuntemattomasta erotetaan jotakin, jonka avulla kokemus maailmasta 
laajentuu. Uudistavan tuntemattoman kohtaamisen kannalta on tärkeää, että ihmisellä on 
koettua maailmaa monipuolisesti ja vivahderikkaasti jäsentäviä horisontteja (Lehtovaara 
1992, 307). Tuntemattoman kohtaamista Gadamer (1990) tarkastelee hermeneuttisen vie-
raannuttamisen (alienation) kokemuksena. Vieraannuttaessa ei olla avoimia välittömien 
vaikutelmien itsestään selville väitteille. Historiallisen tietoisuuden vieraannuttamisen ko-
kemuksessa pitäydytään kriittisen etäisyyden päässä menneen todisteita tarkasteltaessa ja 
yritetään ymmärtää menneen esitykset sen oman ajan hengessä.  

Kirjoituksen tai kuvien avulla materiaalisiin merkkeihin siirrettyä intentionaalista merkitys-
ten ulkoistamista voidaan Ricoeurin (2000, 72) mukaan tarkastella fenomenologis-
hermeneuttisen vieraannuttamisen prosessin avulla. Siinä ilmaistua lukevan tai tarkastelevan 
maailman horisontti yhtyy kirjoittajan tai tekijän maailman horisonttiin. (Ricoeur 2000, 
142–143) Taiteen ja taidekasvatuksen käytössä vieraannuttaminen on metodi, jonka avulla 
luodaan, vahvistetaan ja selvennetään syvempiä sisältöjä esim. liioittelemalla, odottamatto-
milla yksityiskohdilla, tilakokemusten muutoksilla ja yltiöpäisen naturalistisilla yksityiskoh-
dilla (Dunér 1988b). Vieraannuttamisen ehkä tärkein tarkoitus on rikkoa kaavamaista nä-
kemistä ja saada katselija kokemaan todellisuus kuin ensi kerran. Vieraannuttamisen tarkoi-
tus on luoda edellytyksiä aktiiviselle näkemiselle. (mt.) 

 Hermeneuttista tietoisuutta voidaan verrata vieraannuttamisen avulla kehitettävään koko-
naisvaltaiseen ymmärtämiseen. Ymmärtämisessä selvitetään tietoisuuden liepeisiin takertu-
neet ennakkoluulot, jotka konstituoivat kokemisen sisäisen suuntautuneisuuden (Gadamer 
1990) Ymmärtämiseen tähtäävä tulkinta aloitetaan esiymmärryksen pohjalta. Esiymmärrys 
(vrt. esistruktuuri / Puolimatka 1996, 62–64) on etukäteisoletuksia ja ennakkokäsityksiä 
tekstin mahdollisista merkityssisällöistä, ja se koostuu arkitiedosta ja teoreettisesta tiedosta 
(Latomaa 2006). Hermeneuttisessa teoriassaan Gadamer päätyy hermeneuttiseen kehään, 
joka hänen mukaansa edustaa ratkaisevaa käännekohtaa. Hermeneuttisen ajattelun mukaan 
kokemus totuudesta tapahtuu perinteeseen kuuluvan olemassaolon tulkintana, jota kokija 
muotoilee uudelleen ja lähettää uusia viestejä toisille (Vattimo 1999, 81). Viesti tulee ym-
märretyksi kokonaisuuden ja sen osien keskinäisessä tulkintaprosessissa. Näin tulkitsijoiden 
näkökulmat koskettavat toisiaan, ’horisontit sulautuvat’. Uusi asia suhteutetaan tuttuun 
viitekehykseen. Latomaan (2006) mielestä kehä-käsite on jossakin määrin harhaanjohtava, 
sillä kyseessä ei ole umpeutuva kehä vaan sulkeutumaton, spiraalimainen prosessi, joka 
kertoo ymmärtämisen mahdollisuudesta jatkaa kulkuaan. Myös Varto (2001, 73) kuvaa 
ymmärtämistä kehittyvänä, kasvavana kehänä.  

Hermeneuttisessa tarkastelussa kokonaisuus muodostaa horisontin, joka ohjaa ymmärrystä 
(Bleicher 1990). Kriittinen hermeneutiikka muotoilee sen kokonaisuudeksi, josta historian 
kulun aavistelu nykyisyyden näkökulmasta mahdollistuu historiallisten tapahtumien merki-
tyksen tulkinnan valossa. (mt., 258.) Tässä luonnostelen koulun ja kodin yhteyttä rakentavaa 
toimintaa, jossa osallisten on mahdollista rakentaa ymmärrystään hermeneuttisen, kehitty-
vän kehän mukaan edeten. Tässä esitetyssä toiminnassa vieras ja tuttu ovat rinnakkain eri-
laisia käsityksiä tarkasteltaessa sekä kotien ja koulun kommunikatiivisissa prosesseissa että 
kuvataidekasvatuksen käytännöissä.  



118 

Käsitysten tarkastelu 

Fenomenografia on tutkimusmenetelmä, jossa selvitetään, miten ihmiset kokevat maailman 
ilmiöineen. Siinä on tavoitteena kuvailla, analysoida ja ymmärtää ihmisten erilaisia käsityksiä 
kohteena olevasta ilmiöstä. Marton ja Booth (1997) määrittelevät fenomenografian tutki-
muskohteeksi vaihtelut tavassa kokea jotakin (Hirsjärvi & Hurme 2000, 168). Fenomeno-
grafisessa tutkimuksessa ollaan tulkinnallisesti kiinnostuneita tutkittavien ilmaisujen merki-
tyksistä, jotka paljastetaan tarkastelemalla niitä asia- ja tilanneyhteyksiä vasten (Uljens 1989, 
14). Uljens liittää merkityksenannon käsityksen muodostumiseen: ”Att uppfatta innebär 
...att skapa mening” (mt., 19). Ymmärrettävyyteen fenomenografiassa pyritään merkityssi-
sältöjä luokittelemalla. Fenomenografiassa ajatellaan olevan mahdollista kuvata ihmisen 
ajattelua myös suhteessa yleisiin ajattelutapoihin fenomenografisessa menetelmässä käytet-
tävien luokittelujen avulla. Fenomenografisessa tutkimuksessa pyritään käsitysluokkien 
tarkkaan kuvailuun, tulkinnan johdonmukaisuuteen ja kohdejoukkojen käsitysten mukai-
suuteen kuvauskategorioita laadittaessa (Uljens 1989, 53–58).  

Femomenografian lähtökohdilla on yhtymäkohtia fenomenologiseen filosofiaan, jonka 
mukaan ihminen huomioi elämismaailmaa sellaisena kuin hän sen kokee. Varto (1991, 112) 
toteaa: ”Ainut lähtökohta on se elämä, jota minä elän”. Fenomenografisessa tutkimuksessa 
pyritään tuomaan esille erityisesti kokemusten moninaisuus. Tässä tutkimuksessa tarkaste-
len opettajien, vanhempien ja muutaman isovanhemman kokemusten pohjalta rakentuneita 
käsityksiä koulun ja kodin yhteydestä ja siihen osallistujien keskinäisistä kohtaamisista. 
Tarkastelu perustuu myös omille kokemuksilleni ja siinä rakentuu oma käsitykseni tarkaste-
lun kohteena olevasta ilmiöstä.  

Kertomusten ja kertoen tarkastelu 

Ymmärtääkseen olemistaan ihmiset kommunikoivat keskenään. Hermeneutiikan näkökul-
masta elämä ja tarinat ovat toisiinsa kietoutuneita. Kertomus perustuu elämän esiymmär-
rykseen ja johtaa muuttuneeseen ymmärrykseen. Kertomus ja kokemus muodostavat her-
meneuttisen kehän ja ovat siinä jatkuvassa keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa (Heikkinen 
1999; Pääjoki 2003, 125–127) itsen ja ymmärryksen rakennustyössä. Narratiivinen ymmär-
rys on tapahtumien joukon ymmärrystä, jossa osien suhteet kokonaisuuteen hahmottuvat. 
Samankaltainen ymmärryksen prosessi liittyy myös kuvan hahmottamiseen ja konstruoimi-
seen. Hart ja Fegley (1997) esittävät itseä muodostettavan skeemoista ja vaihtelevasta vali-
koimasta representaatioita. Ajattelen näiden skeemojen ja representaatioiden voivan muo-
dostua useiden eri menetelmien ja välineiden avulla rakennettuina.  

Heikkinen (2002a) korostaa, ettei narratiivisuus ole menetelmä eikä koulukunta. Narratiivi-
suus on tutkimusta, joka on suhteessa narratiiveihin. Siinä huomio kiinnitetään todellisuutta 
välittäviin narratiiviehin. (mt.) Narratiivisessa tutkimustavassa kokemukset ymmärretään 
laadultaan sosiaalisina. Ajatellaan ihmisen kertoessaan jäsentävän kokemuksiaan. Kokemuk-
set voivat olla useaan kertaan rakennettuja (Perttula 2006). Polkinghorne (1988, 178) toteaa, 
ettei narratiivisen tutkimuksen avulla tuotetun todellisuuden voida väittää olevan tarkasti 
tapahtunutta vastaavan: ”Research investigating the realm of meaning aims rather for ve-
risimilitude, or results that have the appearance of thruth or reality”. Gadameriin tukeutuen 
Huttunen ja Kakkori (2002) vertaavat kertomusta kuvaan, jonka avulla kertojan tunne itses-
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tä vahvistuu. Kertomus ei kuitenkaan kuvaa elämää sellaisenaan, vaan paljastaa olemisen 
totuuden, itsen dynamiikkaan liittyvän totuuden. Itse on aina dynaaminen ja elämästä ker-
tominen muuttaa sitä. (mt.) Ajattelen myös muiden ilmaisumuotojen, kuten esimerkiksi 
kuvien, paljastavan itsen dynamiikkaan liittyviä sävyjä ja kertovat niiden merkityksistä.  

Polkinghorne (1988) esittää narratiivisen tutkimustavan kaksi tapaa ja erottaa narratiivien 
analyysin ja narratiivisen analyysin toisistaan. Narratiivien analyysissä kuvaillaan toisten 
esittämiä kertomuksia ja narratiivisessa analyysissä selvitetään narratiivin keinoin miksi jokin 
on tapahtunut. Narratiivien analyysi voi tapahtua esimerkiksi tapaustyyppien mukaan luoki-
tellen. Narratiivisessa analyysissä pyritään materiaalin avulla uuden narratiivin luomiseen. 
Narratiivisessa analyysissä narratiivinen kognitio tuottaa enemmän synteesiä kuin katego-
risointia. (mt., 161.) Narratiivit ovat kontekstisidonnaisia ja suhteessa kertomisen päämää-
riin ja kertomisen tilanteisiin. Kertomus on aina myös esitys kertojastaan. (Polkinghorne 
1988, 163–164.) Narratiivinen tutkimus jää lopulta avoimeksi ja sen esittämät päätelmät 
voivat tulla toisessa yhteydessä kumotuiksi. Narratiivisessa tutkimuksessa tuloksella on 
merkittävyyttä, silloin kun se on tärkeä. (mt., 176).  

Käsitän tässä sekä narratiivisuuden että kertomuksen ja tarinan laajasti ja tarkoitan niillä 
yhden tai useamman tilanteen, tapahtuman tai tunnelman esittämistä toiselle jollakin ilmai-
sumuodolla. Tarkastelen tässä vuorovaikutustilanteissa syntyneitä sanallisia ja kuvallisia 
kertomuksia, luokittelen sisältöjä ja rakennan omaa tulkintaani kerrotun muotoon. Kerro-
tussa kuuluu osallistujien lisäksi vahvasti myös oma ääneni.  

YHTEENVETO KOULUN JA KODIN 
YHTEYTEEN JA SIINÄ 
LUONNOSTELTUUN TOIMINTAAN 
LIITTYVVISTÄ KYSYMYKSISTÄ, 
NÄKÖKULMISTA JA 
LÄHESTYMISTAVOISTA  

Tarkastelun alun lähtökohta ja myöhempi 
rakentuminen  
Tämän tarkastelun avulla pyrin hahmottamaan koulun ja kodin yhteyttä tietyllä paikkakun-
nalla ja selvittämään siinä ympäristössä arjen käytännöissä jaettuja yhteyttä rakentavia ajatte-
lu- ja toimintatapoja. Tarkastelen yhteyden rakentumista eri-ikäisten ihmisten kokemuksia ja 
ajatuksia selvittävien puheiden, kertomusten ja kuvien viitekehyksessä. Alun ajattelussani 
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epäilen koulun ja kodin yhteyden painottuvan yhteistyömuotoihin, joiden tarkoituksena on 
erityisesti lapsen kontrollointi ja oikominen tietyin tavoin tuottavaksi yhteiskunnan jäsenek-
si. Toisaalta olen ajatellut yhteistyön olevan myös työtä, vanhempien toimimista koulun 
rahallisten tai materiaalisten tarpeiden täyttäjinä. Yhteistyöhön vanhemmat valjastetaan 
koulusta annetun oikean tiedon ja informaation avulla. Hyvän ja huonon, oikean ja väärän 
päättely vaatii jatkuvaa arviointia.  

Ajattelen koulun ja kodin yhteyden rakentamisessa olevan tarpeen siirtää painotusta enem-
män kaikkien osallisten kesken tapahtuvan ajatustenvaihdon, eri tavoin ilmaistujen käsitys-
ten esittämisen ja toisiltaan oppimisen suuntaan. Tutkimuksen ontologisena lähtökohtana 
on käsitys ihmisestä olentona, joka elää vuorovaikutussuhteessa ympäristöönsä ja rakentuu 
ja muuttuu siinä jatkuvasti samalla vaikuttaen ympäristönsä muokkautumiseen. Jatkuvalle 
rakentumiselle ja muuttumiselle en kaipaa tässä kehittymisen painolastia, enkä tarkastele 
toimintoja oppimistulosten vaan vuorovaikutuksellisten merkitysten näkökulmasta. Ajatte-
len arkisen tiedon voivan tulla käsitellyksi koulussa. Käsitykseni mukaan tieto on dialogista, 
ympäristösuhteissa luotua ja ympäristösuhteisista rakenteista kumpuavaa ja kaiken aikaa 
muuttuvaa. Tässä tarkastelussa tieto sitoutuu tiettyyn ympäristöön ja ihmisiin erilaisine 
vuorovaikutustilanteineen, joissa kokemusten ja ajatusten pohjalta tuotetaan erilaisia käytän-
töjä ja ilmaisuja. Se on lisäksi avoin ympäristön ulkopuolelta tuleville vaikutteille.  

Kokonaisuutena tarkastelun prosessi muotoutui ja muuttui kaiken aikaa erityisesti sen spon-
taanin laajentumisen myötä. Teoriaan hakeutumista tapahtui koko ajan. Päädyin tukeutu-
maan joidenkin kasvatusteoreetikoiden aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa 
oppimista ja koulun ja kodin yhteyttä pohtiviin ajatuksiin ja joistakin koetteluista ja käytän-
nöistä paljastuneisiin päätelmiin, tulkintoihin ja toimintaa ohjeistaviin malleihin. Valinnan 
perustana ovat ajatusten samankaltaisuudet tai kenties myös kiinnostavat erot niitä omiin 
kokemuksiini ja ajatuksiini verratessani. Epäilemättä myös sattumalla on sanansa siinä mitä 
ajatuksia liitän tutkimuksen viitekehykseen. Teoreettinen viitekehys on tässä laaja, sillä jo 
esiymmärrys vaatii selvittämään paitsi koulun ja kodin yhteyteen, myös kuvailmaisuun, 
kuvataidekasvatukseen liittyvää teoriaa. Taustanani lähtökohtainen ajatus erilaisten käsitys-
ten sallivuudesta, olen liittänyt tähän erilaisista teoreettisista näkökulmista tapahtuvaa tar-
kastelua. Teorian tavoin, myös tarkastelun kiintopisteinä toimivat tutkimuskysymykset tässä 
ovat asettuneet uomiinsa eri vaiheiden tapahtumien myötä. Aluksi kysymykset keskittyivät 
toiminnan ja sen merkitysten kuvaamiseen, mutta jatkossa tapahtuneen sovellusvaiheen 
jälkeen mielenkiinto kohdistui yhteyden ilmiön kokonaisvaltaisempaan tulkintaan.  

Monenlainen tutkimusaineisto ja monien 
menetelmien käyttö 
Kartoitan tässä koulun ja kodin yhteyden muotoja ja niihin liittyviä kokemuksia ja käsityksiä 
sekä tarkastelen kuvia ja kirjoituksia koulun ja kodin yhteyden välineinä. Kokeilevan toi-
minnan ja sen sovelluksen kuvailut ovat tässä tulosta todellisista tapahtumista ja selvitän 
niitä kokijoiden kertomusten pohjalta. Kokijoiden kertomukset ovat osa tutkimuksen ai-
neiston haastattelunauhoituksia. Aineistoon kuuluu lisäksi huomioita ja muistiinpanoja, 
valokuvia sekä aikuisten ja lasten eri konteksteissa tuottamia kuvia ja kirjoituksia. Tarkaste-
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len aineistoon turvautuen osallistujien kokemuksia luonnostellusta koulun ja kodin yhteyttä 
rakentavasta toiminnasta, jossa elämän ilmiöitä tarkastellaan itse kunkin osallistujan omien 
kokemusten ja ajatusten valossa ja käytetään kuvia ja kirjoituksia tarkastelun ja yhteyden 
rakentamisen välineenä. Aineiston perusteella hahmotan lisäksi koulun ja kodin yhteyden 
rakentumiseen liittyneitä muotoja ja kokemuksia isovanhempien kouluvuosista lähtien aina 
heidän lastenlastensa päiviin. Esitän myös aineistosta mieleeni nousevia ajatuksia ja kysy-
myksiä.  

Haastattelut tiedonhankintamenetelmänä sekä haastattelupuheiden ja kuvien merkitysraken-
teiden ja kerrontojen tulkinnat ja luokittelut liitän tässä laadulliseen lähestymistapaan. Eis-
ner (1991) korostaa tulkintojen tekijällä olevan oma vaikutuksensa tulkintoihin ja toteaa: 
”…qualitative inquirers confer their own signature on their work…” (Eisner 1991, 169). 
Teen omat ajatukseni ja kokemukseni tässä näkyviksi ja liitän niitä ihmisten esittämien 
kertomusten liepeille. Peilaan tekemiäni tulkintojen tulkintoja omiin kokemuksiini ja valai-
sen siten sitä kokemuskenttää, jonka perustalta tulkitsen tutkimuksen aineistoa ja koulun ja 
kodin erilaisten yhteysmuotojen merkityksiä. Viittaan myös ympäristössä tapahtuneisiin 
kulttuurisiin muutoksiin ja tutkittavien elämän aikaan ja paikkaan liittyviin tilanteisiin. Tut-
kimuksen kulun ajattelen kokonaisuutena olevan ennakoimattomuutta sisältävän prosessin. 
Tapahtuneiden toimintojen kulusta ja kerätyn materiaalin sisältämästä tiedosta minulla ei 
ole ollut tarkkaa tietoa ennakkoon. En ole voinut varmasti tietää mitä toiminnan aikana 
tapahtuu, ketkä osallistuvat ja mitä lopulta tuotetaan. Minulla on ollut asiasta ainoastaan 
oma ennakkoaavistukseni, esiymmärrykseni. Olen valmistautunut sattumiin kokeilevan 
toiminnan ja sitä seuranneen sovelluksen selvitystyössä.  

Lähestyn kohdetta laadullisesta näkökulmasta, mutta päädyn kuvaamaan sekä aineistoa että 
luokittelua joskus myös määrällisesti. Kvantitatiivisuutta käytän lukumääristä kertovina 
numeroina sekä kokeilevan toiminnan että sen jälkeen tapahtuneen sovelluksen kuvallisten 
kerrontojen kartoituksissa sekä muutamissa haastattelujen selvitysten vaiheissa. Käytin 
selvitystyössä apunani tietokoneen Access-ohjelmaa. Tässä tarkastelussa tavoittelen lisäksi 
toiminnoissa tuotettujen kuvien ja kirjoitusten kertomien vaikuttavuuden näkymistä ja etsin 
niiden kautta rakentuvaa ymmärrystä koulun ja kodin yhteydestä ja kuvailmaisun merkityk-
sestä siinä.  

Koulun ja kodin yhteyden hahmottelu 
toimintojen, kokemusten ja käsitysten kautta 
Toiminnat ja niiden tulkitut kuvailut  

Tarkasteluun liittyy kaksi oppimistapahtumaa kouluissa. Ensimmäinen on esiopetusympä-
ristössä tapahtunut kuukauden mittainen koulun ja kodin yhteyttä luonnosteleva toiminta. 
Siinä rakennettiin yhteyttä kuvin ja kirjoituksin tuotettujen kertomusten kautta. Toiminnan 
avulla pyrin selvittämään esiymmärrykseeni liittyvän ’entä jos’ – ajatuksen, jonka takia pyrin 
selvittämään mitä mahdollisuuksia ja merkityksiä olisi kuvin ja kirjoituksin tuotetun tiedon 
kodeissa ja koulussa jakamisella ja käsittelemisellä. Toiminnan käytännöissä puutun opetuk-
sen kulkuun liittämällä sen kotien konteksteihin, ja niissä olevien ihmisten ajatuksiin ja 
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kokemuksiin. Tarkastelen toiminnassa ilmeneviä piirteitä, ja niiden merkityksiä siihen osal-
listuneiden ihmisten kertomusten ja koettelussa valmistettujen kuvien ja kirjoitusten kautta. 
Toinen oppimistapahtuma on ensimmäisen jatkona viidessä koulussa tapahtunut menetel-
män soveltava käyttöön otto. Pyrin kuvailemaan oppimistapahtumiin liittyviä toimintoja ja 
kokemuksia merkityksineen sekä niiden kontekstuaalisia suhteita. Menneisyydestä poimitut, 
kokemuksista kertovat tarinat valaisevat sitä, miten koulun ja kodin yhteys liittyy kulttuuri-
siin tapahtumiin ja tapoihin. Selittäviä syitä etsin myös yleisellä tasolla sekä ilmiön konteks-
tista että menneisyydestä. Tarkastelen myös omia kokemuksiani. Aineisto tässä koostuu 
kodeissa ja kouluissa tehdyistä haastatteluista sekä niissä tuotetuista kuvista ja kirjoituksista. 
Niiden turvin pyrin kuvailemaan toimintoja. Nojaudun Eisneriin (1991), joka toteaa kuvai-
lun auttavan prosessin hahmotuksessa:” Description enables readers to visualize what a 
place or process is like. It should help them “see”…create…a structure that will carry 
meanings forward through descriptive prose...” (mt., 89). Pyrin sisällyttämään kuvailuun 
materiaalia, jonka avulla on mahdollista ymmärtää ja hahmottaa toiminnan merkityksiä. 
Kirjoitan tutkimuksen käytäntöjä selvittävät kuvailut narratiivisen strukturoinnin keinoin 
ajallisesti ja merkitysten mukaan tekstiä järjestäen.  

Kokemusten ja käsitysten selvittäminen  

Liitän koulun ja kodin yhteyttä luonnostelevan toiminnan opetuksen ja kasvatuksen kent-
tään ja käytän elämästä kertomista sekä toimintatapana koettelussa että keinona selvittää 
niitä muotoja ja käytäntöjä, joita on käytetty koulun ja kodin yhteyttä rakennettaessa. Poh-
din koulun ja kodin yhteyden ja luonnostelevan toiminnan merkityksiä ja mahdollisuuksia. 
Aineisto koostuu tutkimuksen eri vaiheissa haastattelutilanteissa tuotetuista opettajien, 
vanhempien ja isovanhempien pohdinnoista ja käsityksistä. Haastattelujen keskustelutilan-
teissa olin itse mukana omine merkityksineni ja maailmankuvineni, vaikka pyrin puuttu-
maan mahdollisimman vähän haastatteluissa esiin tuotaviin koettuihin, tulkittuihin ja ilmais-
tuihin kertomuksiin (ks. Lehtomaa 2006). Keskusteluissa pyrin tarvittaessa varoen anta-
maan vaihtoehtoja ja avaamaan näkökulmia (ks. Varto 1993, 34) ja luomaan tilaa haastatel-
tavien omille ilmaisuille. Käsitysten ajattelen syntyneen tietyssä kontekstissa vuorovaikutus-
prosessin tuloksena, jossa yhtenä tekijänä on itse haastattelun keskustelutilanne ja sen vuo-
rovaikutus. Osallistujien kokemukset, hahmottamat merkitykset ja ilmiötä koskevat selityk-
set ovat tässä keskeisiä. Ymmärtämiseen pyrin osallistujien käsityksiä fenomenografista 
tapaa käyttäen selvittelemällä ja järjestämällä. Käytän fenomenografiaa hermeneuttisella 
otteella ja huomioin myös esiin nousevia sosiaalisia, kulttuurisia ja historiallisia dimensioita. 
Tarkastelen menneitä käytäntöjä ja tulevaisuuteen suuntautuvia ajatuksia ja aikeita ja päädyn 
myös kummastelemaan niitä motiiveja, joiden liekittämänä aktuaalinen koulun ja kodin 
yhteyttä rakentava toiminta tapahtuu. Ajattelen toimijoiden tulkintojen voivan sisältää useita 
merkityksiä ja päädyn esittämään luokittelujen lisäksi erilaisia tulkitsevia kysymyksiä.  

Tutkimuksen kulun eri vaiheissa lähestymistavat vaihtelivat haastattelutilanteissa. Kaikkien 
kanssa yhteisiä selvitettäviä kysymyksiä olivat:  

Mitä yhteistyömuotoja on käytetty ja miten ne ovat muuttuneet ajan myötä?  

Mitä kokemuksia ja muistoja kodin ja koulun yhteistyöstä haastateltavilla on?  
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Mitä merkityksiä haastateltavat näkevät eri yhteistyömuodoilla olevan?  

Mihin yhteistyötä pitäisi jatkossa suunnata?  

Lisäksi halusin koulun ja kodin yhteyttä luonnostelevan toiminnan jälkeen kodeissa tehdyis-
sä haastatteluissa ja myöhemmin tapahtuneen sovelluksen jälkeisissä opettajien haastatte-
luissa selvittää: 

Mitä kokemuksia ja merkityksiä haastateltavat näkevät tässä luonnostellulla koulun 
ja kodin yhteysmuodolla olevan?  

Kodeissa tapahtuneissa esiopetusympäristön toiminnan jälkeisissä haastatteluissa pidin 
tärkeänä, että keskustelu soljuisi vapaasti, mahdollisimman paljon haasteteltavien omilla 
ehdoilla. Päätin johdatella keskustelun koettelun käytännön tilanteisiin, käsityksiin sen mer-
kityksistä kotona ja koulussa, kuvan käyttöön liittyviin merkityksiin, kodin ja koulun yhtey-
teen kotien näkökulmasta tarkasteltuna sekä kasvatuskäsityksiin. Lisäksi tein kuvasuhdetta 
koskevia kysymyksiä ja huomioita kodeissa niiden visuaalisista merkistöistä, lasten kuvien 
säilyttämisen tavoista ja kotien kuvallisen toiminnan välineistöstä. Kodeista poistuessani 
kirjoitin havaintoni muistiin siniruutuiseen vihkoon. Merkitsin myös muistiin läsnäolijat.  

Kouluissa jatkuneen toiminnan jälkeiset opettajien haastattelut tapahtuivat koulujen kon-
teksteissa. Lähetin etukäteen sähköpostilla opettajille kirjeen (Liite 7), jossa muutamin sa-
noin esitin kiinnostukseni kohteena olevat asiat. Toivoin opettajien niiden perusteella itse 
pohtivan ja kertovan minulle haluamansa tiedot omalla tavallaan. Asiat, joihin tarkensin, 
koskivat koulun ja kodin yhteyden rakentamista erityisesti koulun näkökulmasta tarkastel-
tuna, kuvallisen kerronnan kautta tapahtuneen yhteyden käytännön järjestelyjä, yhteyttävän 
toiminnan liittämistä kuvataiteen opetukseen ja koulun muuhun opetukseen ja toimintaan 
koulussa, yhteyttävän toiminnan merkityksiä opettajien näkökulmasta tarkasteltuna sekä 
kodeista kerätyn tiedon erityispiirteitä.  

Soveltavan vaiheen jälkeen tunsin tarvetta selvittää kokemuksia koulun ja kodin yhteyden 
muodoista pitemmän aikavälin kuluessa. Haastattelin sitä varten kolmea isovanhempaa ja 
koulun johtajaopettajaa. Lähestyin heitä keskustelumielessä ja johdattelin vapaasti kulkevaa 
puhetta muistin mukaisiin kokemuksiin kodin ja koulun välisistä yhteistyömuodoista, niissä 
tapahtuneista muutoksista sekä ajatuksiin yhteyden merkityksistä ja yhteyden mahdollisuuk-
sista tulevaisuudessa.  

Kuvan kohtaaminen, kuvailmaisun kuvailu ja kuvien kerrontojen 
tulkinta ja rinnastus  

Koettelussa ja siitä seuranneessa toiminnassa kertyi aikuisten ja lasten kuvallisen kerronnan 
aineisto. Kuvien käytöllä pyrin tässä tuomaan verbaalisen ilmaisumuodon rinnalle koulun ja 
kodin yhteyden rakentamisen välineeksi kuvailmaisun ja tarkastelemaan siihen liittyviä mer-
kityksiä. Pyrin lähestymään aineiston kotona tehtyjä kuvia kokonaisuutena omiin kokemuk-
siini pohjaavan ajatteluni perustalta. Lähtökohtanani on ajatus kuvien tekemisen tapahtu-
man juontuvan maailmassa olemiseen ja kohteista tai toisista tiedostumisen prosessiin. 
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Tarkastelen lasten ja aikuisten tuottamien kuvien rakenteita elävien kokemusten pohjalta 
rakennettuina ja merkityksistä kertovina. Tarkastelussani päädyn väistämättä omaan tulkin-
taani toisten tekemistä tulkinnoista. Ajattelen tässä lasten ja aikuisten maailmassa olemisen 
näyttäytyvän heille, tulkitsijoille, jonakin. He tulkitsevat havaintonsa joillakin välineillä joik-
sikin merkeiksi. Minulle, tulkintojen tulkitsijalle, näyttäytyvät kuvailmaisut, esitetyt merkit, 
merkitysrakenteina. Tulkitsen viiva-, väri- ja valöörirakenteista tekemäni havainnot joiksikin 
tietyiksi hahmoiksi ja niiden välisiksi suhteiksi. Tarkastelen eri konteksteissa tehtyjä kuvia ja 
kirjoituksia. Rinnastan muutamien esimerkkien avulla kuvan ja kirjoituksen keinoin tuotet-
tuja kertomuksia toisiinsa valaistakseni ilmaisumuodon muutoksen vaikutusta kertomusten 
sisältöainekseen. Kuvissa ilmenevää toisten kuvien heijastumaa pyrin tarkastelemaan joi-
denkin esimerkkien kautta myös kontekstuaalisuuden ja vanhemman ja lapsen välisen suh-
teen ilmentyminä. Vertaan joitakin eri-ikäisten ihmisten tekemiä ja erilaisissa konteksteissa 
tuotettuja kuvia toisiinsa, tulkitsen merkitysrakenteita ja etsin yhtäläisyyksiä ja eroja.  

Kuvien tarkastelun ajattelen olevan vuorovaikutusprosessin, jossa osallisina ovat kuvin 
kertova, itseään ja kokemusympäristöään tutkiva omine taustoineen, aktuaalinen kuvallisen 
kerronnan ja tutkimisen ympäristö ja tilanne elementteineen ja lisäksi oman elämänsä poh-
jalta kuvien tarkastelija ja tulkitsija ympäristöineen. Voin tässä tarkastelussa tavoittaa vain 
joitakin näistä piirteistä. 

Tutkimusaineisto sisältää lasten ja aikuisten kotona tekemiä kuvia ja kirjoituksia sekä lasten 
koulussa tekemiä kuvia. Kuvia tarkastellessani pyrin selvittämään: 

Mitä yhteistä ja erilaista havaitsen olevan tutkimusaineiston eri sukupolvia edusta-
vien ihmisten tekemissä kuvissa?  

Miten kotona ja koulussa tehdyt kuvat eroavat toisistaan?  

Yksittäisiä kuvia tarkastellessani kysyn (vrt. (Goodman 1985, 50):  

Mitä kuva esittää? 

Mitä osia kuvassa on?  

Mitä tunteita esitetään? 

Koulun ja kodin yhteysmuotojen luokittelu ja osallistujien 
tyypittely 

Tässä koulun ja kodin yhteyden kokemuksia kirjoituksin ja kuvin käsittelevien kertomuksi-
en ja haastattelujen tarkastelun kautta pyrin selvittämään isovanhempien, vanhempien ja 
opettajien kokemuksia ja ajatuksia koulun ja kodin yhteyden muodoista. Pyrin hahmotta-
maan itselleni kokonaiskuvaa koulun ja kodin yhteydestä ja sen eri muodoista, tavoitteista ja 
merkityksistä tietyssä ympäristössä, tietyn aikajakson kuluessa. Ymmärrän kuulemani pu-
heen kokemusten pohjalta yhteisen vuorovaikutuksen kontekstissa rakentuviksi uusiksi 
kertomuksiksi, joissa menneet tapahtumat merkityksineen heijastelevat. Kertomuksista osa 
on pienimuotoisia, kun taas jotkut kattavat pitkän elämänkulun koulun ja kodin yhteyden 
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näkökulmasta. Ajattelen niin lyhyiden kuin pitempienkin kertomusten koulun ja kodin 
yhteyttä selvittävän tehtävän lisäksi toimivan myös tulkintoina elämän vaiheiden ja identi-
teetin jäsentämisen tehtävässä. Latomaan (2006) tavoin, ajattelen kaikkien tulkintojen ole-
van subjektiivisia ja oikeita. Tarkastelen kertomuksia joidenkin kasvatusteoreetikoiden 
ajatusten ja joistakin koetteluista ja käytännöistä paljastuneiden merkityksien valossa hah-
mottaakseni ilmiön kokonaisvaltaisesti. Pyrin tulkitessani voittamaan etäisyyden menneen 
kulttuurin aikakauden ja itseni välillä. Etäisyyden voittamisessa, itsen aikalaistamisessa, 
ajattelen merkityksen olevan mahdollista paljastua. Aikalaistaminen, kulttuuristen liitosten 
rakentaminen tässä tapahtuu tekstien ja teorioiden tarkastelun, omien elettyjen kokemusten 
muistelemisen ja eläytymisen avulla. Kokonaisuutta pyrin hahmottamaan luokittelemalla 
aineiston paljastamat yhteysmuodot ja tyypittämällä yhteyden rakentajat sukupolvittain. 
Luokittelun avulla pyrin selvittämään yhteyttä rakentavat muodot, niiden toiminnalliset ja 
kokemukselliset merkitykset. Näiden perustalle rakentuvalla tyypittelyllä pyrin kuvaamaan 
osallistujien toiminnallista merkityssuhdetta kunkin sukupolven vuorovaikutustilanteissa.  

Tutkimuksen kokonaisuuden raportointi  
Toimintojen eri vaiheiden ja niitä seuraavien haastattelujen perusteella kirjoitin raportin. 
Raporttia varten olen joutunut tutkimaan aineiston moneen kertaan etsiessäni avainkäsittei-
tä ja huomion kohteita. Liitän raporttiin kaikkien osallistujien puhetta, kuitenkin niin että 
valitsen puheesta kyseessä olevaa ilmiötä olennaisesti kuvaavat kohdat. Kuvia pystyn tässä 
esittämään vain valikoiden. Erilaiset käsitykset rinnastan toisiinsa. Kuvaan vaiheita aikaja-
nalla seuraavasti (Kuvio 7): 

 

 

Kuvio 7. Toimintojen ja haastattelujen toisiaan seuraavat vaiheet.  

Raportissa eri vaiheissa saatu aineisto on lopulta vuoropuhelussa keskenään. Lähestyn sitä 
ensin kokonaisuutta tarkastellen ja sitten tulkiten ja järjestellen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 
136). Pyrin kuvailemaan koulun ja kodin yhteyden merkityksiä haastateltavien eri tavoin 
ilmaistuissa kokemuksissa ja käsityksissä. Tarkasteluun liittyy omaa tulkintaani jo toiminnan 
käytäntöjen suunnittelun vaiheissa ja haastattelun kuluessa tarkentaessani haastateltavan 
puheen sisältöä ja tiivistäessäni sitä. Aineistoa järjestäessäni, selventäessäni ja tiivistäessäni 
kuvailevaksi kertomukseksi tulkitsen annettua tekstipuhetta edelleen. Tulkintaani vaikutta-
vat aineiston lisäksi omat kokemukseni ja tutkimani teoria. Tässä muistan haaveen menneen 
unohtamisesta ja ilmiön kohtaamisesta ’uusin silmin’. Luotan suoran ja intuitiivisen maail-
man kohtaamisen rohkaisevan mieltä ja antavan luvan havaita toisenlaisen, tavanomaisesta 
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poikkeavan. En kuitenkaan emmi hakiessani sen lisäksi tietoa ja menneitä teorioita. Kytken 
tulkintani teoriaan, vaikka tarkastelu ei nousekaan suoraan teoriasta vaan aineistosta, jossa 
tarkasteltava ilmiö esiintyy (ks. Eskola 2001). Erilaiset teoriat, käsitteet ja ajatukset toimivat 
tutkimuksessa ymmärryksen rakentumisen tukipuina.  

Syrjälä ja Numminen (1988, 127) toteavat laadullisen tutkimuksen ongelmana olevan käsit-
teiden monimerkityksisyyden. Käsitteet tai luokat tässä koulun ja kodin yhteyttä, kokemuk-
sia, käsityksiä ja merkityksiä kartoittavassa monipolvisessa tarkastelussa muotoutuvat esite-
tyn puheen sekä kuvien ja kirjoitusten piirteiden pohjalta moniksi. Käsitteisiin ja luokkiin 
etsiytyessäni tarkastelen toistuvuuksia ja teemoja, vertailen ja jotakin myös lasken (ks. Miles 
& Huberman 1994 / Hirsjärvi & Hurme 2000, 138).  

Koulussa uusia käytäntöjä kokeiltaessa ja niitä tarkasteltaessa pitäisi Eisnerin (1996) mielestä 
pyrkiä selvittämään niihin sisältyviä merkityksellisiä arvoja. Tarkastelussa ei kuitenkaan 
tarvitse kaikista merkityksistä päättää toisten puolesta. Eisnerin (1991) mielestä laadullisissa 
tapaustutkimuksissa lukijoiden on mahdollista itse päättää sopivatko tutkimustulokset 
omaan työympäristöön tai toimintaan (mt., 203–204). Tässä pyrin kuvien, kirjoitusten, 
muistiinpanojen ja haastattelujen avulla ehdottamaan niitä merkityksiä, joita tulkitsen osal-
listujilla olevan. Pyrin esittämään miten he tämän aineiston mukaan mielestäni kokevat 
koulun ja kodin yhteyden ja siihen osallistujien väliset suhteet. Eri suunnilta suoritetuin 
tarkasteluin yritän luoda yleisvaikutelmaa, jossa erottuvat vuorovaikutuksessa toimivien 
persoonalliset jäljet.  

Liitän raporttiin kuvien ja niiden sanallisten tulkintojen lisäksi myös kuvia, joiden tulkinta 
on mielellinen ja liittyy niiden raporttiin valituiksi tulemisen prosessiin. Nämä kuvat (Kuva 
1, 2, 3, 45 ja LOPUKSI-osioon liitetyt muotokuvat) valitsen niiden esittämien merkitysten 
vuoksi ja jätän ne tekstin tavoin lukijan tulkittaviksi.  
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OSA IV: TOIMINTA ESIOPETUSYMPÄRISTÖSSÄ 

Kuvailen tässä esiopetusympäristössä tapahtunutta, koulun ja kodin yhteyttä rakentanutta toimintaa. 
Siinä kuukauden aikana otettiin yhteyttä esiopetustoimintaan osallistuneiden lasten koteihin neljä 
kertaa. Yhteydenotoissa kotiväkeä pyydettiin yhdessä lapsen kanssa kuvia ja kirjoituksia rakentaen ja 
kokemuksista kertoen käsittelemään koulussa tarkastelun kohteena olevia ilmiöitä. Ilmiöt käsittelivät 
tunteita, joista yksi oli pelko. Se aktualisoitui lasten suosiman television piirrosanimaation yhtä hah-
moa kohtaan osoittamien tunnetilojen takia. Kotien kuvat ja kirjoitukset olivat esiopetusympäristössä 
toiminnan perustana.  

 

Pienen lapsen kuva  
Muistan vastasyntyneen lapsen kiinnittymättömän katseen. Muutaman viikon ikäisenä se 
saattaa hetkeksi tarttua ikkunan valomereen. Seuraavien kuukausien kuluessa läheisten 
piirteet ja otteet samoin kuin omat jäsenet liikkeineen näyttävät tulevan tutuiksi. Sängystä ja 
sylistä irti päästyä lapsi tutustuu ympäristön saavutettaviin elementteihin. Myös oman ruu-
miin erilaiset ulottuvuudet ja mahdollisuudet alkavat paljastua liikkumisen myötä. Lapsi 
ottaa haltuun vähitellen oma tilansa (Seeskari 2004). Luottamus ympäristön huolenpitoon 
muuttuvassa maailmassa kehittää omien tunteiden tasapainon säätelyä. (mt., 68.) Konstruk-
tivistisessa näkemyksessä lapsen minuuden kehityksessä korostuu kokemus itsestä ihmisten 
välisenä ilmiönä (mt., 59), aktiivisena maailmankuvan rakentajana. Vastavuoroisuuden nä-
kökulmaan sisältyy myös kysymys toisesta (esim. Levinas 1996; Varto 1991). Käsitys itsestä 
rakentuu vuorovaikutuksessa toisiin ja itsetunnon perusta kehittyy lapsen ja vanhempien 
välisessä tunnesuhteessa (Aho & Laine 1997, 25). Sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkas-
teltuna erilaisin tavoin ilmastu viestintä toimii linkkinä lapsen ja ympäristön välillä (Tulviste 
1991). Kommunikoimalla ja olemalla vuorovaikutuksessa muiden kanssa lapsi tulee osalli-
seksi siitä, miten ihmiset hänen ympäristössään käsittävät eri ilmiöt. Kielellisesti koodattu-
jen ilmaisujen avulla lapsi voi muodostaa kontaktin muihin (ks. Säljö 2001, 65).  
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Kuva 3. Aikuinen ja lapsi. (K8 poika.) 

Pienenä lapsen suhde ympäristöön on aistivoimainen ja tunteiden määrittämä (ks. Bardy 
2006). Esikouluikäisinä, noin 6-vuotiaina, eletään psyykkisen kasvun aikaa, jolloin minä 
voimistuu (Jokipaltio 1986). Tässä vaiheessa rakennetaan vanhempiin rakentuvien suhtei-
den ohelle muita objektisuhteita. Kaverisuhteita muodostetaan. Oltaessa yhdessä toisten 
kanssa ryhmässä opitaan, mitä on olla poika tai tyttö (Mangs & Martell 1982, 149). Liikku-
minen on edelleen merkityksellistä kehittymisen kannalta. Puhe usein myötäilee liikkumista 
a auttaa ruumiin kokemuksen selvittämisessä ja erilaisten valmiuksien hankkimisessa. (mt., 
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145). Esikouluikäinen lapsi jäsentää ympäristöään elämystensä pohjalta, fenomenaalisesti 
(von Fieandt 1962, 4). Toiminta liittyy usein leikkiin. Leikin taustana toimii aiemmin eletyt 
vuodet kokemuksineen. Leikin ja kuvittelun avulla koetellaan kohdattuja tilanteita ja niihin 
liittyviä tunteita. Koetellessaan ja varioidessaan kokemiaan tilanteita ja tunteita, lapsi liittää 
leikkiin myös elottomien kumppaneiden kuviteltua elämää. Kuvissa on mahdollista rakentaa 
symbolinen maailma, jota voi elää tehdessään ja järjestäessään kohteiden välisiä suhteita 
paperille (Lark-Horowitz & muut 1967, 68). Kuvallisissa esityksissä esikouluikäisenä selvite-
tään elämään liittyviä asioita ja tapahtumia, ympäristön kohteita ja tarkastellaan käsitystä 
toisesta ja itsestä. Kuvalliset esitykset ovat usein aikuisten mielestä voimakkaasti ilmaistuja 
(Gardner & Wolf 1979.) Toisten esityksistä ollaan kiinnostuneita ja pystytään kopioimaan 
jotenkin toisten tekemiä kuvia. Oman kehityksen suuntaa kuitenkin vielä haetaan, eikä 
haluta sitä määriteltävän. (mt.) Esikouluikäisenä ratkaistaan graafiset ongelmat yleensä itse 
hätäilemättä kulttuuristen standardien vaateista.  

Perhepiiristä maailmaan siirtymistä helpottaa, jos lapsella on kiinteä lähtökohta, johon hän 
voi palata (Mangs & Martell 1982, 136).  

Varhaiskasvatus, esiopetus ja lapsen sosiaalinen 
tausta 
Suomessa vanhemmilla on nykyään mahdollisuus järjestää lapsen noin kymmenen ensim-
mäisen elinkuukauden kasvu tapahtumaan vuorovaikutuksessa vanhempiin ja kotiin. Sen 
jälkeen lapsi voi jatkaa kasvuaan varhaiskasvatuksen vaikutuspiirissä. Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Stakesin määrittelemänä varhaiskasvatus on pienten las-
ten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on 
edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista (VASU 2005). Varhaiskasvatus 
tarkoittaa Ojalan (1978, 6) mukaan lasten kasvatusta ennen kouluikää kotona, päivähoidos-
sa ja esikoulussa. Nummenmaa (2001) toteaa asian seuraavasti:  

”Varhaiskasvatus on käytännössä lapsuuden eri kasvu- ja oppimisympäristöissä tapahtuvaa 
kasvatuksellista ja pedagogista toimintaa, joka perustuu aikuisten ja lasten sekä lasten keski-
näiseen vuorovaikutukseen sekä aikuisten keskinäiseen toimintaan ja yhteistyöhön.” 

Omassa varhaislapsuudessani 1940-luvulla minua ’hoidettiin’ kaikki vuodet ennen koulun 
aloittamisen ikää kotona, koska äitini ei ollut kodin ulkopuolisessa työelämässä mukana. 
Tiesin joitakin lapsia hoidettavan lastentarhassa. Heidän kodeissaan ei ketään ollut päivisin 
paikalla. Vanhempieni käsityksissä lastentarhaa pidettiin huonona lapsen kasvuympäristönä. 
Siihen ei tiedetty liittyvän mitään opettamisen tai oppimisen tarkoituksia, vaan sen ajateltiin 
toimivan lasten päivittäisenä säilönä ja välttämättömän hoidon paikkana.  

Keskustelu opetuksen alun varhaistamisesta, esiopetuksesta, käynnistyi 1960-luvun puolivä-
lissä, vaikka asia oli herättänyt kiinnostusta joissakin ammatillisissa piireissä jo edellisinäkin 
vuosikymmeninä. Esiopetuksen kaavailtiin häivyttävän päivähoidon ja oppivelvollisuuskou-
lun välistä rajaa ja madaltavan päivähoidosta kouluun harpattavaa kynnystä (Hujala 2002, 
26; ks. myös Brotherus & muut.1999). Vuonna 1968 hyväksyttiin laki yhtenäisen koulujär-
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jestelmän perusteista. Siihen tuli maininta mahdollisuudesta liittää myös lastentarha tai sitä 
vastaavia luokkia koululaitoksen piiriin. Aloitettiin esiopetuksen järjestämisen suunnittelu ja 
kokeilu. Ensimmäinen ehdotus esiopetuslaiksi valmisteltiin vuonna1972. Kaikille alle kou-
luikäisille lapsille myönnettiin oikeus kunnalliseen päivähoitoon vuodesta 1995 alkaen ja 
vuonna 2000 opetushallitus antoi ohjeen esiopetuksen järjestämisestä (Viitapohja 2004). 

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Suomalaisissa kasvatuskäytännöissä esiopetus on laa-
jentunut koskettamaan lähes koko kuusivuotiaiden lasten ikäluokkaa. Virtanen (2003) kui-
tenkin korostaa esiopetuksella tarkoitetun esikoulukomiteassa, samoin kuin kasvatustieteel-
lisessä käsitteistössä, kaikkea alle kouluikäisiin kohdistettua suunnitelmallista kasvatus- ja 
opetustoimintaa. Tässä käytän käsitettä ’esiopetusympäristön toiminta’ tai ’esiopetusympä-
ristössä tapahtunut toiminta’ tarkoittaessani varhaiskasvatuksen esiopetuskokeiluna raken-
tuneeseen toimintaympäristöön suunniteltua ja siellä toteutettua toimintaa. Sen tapahtuessa 
ei vielä ollut annettu opetushallituksen ohjetta esiopetuksen järjestämisestä. Toiminta oli 
kokeilun luonteista ja siitä puhuttiin usein ’eskarina’ tai ’kerhona’ tähän tutkimukseen osal-
listujien arjen käytännöissä. 

Ojala (1994) on esitellyt perusteita ja ajatuksia lapsuuden ja varhaiskasvatuksen instituutin 
perustamiselle ja toiminnalle sekä muodostanut kuvaa suomalaisesta lapsuuden ja varhais-
kasvatuksen tutkimuksesta. Hänen mukaansa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla voidaan 
nähdä kotikasvatukseen ja lapsen perheeseen liittyvän tutkimuksen lisääntymistä. Merkittä-
vänä alan tutkimuksellisen suuntautumisen kannalta Ojala (1994, 64) pitää Bronfenbrenne-
rin kehittämää ekologista teoriaa, jonka mukaan lapsen kasvua ja kehitystä tarkastellaan 
laaja-alaisena lapsen ja hänen kasvu- ja kehitysympäristönsä vuorovaikutustapahtumana. 
Bronfenbrennerin ajattelun vaikutuksesta mielenkiinto kohdistui lisääntyvässä määrin kas-
vun ja varhaiskasvatuksen prosesseihin ja lapsen yksilöllisyyteen. 1990-luvun tutkimuksessa 
Ojalan mukaan korostuu huomion kiinnittäminen lapsen kasvun ja kasvatuksen prosessei-
hin, lapsen erityispiirteisiin ja kehityksen ja kasvatuksen laatuun. Tässä tutkimuksessa en ole 
kiinnostunut laadusta, vaan niistä merkityksistä, jotka liittyvät kontekstisen tiedon käsitte-
lyyn lasten ja aikuisten välisissä kotien vuorovaikutustilanteissa ja sittemmin tämän tiedon 
käsittelyyn esiopetusympäristön opetussuunnitelman perustana. Tärkeässä osassa tässä 
tutkimuksessa on tiedon käsittelyssä käytettävä ilmaisun väline, kuva.  

Varhaiskasvatuksessa kasvatuksen osa-alueita ja oppimisen sisältöalueita ei jyrkästi eroteta 
toisistaan (Hujala 2002, 28; ks. myös Brotherus & muut 1999, 20). Esi- ja alkuopetuksen 
yhteisen kasvatusfilosofian ja sille rakentuvat opetuskäytännöt perustuvat varhaiskasvatus-
tieteeseen. Kasvatuskeskustelua varhaiskasvatuksessa käydään sekä lapsikeskeisyyden että 
lapsilähtöisyyden näkökulmista (ks. esim. Hytönen 1997). Konstruktivistinen lapsikeskeinen 
näkökulma esittää lapsen erillisenä toimijana, maailman keskuksena, jota on mahdollista 
tarkastella kontekstistaan erillisenä olentona. (Dahlberg & muut 1999, 43). Lapsikeskeisessä 
kasvatuksessa olennaista on lapsen maailman oivaltaminen (Brotherus & muut 1999, 45). 
Dahlberg kumppaneineen (1999) tarkastelee lapsikeskeistä kasvatusajattelua modernistisen 
maailmankäsityksen ilmentymänä ja toteaa:  

“The very term child-centered might be thought to embody a particular modernist under-
standing of the child, as a unified, reified and essentialized subject—as the centre of the 
world—that can be viewed and treated apart from relationships and context. “ (mt., 43.) 
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Dahlberg kritisoi lapsikeskeisyydessä lapsen asettamisen maailman keskiöön johtavan lap-
sen tarkasteluun kontekstistaan erillisenä olentona. Sosiaalisen konstruktionismin näkökul-
masta tarkasteltuna lapsi sen sijaan rakentuu ja on olemassa suhteissa toisiin ja kontekstiin-
sa. (mt., 43.) Hujalan (2000) mukaan lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan lapsen omasta kulttuu-
rista, kokemuksesta ja toiminnasta lähtevää oppimis- ja opettamisprosessia. Lapsilähtöises-
sä, lapsen kasvun sosiaalisuuden huomioivassa oppimisprosessissa lapsi ei yksin keksi maa-
ilman järjestystä, vaan siinä myös toiset laativat vaihtoehtoisia rakennelmia kaikkien osallis-
ten toisiltaan oppiessa. Lapsi aktiivisesti konstruoi ymmärryksensä ottamalla informaatiota 
ja suhteuttamalla sen jo tietämäänsä verraten, arvioiden ja ennustaen (Merry 1998, 95). 
Niiranen ja Kinos (2001) pitävät sekä ’lapsikeskeisyyden’ että ’lapsilähtöisyyden’ näkökul-
maa vielä ongelmallisina uusien käytäntöjen kehittämisen välineinä, koska ne jättävät avoi-
meksi monia kysymyksiä, kuten aikuisten ja toisten lasten merkityksen lasten oppimisessa.  

TUNTEITA TUNNISTAVA YHTEYS 
KOTEIHIN  
Toiminta toisten kanssa on ihmiselle elinehto. Itse muotoutuu ja uudelleen muotoutuu 
jatkuvissa sosiaalisissa suhteissa (Ihanus 1995, 110). Pienet lapset sitoutuvat elämälle olen-
naisen riippuvuuden kautta vanhempiinsa ja heidän tapoihinsa (Mead 1971, 112). Tavoit-
teenani esiopetusympäristöön luonnostellussa toiminnassa oli rakentaa yhteistä ymmärrystä 
lisäävää koulun ja kodin yhteyttä kodin ja koulun konteksteissa. Päädyin vuorovaikutteisiin, 
kotien konteksteihin ulottuviin ja sukupolvien välisiin kommunikoiviin oppimistilanteisiin, 
joissa oppimisen kohteina olevia ilmiöitä tarkasteltiin kuvien ja kirjoitusten avulla tuotettu-
jen kertomusten avulla huomioiden lapsen oman elinpiiri. Esiopetusympäristössä tapahtu-
nut toiminta perustettiin kodeissa käydyille keskusteluille ja niissä tuotetuille kuville ja kirjoi-
tuksille.  

Toiminnan luonnostelu ja vuorovaikutusympäristö  
Koulun ja kodin yhteyttä luonnostelevan kuukauden mittaisen toiminnan sijoitin pieneen 
esiopetusympäristöön, juuri ennen joulua loppuvuodesta 1997. Paikkakunta oli muutaman 
tuhannen ihmisen kotikunta, jonka kulttuurissa oli edeltävinä aikoina tapahtunut muutoksia 
kuten kaikkialla muuallakin. Pienistä kyläkaupoista jo viimeisetkin olivat uupumassa ja mo-
net kyläkoulut jo sulkeneet ovensa. Bussi kulki päätietä vielä muutaman kerran päivässä, 
mutta väki joutui usein hankkimaan yhteisen taksin kirkonkylälle ostoksille päästäkseen. 
Nämä taksit täyttyivät usein vanhuksista, joita paikkakunnalla oli enemmän kuin lapsia, joita 
myös jouduttiin paljon kuljettamaan takseilla kouluihin. Lapsiperheistä neljäsosa oli yksin-
huoltajia. Yksinhuoltajaperheitä en kohdannut tässä kuvia ja kirjoituksia tuottavaan toimin-
taan osallistuneiden kotien haastattelutilanteissa.  

Toiminnan tapahtumapaikka sijaitsi kaksikerroksisessa valkeaksi rapatussa talossa, jossa oli 
oma pieni pihamaa. Sitä reunustivat luonnon puut ja pensaat. Sisällä kaartuvat ja vanhalta 
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haisevat portaat johtivat talon toiseen kerrokseen, jossa oli toimintatila. Siinä oli muutamia 
kalusteita: pöytä, joku istuin ja hylly. Katto oli harjasta lähtien vinottu molemmin puolin. 
Ikkuna sijaitsi kolmionmallisessa päätyseinässä. Ehkä kaikkein tärkein oli ullakko, jonne 
opetustilasta oli salaperäinen ja ahdas pääsy, lämpimän ja kylmän, valoisan ja hämärän koh-
tauspaikka. Ullakon hämäryydestä saattoi kohta erottaa laatikon, joka oli täynnä kiehtovia 
materiaaleja, joita opettaja oli kerännyt milloin mistäkin kulun varrelta. Se sisälsi papereita, 
folioita, muoveja, vaatteita, kankaita, naruja yms. jopa rihkaman ja rojun kaltaisia tavaroita, 
jotka saivat mielikuvituksen liikahtamaan. Opettajan kertoman mukaan lapset toimiessaan ja 
kuvia tehdessään tutkivat näitä materiaaleja ja päätyvät valintaan, joka tuntuu heistä oikealta 
työn alla olevan teoksen kannalta.  

Materiaalit ja välineet ovat olennaisessa asemassa taiteellisen työskentelyn prosesseissa (Sava 
1993). Dewey korostaa koulutuksen ja elämän välisen yhteyden lisäksi luovien materiaalien 
vuorovaikutteisuutta ja jatkuvuutta (Peters 1977). Tutkimisen kohteiden on tarjottava mah-
dollisuuksia kenties jopa havahduttaviin kokemuksiin. Kokemuksen merkitys oppimistilan-
teessa voi olla tärkeämpi kuin siinä jaettava tieto (Nurmi 1982, 90). Tieto yksin saattaa jäädä 
ulkokohtaiseksi. Taidekasvatuksessa käytettävät materiaalit eivät kuitenkaan ole kouluissa 
itsestään selvyys. Niihin varataan määrärahoja usein niukasti ja niillä hankitut materiaalit 
saattavat olla erilaatuisia. Mannerheimin lastensuojeluliiton raportissa P5 (Kuosmanen 
1982) päiväkodeissa mainitaan käytettävän kyniä ja väriliituja piirtämiseen sekä muovailuva-
haa ja palikoita kolmiulotteiseen työskentelyyn. Savea, pensselimaalausta ja rakennustavaraa 
mainittiin käytettävän niukasti. Mahdollisuudet kuvataiteen kohtaamiseen ovat raportin 
mukaan vähäiset. (mt., 145.) Lukuun ottamatta opettajan keräämää ullakkolaatikkoa, esiope-
tuksen materiaalivarastot tässä toimintaympäristössä olivat samantyyppiset. Kyniä ja liituja, 
papereita ja askartelutarvikkeita oli jonkun verran saatavilla, mutta esimerkiksi kolmiulottei-
sen työskentelyn mahdollistavista perusmateriaaleista oli pulaa. Niitä hankimme lisää.  

Käynnistäessäni toimintaa neuvottelin ensin opettajan kanssa selvittääkseni käytänteitä, 
opetussuunnitelman sisältöjä, lasten arjen kulkua ja siteiden rakentamista. Opettaja oli nuo-
ri, muutamia vuosia aikaisemmin ammattiinsa valmistunut. Hän oli kuitenkin ehtinyt jo 
perheellistyä. Hänen perheeseensä kuului kolme lasta. Opettaja oli kohdistanut mielenkiin-
toa kuvataiteeseen ja kuvataidekasvatuksen opintoihin, jolta alueelta hän oli tehnyt opinnäy-
tetyönsä. Pohdimme yhdessä opettajan kanssa tarkastelun kohteeksi valittavia ilmiöitä. 
Muistimme Deweyn ohjeet, joiden mukaan hyvät oppimisen kohteet nousevat elävästä 
elämästä ja oppilaiden tarpeista ja ovat yhteistoiminnallisesti käsiteltävissä. Leikkiä ja sa-
dunhohtoa ei toiminnasta kannattanut myöskään unohtaa. Satu on lapsille sopiva taidemuo-
to, jonka yhteydessä lapsi voi käsitellä omia kokemuksiaan ja mielikuviaan (Vesanen-
Laukkanen 2004; ks. myös Bettelheim 1984). Tuottaessaan iloa, kuvittelu tarjoaa samalla 
myös oivalluksia. Luonnostelimme toimintaan mukaan kuvin kuvittelua ja kertomista. Sen 
hahmottaminen lasten kokemuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin sitoutuvin liitoksin vei 
aikansa. Esiopetusympäristöön suunnitellussa yhteinen toiminta päätettiin liittää henkilö-
kohtaisesti merkityksellisten tunteiden ja mielikuvien käsittelyyn television animaation sa-
tumaailman kautta. Toiminnan sisältö hahmottui koulussa opettajan kompetenssiin tukeu-
tuen ja pitäen mielessä lasten kokemukset; vain muutama vuosi elettyä elämää.  
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Tarkkaavaisuuden suuntaaminen tunteiden käsittelyyn 

Bardy (2003, 30) toteaa:” Helvetti on irti, jos ihminen ei voi viljellä aistejaan ja tunteitaan”. 
Niinpä alle kouluikäisten taidekasvatuksen tavoitteissa pyritään tarjoamaan esteettisiä, emo-
tionaalisia ja eettisiä elämyksiä, tarjoamaan myönteisiä eläytymismalleja, kehittämään mieli-
kuvia ja ajattelua, purkamaan ahdistavia ajatuksia ja tunteita, rakentamaan minäkuvaa ja 
maailmankuvaa sekä tarjoamaan alkeistietoja elokuvasta (ks. Lampelto & Koppelomäki 
1991). Emotionaalisia elämyksiä lapsille tarjotaan usein aika jyrkin hyvä–paha -kontrastein, 
ikään kuin niiden perusteella olisi helpompi tehdä luokituksia ja johtopäätöksiä. Salmisen 
(1994) mukaan satukirjojen, television ja sarjakuvien kuvat kiinnostavat lapsia, mutta voivat 
aiheuttaa pelkoa ja tunkeutua lapsen uniin painajaisina. Opettaja oli kuullut lasten puhuvan 
kauhistuneeseen sävyyn kodeissaan iltaisin seuraamastaan Tove Janssonin kehittelemien 
Muumien elämästä kertovasta sarja-animaatiosta. Sarjassa esiintyvän Mörkö-hahmon ilmes-
tymistä kaikki tuntuivat pelkäävän.  

Suunnittelin pelon ottamista käsiteltäväksi esiopetusympäristössä tapahtuvassa kuvataitee-
seen liittyvässä, koulun ja kodin yhteyttä rakentavassa toiminnassa. Gentle (1988, 37) huo-
mauttaa lapsen kokemusten usein saavan ilmaisunsa taiteellisessa toiminnassa erityisesti 
silloin kun siihen kiinnitetään huomiota ja siitä puhutaan. Pohtiessani, miten voisimme 
ottaa pelon lähtökohdaksi toiminnalle, tutkin ajatuksia lasten television katselusta ja siihen 
liittyvästä pelon tunteesta. Otan seuraavassa esille Petterssonin, Rönnbergin ja Kytömäen 
eri näkökulmista lasten television katselua tarkastelevia ajatuksia.  

Petterssonin (1981) mukaan monet lapset katsovat television ohjelmia rentoutuakseen tai 
viihtyäkseen tai myös kokeakseen jännitystä. Sopivan kokoisella jännityksellä tai jopa kau-
hukokemuksella on Petterssonin näkemyksen mukaan luultavasti positiivista vaikutusta 
lapsen kehitykseen, mikäli kokemusta on mahdollista työstää. Lasten pelot ovat tavallisia ja 
pelkojen kohteina voivat olla hyvin eri-tyyppiset ohjelmasisällöt. Väkivallanteot pelottavat 
lapsia samoin kuin lapsiin kohdistuva uhka. Myös kummitukset ja hirviöt tai synkät ympä-
ristöt pelottavat lapsia. Petterssonin mielestä aikuisten tehtävä on auttaa lasta kohtaamaan ja 
käsittelemään uusia kuvia leikin, kuvan tekemisen tai tarinan kertomisen kautta. (mt., 106–
107.)  

Rönnberg (1991) tarkastelee television katselua yhtenä leikin muotona ja televisio-ohjelmia 
ja lajityyppejä eräänlaisina leikkeinä. Yleensä leikki käsitetään yhtenä vapaan luovan toimin-
nan ensimmäisistä muodoista. Leikki on itse keksittyä, mielikuvituksellista ja sosiaalista. 
Rönnbergin mielestä leikki voi kuitenkin olla yliarvostettua eikä aina niin aktiivista kuin 
miltä se vaikuttaa. Television katselua taas ei pidetä niin luovana, vaan mielikuvituksetto-
mana ja ulkoa ohjattuna, väkivaltaisena ja lasta yksinäisyyteen erottavana toimintana. Tele-
vision katselu voi Rönnbergin mukaan olla kuitenkin aliarvostettua, eikä niin passiivista 
kuin väitetään. Sekä perinteen välittämät leikit että televisio-ohjelmat voivat tarjota passi-
voivia, valmiiksi suodatettuja, etukäteen strukturoituja mielikuvituskaavioita. Rönnberg 
ajattelee television katselun leikin tavoin voivan olla myös aktiivista ja luovaa hahmotustyö-
tä. Television katselu voi olla tapa yrittää ymmärtää, käsitellä ja kommentoida itse koettuja 
tilanteita ja suhteita toisiin ihmisiin. Rönnberg korostaa lasten itse antavan sisällön sille mitä 
näkevät televisiosta, tulkitsevan ja lisäävän elementtejä lähtien omista kokemuksistaan ja 
tarpeistaan. Lasten puheen pahasta televisiohahmosta Rönnberg tulkitsee viittaavan televi-
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siohahmojen käyttämiseen anti-malleina, malleina sille, millaisiksi ei haluta tulla. (mt., 39–
54.) 

Kytömäen (1991) mukaan televisio-ohjelmien arviointi niiden todenmukaisuuden kannalta 
ei ole lapselle yksinkertainen tehtävä. Eri ohjelmien todentuntuisuus vaihtelee. Lapsille 
muodostuu kuitenkin jo hyvin varhain, 3–4 vuoden iässä, peruskäsitys siitä, että on olemas-
sa kaksi erillistä maailmaa, television maailma ja todellinen maailma. Tulkinta on kuitenkin 
vielä hyvin haavoittuvainen. Ilmauksena siitä ovat toistuvat säikähdykset ja pelot. Vanhem-
pien periaatteet katseluun ja katselun rajoittamiseen vaihtelevat. Kytömäen tutkimuksissa 
kaikki vanhemmat rajoittaessaan lasten televisio-ohjelmien katselua kaikki vanhemmat 
noudattivat periaatetta, jonka mukaan lapsilta kielletään sellainen katselu, joka aiheuttaa 
lapsessa selviä reaktioita kuten pelkoa tai painajaisunia. (mt.)  

Tässä toimintaympäristössä vanhemmat eivät olleet kieltäneet lapsilta kaikkia pelkoa herät-
täviä ohjelmia, vaan lapset säännöllisesti seurasivat sarja-animaation muumien seikkailuja ja 
siihen ilmestyvää pelkoa herättänyttä Mörköä. Opettajan kanssa uskaltauduimme myös 
ottamaan sarja-animaation kauhistavine Mörköineen tarkasteltavaksi ja ajattelimme sitä 
kautta pelon kohteen tulevan käsitellyksi ja tutuksi. Päädyimme tunteiden käsittelyyn kuvin 
kertomalla ensin aikuisten kanssa kodeissa, jonka jälkeen siirsimme tunteiden käsittelyn 
satumaailmaan koulussa. Mörkö pyrittiin tekemään tutuksi syntymään, kotiin ja kotiseutuun 
kasvamiseen, pelkoon ja onnelliseen odotukseen liittyvien tunteiden kautta.  

Kommunikointi kuvin ja kirjoituksin 

Kuten ihminen, ei kuvailmaisukaan synny tyhjiössä, vaan on siteissä laatijansa elämän ko-
kemuksiin. Muistan miten viiden-kuuden vanhana piirsin lyijykynällä vihkoon maiseman, 
josta tuli mielestäni ihmeellisen kaunis. Piirtämässäni maisemassa näkyi järven selkä. Etu-
alalla oli vähän maata ja kiven järkäle. Kuvan vasemmassa reunassa seisoi mänty, joka ulot-
tui kuvan yli ja hallitsi koko maisemaa. Männyssä oli oksia ja neulasia. Taivaalla liikkui joku 
pilvi ja veden pinnassa väreitä. Horisontissa häämötti metsän raja. Kuva oli minusta ikkuna 
johonkin ihmemaahan; miten ihmeessä osasinkaan piirtää sen niin elävästi. Vuosien kulut-
tua ymmärsin perustaneeni piirtämäni kuvan kodin seinällä olevaan ainoaan kiertävältä 
kauppiaalta ostettuun maalaukseen, joka esitti järvimaiseman kivineen, puineen ja horisont-
teineen.  

Esiopetusympäristöön suunnitellussa toiminnassa tavoitteena oli tarkastella koulun ja kodin 
yhteyttä kuvia rakentavissa ja keskustelevissa oppimisprosesseissa. Kuvia toivottiin raken-
nettavan myös kotien omissa visuaalisissa ympäristöissä aikuisten ja lasten vuorovaikutus-
prosesseissa. Näistä tilanteista ajateltiin olevan mahdollista rakentua erilaisia yhteisön kes-
keisiä diskursiivisia prosesseja. Kress ja Van Leeuwen (2001) toteavat diskurssin olevan 
tiettyyn kommunikatiivisten toimintojen kontekstiin juontuvaa ja siinä aktivoitunutta tietoa. 
He esittävät kommunikatiivisten toimintojen tapahtuvan vuorovaikutuksissa ja olevan 
liitoksissa representatiivisiin sisältöihin. Kress ja Van Leeuwen hahmottavat representatiivi-
sen sisällön sosiaalisena käytäntönä, johon diskurssi liittyy. Diskurssiin voi sisältyä koko 
joukko kommunikatiivisia toimintoja. (mt., 114.) Tässä sekä kirjoitukset että kuvat liitettiin 
vahvasti kommunikatiivisiin ja diskursiivisiin käytäntöihin. 
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Alusta asti oli selvää, etten oman työtilanteeni ja paikkakuntien pitkän välimatkan takia 
voinut itse osallistua kokeilun käytäntöihin niiden opetustilanteissa. Niiden vaiheilla ajattelin 
yhteyden opettajaan tapahtuvan puhelimitse. Projektia päätin viedä eteenpäin lasten muka-
na kulkevin kirjein. Kotien aikuisia päätin pyytää kuvien ja kirjoitusten avulla kertomaan ja 
keskustelemaan lasten kanssa koulussa tarkastelun kohteiksi valittavista ilmiöistä. Toiminta 
mitoitettiin kattamaan neljä monistettua kirjettä, jotka vuorollaan lisättiin lapsen reppuun 
kotiin vietäviksi. Kirjeissä esiteltiin tarkasteltavat ilmiöt ja esiopetuksen toiminnan tavoitteet 
niiden tarkastelun suhteen. Kirjeisiin päätin kirjoittaa mukaan myös omia muistojani. Toi-
voin niiden herättävän aikuisissa mielikuvia, merkityksiä ja tunteita heidän varhaisilta lap-
suusvuosiltaan. Kirjeissä pyysin aikuisia keskustelemaan ilmiöistä ja piirtämään ja kirjoitta-
maan niistä yhdessä lapsen kanssa, omien kokemusten, tiedon ja tunteiden perustalta. Ku-
vat ja kirjoitukset pyysin tuomaan lasten mukana kouluun, jossa kerroin niistä keskustelta-
van yhdessä opettajan ja lasten kanssa. Esiopetusympäristössä kuvat ja kirjoitukset ja niistä 
käyty keskustelu aiottiin opetussuunnitelman kasvatuksellisiin sekä sisällöllisiin päämääriin, 
toiseen kuvamaailmaan, jossa ilmiön kuvallinen tarkastelu jatkuisi menetelmiä ja välineitä 
varioiden. 

Kirjeistä ei huomauteltu vanhemmille missään vaiheessa. Projektin alkuun sattuvassa van-
hempainillassa suunnitelman pääpiirteistä kerrottiin ohimennen. Halusin jättää kirjeen ha-
vaitsemisen ja siihen reagoinnin oman onnensa nojaan. Pyrin sillä turvaamaan toiminnalle 
mahdollisimman suuren vapaaehtoisuuden ja arkisuuden ilmapiirin. Olin varovainen myös, 
koska tunsin, etten ollut halukas vaivaamaan perheitä. Kätkeytyikö omaan esiymmärryksee-
ni siis ajatus kodin ja koulun erillisyydestä? Vai ajattelinko, että oli sopimatonta pyytää ai-
kuisia piirtämään? Esiopetuksessa koteihin ulotettu, suunnitelmallinen ja prosessityyppinen 
oppiminen on kaiken kaikkiaan vielä melko uutta. Varhaiskasvatuksen toimintatilojen por-
tailla ja pihamailla vanhemmat ovat tottuneet vaihtamaan kuulumisia ja tietoja päivän arki-
sesta kulusta opettajan kanssa hakiessaan lasta. Toimet eivät ole kulkeutuneet yleensä enää 
sen enempää mukana kotiin. Totutusta rutiinista poikkeaminen vaati ylimääräistä ponnis-
tusta myös itseltäni. 

Tarkasteleva tietoisuus tässä kohdistettiin lasten elämästä erottuviin ja niiden perustalta 
valittuihin ilmiöihin, jotka punottiin sekä kotiväen kokemuksiin että koulussa tapahtunee-
seen toimintaan. Kukin tietoisuuden kohteena oleva ilmiö koetaan aiempien kokemusten 
taustaa vasten. (Marton & muut 2004, 19.) Tämän esiopetusympäristöön luonnostellun 
toiminnan vuorovaikutustilanteissa lapset vanhempineen saivat tilaisuuden ja syyn suunnata 
tietoisuuteensa tunteiden tarkasteluun omissa konteksteissaan omien kokemustensa taustaa 
vasten tarkastellen. Toivoin aikuisten palauttavan mieliin asioita ajalta, jolloin he olivat 
lastensa ikäisiä. Ajattelin siten esille tulevien asioiden voivan löytää kosketuspintaa lapsen 
muutaman vuoden ikäisestä kokemusmaailmasta.  

Toiminnan vaiheet  
Esiopetusympäristön toiminnassa lasten kodeissaan seuraaman televisio-ohjelman kertoma 
punoutui uusiin uomiin lasten käsittelyssä. Toiminta aloitettiin Muumilaakson asukkaiden ja 
ympäristön tarkastelulla jo ennen kuin koteihin lähetettiin ensimmäistäkään yhteyden ottoa. 
Valmistettiin Muumilaakson kartat, joihin liitettiin tärkeiksi koettuja merkityksiä:  
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”…kerroin semmosen tarinan miten eräänä päivänä muumilaaksossa oli haisuli käyny ja vieny 
niiltä millon minkäkin tavaran…se liitty yhteen kirjaimeen…kerroin samalla tarinaa miten 
niitten täyty sit ruveta piilottelee tavaroita ettei se haisuli saa vietyä...ja jokainen otti pape-
rin…tehtiin ensin se kartta...” (Olto.) 

Lapset halusivat valita hahmon, jonka elinympäristön kartan he laativat. Hahmolle mietittiin 
tärkeä tavara, joka piirrettiin paperin palalle ja piilotettiin karttaan, jolloin kartta kätki it-
seensä salaisuuden. Kartasta tuli aarrekartta, jonka kätköön liittyvä pieni jännitys liitti aja-
tukset tekeillä olevaan työhön.  

Kertomuksilla selvitetään kokemuksia ja ratkotaan ongelmia. Michael White ja David Eps-
ton (2000) ovat tutkineet ongelmien ratkaisemista tarinoiden avulla. Heidän mukaansa 
ihminen löytää kertomusten käänteistä itselle piirteitä, joista kehittää voimaa ongelmien 
ratkaisemiseksi. Unien, magiikan ja mystisen aineksen avulla on mahdollista avata tie toi-
seen maailmaan. (mt., 20–21.) Tarinan punominen on hyväksi lasten mielikuvitukselle. 
Tässä toimintojen suunnittelussa ja käytännöissä pidettiin mielessä vapaan leikin voima (ks. 
esim. Barnes 1994, 97; Brotherus & muut 1999, 187–189) ja kuvitteellisen maailman raken-
tamisen merkitys lasten oppimisen prosessissa. Opettajan mukaan tarina motivoi toimintaa, 
jossa lapset kuvittelivat esineet eläviksi:  

”… ne piirsi sen kartan ja etsi sieltä hyvän piilopaikan ja paperista taitteli pienen 
...arkun…jonne ne piirsi sen tärkeen tavaran josta ties sitten kenen kartta se on...ja ne liimas 
sen piirretyn tavaran sinne piiloon …useimpien viikkojen aikana ne aina kävi tarkastamassa et 
vieläkö se on se tavara tallessa siellä niitten arkussa… ettei haisuli oo käyny…” (Olto.) 

Karttaan kätketty aarre toimi paitsi jännitteen luojana, myös tunnisteena, jonka perusteella 
lapset ja opettaja tiesivät kenen kartasta milloinkin oli kysymys.  

Syntymisen ilo / Kolmiulotteisen muodon tarkastelu ja 
rakentaminen  

Taiteen tekemisen kautta lasten on mahdollista tunnistaa tulkitsemaansa sisältöön liittämi-
ään tunteita. Barnes (1994, 18) korostaa aiheeseen samastumisen olevan lapsille ja ehkä 
myös aikuisille osa merkityksenantoprosessia. Kotiin ja aikuisiin toiminta liitettiin syntymää 
pohtivalla merkityksenantoprosessilla. Matkaan saatetuissa kirjeissä (LIITE 8) kerroin aika 
runsaasti omia muistojani jonkun lapseni syntymästä ja tarinoista, joita äitini oli kertonut 
minun syntymästäni. Niillä arvelin avaavani oven tunteellisten asioiden käsittelyyn. Pyysin 
aikuisia kertomaan lapselle elävästi ja rikkaasti, vaikka väärin muistaen, syntymään liittyvistä 
tilanteista ja kertoessa piirtämään kuviksi yhdessä lapsen kanssa yksityiskohtia ja tunnelmia. 
Piirrokset pyydettiin lähettämään lapsen mukana kouluun, jossa niitä käytettiin jatkotyös-
kentelyn perustana. Aihe tuntui kiinnostaneen ja syntymästä kuvin kertovia viestejä oli tehty 
14 kodissa. Lasten mukana kouluun tuli 54 kuvien ja kirjoitusten avulla tuotettua kertomus-
ta. Kuvallisen kerronnan tilanteeseen äitien lisäksi kahdessa kodissa osallistuivat myös isät. 
Kolmessa kodissa otettiin yhteys myös isovanhempiin.  
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Piirrokset olivat enimmäkseen fragmentteja (Kuva 4) ja sarjakuvamaisesti eteneviä kerto-
muksia (Kuva 5) erilaisista syntymiseen liittyvistä tapahtumista, kuten lapsen pesemisestä, 
punnituksesta ja kapaloimisesta. Olennaisiin kohtiin on lisätty väriä. Koiran kasvoille on 
kuvattu hymy. 

 

  

  

Kuva 4. Ylhäällä vasemmalla lapsen piirros syntymään liittyvistä tapahtumista. (K7 poika.)  
Kuva 5. Ylhäällä oikealla äidin piirros kirjoituksineen syntymisen vaiheista. (K8 äiti.) 
Kuva 6. Alhaalla vasemmalla vanhemman ja lapsen tekemä lapsen syntymästä kertova kuva. (K2 äiti, 
poika.) 
Kuva 7. Alhaalla oikealla lapsi on kuvannut peiton alle sijoitetun syntyneen sängyssään. (K6 poika.) 

Lapsi on kuvassa (Kuva 4) esittänyt ääriviivoin piirtäen synnytyslaitoksen ja keskustelussa 
käsiteltyjä syntymistä seuraavia tapahtumia: pesemisestä, punnituksesta, mittaamisesta, 
kapaloinnista ja nukkumisesta. Kerronnan mukaiset yksityiskohdat kuten laitteiden raken-
teet ja muodot, laitteisiin asettumisen asennot, potkuhousun lahkeiden pituudet ja raidat 
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sekä tyynyliinan kukkakuviot on esitetty. Syntyneen kasvoille on kuvattu hymy. Kuva on 
tehty kotiin lähetetyn kirjeen toiselle puolelle ja kirjeen teksti kuultaa kuvan taustalla.  

Isovanhempien syntymäkuvauksiin liittyivät öljylamput, kotiin haettavat kätilöt ja lapsivuo-
dekuumeet. Vanhempien syntymäkertomuksissa lähdettiin taksilla sairaalaan, jossa äiti sai 
useita päiviä hoitoa ja vastasyntynyt tiukan kapalon. Aikuisten lapsilleen kirjoittamissa syn-
tymäkertomuksissa mainitaan isän mukanaolosta:  

”Isäsi halusi olla mukana synnytyksessä…radio oli mieheni onneksi auki, sillä silloin oli me-
nossa MM-yleisurheilukisat Tokiossa ja vieläpä keihäänheiton finaali. Kimmo Kinnunen voit-
ti...Sinä synnyit kymmenen yli seitsemän illalla. Kätilö näytti ja sanoi: teille on syntynyt iso ja 
terve poika...miltä nyt tuntuu...isäsi sai tulla mukaan katsomaan kun sinut pestiin, punnittiin, 
mitattiin ja käärittiin peittoon. Sinulla oli vähän tummaa tukkaa, isot siniset silmät…nukahdit. 
Meidät siirrettiin osasto viiteen, huone kahteen. Yöllä oli kaunis kuutamo.” (K2 pojalle kirjoi-
tettu äidin kertomus.) 

 
 
Kuvassa (Kuva 6) äiti on esittänyt ääriviivoin kapaloidun ja taivaanmerkein varustetun 
vastasyntyneen kasvopuolelta. Esitetyn hahmon asento paperilla on vino, jolla kuvattaneen 
pitkälleen asettamista. Taivas ja kuu on esitetty väripintoina. Yötä on kuvattu kuun päälle 
sijoitetulla tumman sinisellä pilvellä. Syntyneen silmät ovat auki ja kuvatut sinisiksi ja pyö-
reiksi. Hiukset on kuvattu ruskeiksi, samoin kulmakarvat. Nenä ja totinen suu on merkitty. 

Lapsi on kuvannut viereen syntymän ajankohtaan liittyneen Kimmo Kinnusen keihäänhei-
ton voiton. Kasvopuolelta esitetty voittanut hahmo näyttää mittasuhteiltaan lapselta ja on 
puettu tumman siniseen urheiluasuun. Hahmon pää, kaula ja käsivarret on kuvattu äärivii-
voin. Tärkeiksi yksityiskohdiksi on valittu siniset ja pyöreät silmät, nenä, hymyilevä suu ja 
tummat hiukset sekä kädessä oleva vahvana esitetty keihäs ja palkintopalli, joka kertoo 
ensimmäiseksi sijoittumisesta.  

Epston ja White (2000) korostavat aikuisen kertomien tarinoiden viestivän lapselle aikuisen 
olevan halukas astumaan lapsen maailmaan. Kertomukset sisältävät lapselle tärkeää ’paikal-
lista tietoa’. (mt., 20–21). Syntymästä puhuminen tässä kiinnosti lapsia:  

”…kysel kyllä aika tarkkaan…niistä että mitä siinä tapahtuu …” (K6 äiti.)  

Lapsi on kuvassaan (Kuva 7) esittänyt sängyn samanaikaisesti sekä sivulta että päältä. Sän-
gyn korkeus on kuvassa merkittävä ja lähes sama kuin seinällä olevan oven. Sängyn vankkaa 
rakennetta on myös korostettu ja esitetty se useiden viivojen vedoin. Sänky on sisältä kuvat-
tu pystyasennossa, jotta siinä olevaa syntyneen hahmoa varusteineen olisi mahdollista tar-
kastella. Sinisellä ääriviivalla kuvattu syntynyt on esitetty mahalleen asetetussa asennossa. 
Keltaisella värillä on kuvattu hahmon ihonväriä. Yksityiskohdiksi on valittu tukkaa, silmiä, 
suuta ja vahvat ja isot jalat varpaineen. Punainen vaate on taiteltu hahmon ympärille, kui-
tenkin niin että hahmon rakennetta on mahdollista sen välistä tarkastella. Hahmon pään alle 
on esitetty pieni sininen tyyny ja vartalon ylle ruumista myötäilevä, käärimisen huolellisesta 
tavasta kertova sininen peitto. Tilaan on esitetty tarpeellisia esineitä lattialle, jona toimii 
paperin alareuna. Kuvaan on esitetty myös lamppu, joka riippuu mustasta johdosta katosta, 
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jona toimii paperin reuna. Lampussa on musta varjostin ja keltainen hehkulamppu, jonka 
sydän on kuvattu.  

Monet aikuiset kertovat lasten kyselleen paljon ja tehneen kertomusten pohjalta kuvia yksi-
tyiskohtaisesti: 

”… tässä on lakanasta nää sydämet…ja potkuhousuista…haalareista nää raidat… silleen pik-
kutarkasti…että se haluaa että potkuhousuissa kun se nukku siellä mahallaan ...niin täytyy olla 
nää haalarit ja tyynyliinassa nää kukat.…minusta tuntu et se painotti paljon enemmän näihin 
pikkuseikkoihin kun se piirti näitä…kyl se huolella sillä lailla teki…” (K7 äiti.) 

Melkein kaikissa kodeissa syntymästä oli aiemmin kerrottu, ei kuitenkaan niin tarkoin kuin 
tässä vuorovaikutustilanteessa. Muutamassa kodissa ei oltu aiemmin kerrottu juuri mitään 
lapsen syntymään liittyvää. Haastatteluissa kävi ilmi, että lapsen syntymään ei kaikilla van-
hemmilla liity monta muistoa eikä syntymästä puhuminen ole ollut tapana myöskään kaikki-
en aikuisten omissa lapsuuden kodeissa:  

”….en minä kovin monta asiaa ees muista koko tapahtumasta…enkä minä omasta syntymäs-
tänikään tiiä mitään muuta kun että minä oon syntyny keskussairaalassa…että…ei oo ollu 
puhetta kovin paljon...” (K3 äiti.)  

Jos tarinoita oli ennen kerrottukin, niin tässä prosessissa paljastui uusia, ennen kuulemat-
tomia asioita. Lapset joidenkin aikuisten kertoman mukaan halusivat kuulla syntymäkerto-
musta uudestaan ja uudestaan ja kyselivät asioita, joita ei yleensä tulla lapselle kertoneeksi. 

Syntymistä kertovat viestit tulivat kouluun lasten mukana. Opettaja kertoo lasten vaikutta-
neen innostuneilta niitä käsiteltäessä:  

”… ja sit ku ne…niin nehän oli kaikki aivan innoissaan…” (Olto.) 

Eri menetelmin tuotetut kuvat auttavat itsen ja oman menneisyyden tutkimisessa erilaisista 
näkökulmista. Kuvat saattavat oppijat yhteen keskustelemaan keskenään henkilökohtaisesta 
suhteestaan ympäristöönsä ja kuvan esittämiin tilanteisiin. Kuvien kautta opettaja saa käsi-
tyksen lasten eletystä todellisuudesta. Cronin (1998) viittaa kuvien käytön hyödyllisyydestä 
puhuessaan perhealbumeiden kuviin, jotka voivat hänen mielestään kertoa perhedynamii-
kasta ja välittää vaikutelman perheyhteydestä ja yhteenkuuluvuudesta; niitä voidaan käyttää 
konstruoimaan perheen jaettua todellisuutta. Lapsen kouluun tuoman yksivuotiskuvan ja 
kotona käytyjen keskustelujen merkityksestä opettaja kertoo seuraavaa: 

”…yks toi valokuvan....ja ilme loisti kun jätti sen kuvansa…tarkkaan ne halus että joka kohta 
siitä sanotaan…” (Olto.) 

Kotoa tulleiden kuvien ja kirjoitusten käsittelyn jälkeen otettiin käsiteltäväksi savi, jota 
työstäen tarkasteltiin kolmiulotteisen muodon rakenteita ja rakentumista. Savesta työstettiin 
pelätty Mörkö vauvan hahmossaan: 

”…sitten alko se ensimmäinen työ…tehtiin jäämörkö savesta…” (Olto.) 
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Arnheim (1969) kiinnittää huomionsa lasten kuvaamien muotojen peruspiirteisiin. Hänen 
mielestään lapsen mieli operoi mielellään perusmuodoilla, koska ne erottuvat helposti ob-
jektien kompleksisuudesta. Arnheim arvioi, ettei lapsi kenties tutki aktiivisesti pintojen 
muodostusta tai häneltä voi puuttua taitoa tekemiensä huomioiden kuvaamiseen. (mt., 255.) 
Savi voi kuitenkin houkutella muotojen ja pintojen sekä kolmiulotteisuuden tutkimiseen (ks. 
Seeskari 2004, 88). Lapsen saven työstämisen prosessia Schirrmacher (1998, 234) kuvaa 
seuraavasti: 

“ Clay needs to be torn, punched, pulled, rolled, flatterned, pinched, and pounded. Art activi-
ties will encourage and capitalize on the young child´s need for sensory-motor exploration 
and movement.” 

Saven työstäminen ja vääntö rohkaisee lasta liikkeiden ja toimintojen tutkimiseen ja kolmi-
ulotteisen muodon hakemiseen. Monet pitävät erityisesti saven kanssa työskentelystä ja 
siinä mahdollistuvasta monimuotoisuuden tarkastelusta. Vastapestyihin ja puhtaisiin käsiin 
verrattuna savityöskentely voi vaikuttaa likaiselta. Barnes (1994) korostaa saven tuntuvan 
täysin erilaiselta lapsen käsittelyssä kuin muut aineet. Saven luonne paljastuu vähitellen. 
Muotoillessaan savea lapset tarvitsevat vihjeitä niistä tavoista, joilla savea työstetään ja sen 
pintaa elävöitetään. (mt., 137.) Opettaja kertoo kotoa tulleiden viestien ja kotona käytyjen 
keskustelujen toimineen vihjeinä saven työstämisessä: 

”…jäämörkö aihe kun otettiin....ensin puhuttiin että minkä näkönen on vastasyntyny lap-
si...yhellä pojalla oli valokuva jossa oli semmonen aika pieni…aika monen kuvissa näky sitä et 
minkälainen vaate sillä oli päällä...tai oli jotenkin kuvailtu sitä…vähän sitä ympäristöö missä 
se ihan pienenä oli…niinku se vanna tai joku…ja minä kyselin…huomasko ne minkä näkösiä 
ne oli sillon kun tulivat kotiin...ja yks sano että me oltiin ihan punasia..yks sano että oltiin 
ryppysiä....ja virneessä....siitä ajatuksesta lähettiin että minkähän näköinen se ois sitten se jää-
mörön vauva…” (Olto.) 

Esikouluikäisen visuaalisesti esitetty käsitteellinen ja luokitteleva maailma järjestäytyy yleis-
tettyjen perusprototyyppien varaan (Gardner & Wolf 1979). Samaa perusmuotoa käytetään 
esittämään uusia kohdetta. Kannustamatta yksityiskohtaisia tai yksilöllistäviä piirteitä ei 
yleensä lisätä. Visuaalisia havaintoja tehdessä kyetään suurempaan erotteluun kuin skemaat-
tisia esityksiä laatiessaan. Jos piirteisiin tai yksityiskohtiin kiinnitetään huomiota, pystytään 
esittämään suurempaa taitoa visuaalisten käsitteiden käytössä. (mt.) Golomb (1989) kertoo 
tutkimuksessaan kolmiulotteisen materiaalin kanssa ihmistä kuvanneiden lasten (300 noin 
2–7 vuotiasta) toteuttaneen tehtävän pääasiallisesti kolmella tavalla: 1) pystynä pilarina, 2) 
kasvojen piirteitä omaavana ympyrämuotona, 3) lähinnä kasvojen piirteitä esittävien erillis-
ten osien yhdistelmänä. Yleisimmin käytetty oli pilarimuoto, jossa oli erotettavissa vertikaa-
lisuuden ja pystyssä pysymisen representatiiviset käsitteet. Ympyriäinen kasvonpiirteineen 
on yhdistettävissä yleismaailmallisen pallon muodon käsitteeseen. Irrallisin kasvon piirtein 
tehty kokonaisuus, ’merkein’ tehty kooste on puolestaan liitettävissä yksiulotteisuuden 
käsitteeseen. (mt.) Varustettuina hallussaan olevalla maailmatiedolla ja muototiedolla, lapset 
kuvaavat kohtaamaansa maailmaa. Tämän toiminnan käytännöissä lapset muovasivat 
enimmäkseen pystyjä ja topakoita hahmoja esittämään Mörön vauvaa.  
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Kuva 8. Lapsen savesta valmistama Mörkö-vauva äitinsä kanssa. (K5 poika.) 

Kuvassa (Kuva 8) lapsi esittää isomman äitihahmon ja pienemmän lapsihahmon vankasti 
seisovina pötköinä. Kummankin silmät ja nenät on esitetty korostetusti voimakkaasti ulko-
nevine muotoina. Katsetta on korostettu kaiverretuilla kuopilla. Suu on kuvattu monin 
suorin viivoin.  

Tässä tarkastelussa lähdettiin usein liikkeelle pötkylöistä. Tieto vauvan pitkällään olosta 
tuotti opettajan kertoman mukaan muutamia makaavia savihahmoja. Opettaja kertoo lasten 
koetelleen välillä lattialla maaten erilaisia vastasyntyneiden asentoja ja ilmeitä: 

”…ne esitti tuossa matolla että mitenkä se vauva...ku se syntyy niin missä asennossa se on...se 
on tälleen näin…ne kävi tuossa matolla köllöttämässä…kyllä jotkut teki semmosia makaavia 
jäämörköjä…” (Olto.) 

Lark-Horowitz kumppaneineen totesi vuonna 1967 yleisesti ajateltavan muotoilun noudat-
tavan ihmisen kehityskulussa samoja vaiheita kuin piirtämisen. Sen sijaan epäselväksi tuntui 
jäävän, miten nämä kaksi toimintaa suhtautuivat toisiinsa suhteessa ajankuluun, oliko kehi-
tys ehkä nopeampaa muotoilussa. (Lark-Horowitz & muut 1967, 10.) Golomb (1989) esit-
tää kolmiulotteisen materiaalin työstön alkavan esikouluikäisillä taipua kohteen representaa-
tion esittämiseen, erityisesti kuitenkaan pyrkimättä kohteen näköisyyteen. Tämän toiminnan 
kuluessa lapset kyllä yrittivät saada saveen Mörkö-vauvan virneellisiä piirteitä. Opettaja 
totesi Mörön vauvojen vain harvoin asettuneen jotakuinkin vauvamaiseen asentoon:  

”...kyselin niiltä...et minkälainen...minkä näkösiä ne oli sillon kun ...tulivat kotiin...ja yks sano 
että myö oltiin ihan punasia ja...yks sano että oltiin ryppysiä...ja virneessä...puhuin siitä...että 
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miten tämmönen hirvittävä mörkö...että kun se on kamalan pelottava ja hurja niin minkä nä-
könen se voi olla vauvana...että onko se silloinkin pelottava...ja ne oli kaikki sitä mieltä että 
kyllä se on pelottava sillon vauvanakin...et kyllä ne...melko hurjan näkösiä...ne vauvatkin...että 
ei ihan kamalan paljon..ei niihin tullu sitä vauvuutta…kokoero oli aika selvä ..ja oli joillakii 
sellasia asentoja kun ne esitti tuossa matolla että mitenkä se vauva...ku se syntyy niin missä 
asennossa se on...se on tälleen näin...ne kävi tuossa matolla köllöttämässä... ni kyllä jotkut teki 
semmosia makaavia jäämörköjä...mutta hirveesti muuta vauvaa siihen ei tullu...että ehkä se oli 
se hahmo niin semmonen vahva ja selkee...” (Olto.)  

Opettaja arveli vauvan olemuksen jonkun verran jääneen Mörön animaatiossa esitetyn 
vahvan visuaalisen hahmon vaikutuksen varjoon. Mörkö-vauvan rinnalle jököttämään lap-
set useimmiten tekivät myös vauvansa näköisen Mörkö-äidin ja joskus myös isän ja muita 
sukulaisia:  

”…tää vois olla sen...toi…veli tai sisko…ja tuossa on ne vanhemmat... nenä on semmonen 
että se kaunistaa niitä enemmän… ” (K11 tyttö.) 
”…tämä on paksumpi...se on sen äiti…” (K7 poika).  

Opettaja arvelee äidin hahmon liittämisen vauvan hahmoon johtuvan kenties kotona yh-
dessä vietetyn ajan ihanuudesta:  

”…oisko se ollu niin ihana hetki siellä kotona äidin kanssa…yleensähän se oli aina äidin kans-
sa...että ne halus…sille perhettä ympärille...melkein jokainen teki äidin…kokoero oli aika sel-
vä...ja oli joillaki silleen et kädet oli ojennettuna sitä äitiä kohti....” (Olto.) 

Kolmiulotteisessa työskentelyssä katselutilanne eroaa kaksiulotteisesta työskentelystä. Koh-
detta on mahdollista tarkastella useilta puolilta ja siten kokonaisempana. 5-vuotiaaksi asti 
lapset keskittyvät hahmon kasvojen puoleiseen sivuun myös kolmiulotteisissa töissään 
(Golomb 1989). Sitten myös selkäpuoli alkaa kiinnostaa vaikkakin kasvopuoleen kiinnite-
tään jatkuvasti enemmän huomiota. Tämän toiminnan käytännöissä lapset työstivät jonkun 
verran viivoilla myös Mörkö-hahmojensa selkäpuolia kenties hahmon erityisen ominaisuu-
den, jäisyyden innoittamina. Golomb arvelee ihmisen etupuolen tärkeyden viittaavan tietoi-
suuteen etu- ja takapuolen erilaisesta merkityksestä. Pääasialliset havaitsemiseen tarvittavat 
elimet sijoittuvat kasvopuolelle. Aistit ja niiden sijoittuminen luovat tietyt edellytykset sosi-
aaliselle kommunikoinnille ja liikkumiselle. Näitä tekijöitä Golomb pitää olennaisina syinä 
siihen, että ihmistä esitettäessä etupuoli on erityisen huomion kohteena. Ikiaikaisesta ja 
fenomenaalisesta merkityksen annosta kertoo kuitenkin tapa, jolla juuri kasvojen puolta 
ihmisessä nimitetään etupuoleksi. Ihminen tavallisesti kohtaa toisen kasvojen puolelta, 
johon suuntaan myös kädet on mahdollista helpommin ojentaa ja jalkojen liike ohjata.  

Barnes (1994, 06) korostaa saven kaltaisten kosketusherkkien materiaalien olevan erityisen 
tärkeitä lasten kehitykselle. Niin kosketuksen kuin katseenkin avulla tapahtuva tutkiminen 
on merkityksellistä. Kolmiulotteinen työskentely auttaa ymmärtämään ympäristön kohtei-
den ominaisuuksia ja vaikuttaa sekä lapsen kognitiiviseen että taiteelliseen kehittymiseen ja 
kenties myös käsitykseen itsestä (ks. Golomb 1997). Opettaja kertoo lasten seuranneen 
innokkaasti kolmiulotteisten savihahmojen kuivatus- ja polttoprosessia:  
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”…ne ootti aivan kauheesti että ne saatiin poltosta…ne ootti ihan hirveesti…siinä meni var-
maan se neljä viikkoo ennenku sain ne pois sieltä…joka kerta ne kysy että missä ne on…ne 
möröt…” (Olto.) 

Televisio-ohjelman Mörkö oli näyttänyt pelottavan lapsia. Itse tehtyjä, melko hurjan näköi-
siä Mörköjä lapset eivät opettajan mukaan pelänneet:  

” …ei ne sitä omaasa pelänny yhtään...” (Olto.) 

Haastattelutilanteessa pari kuukautta toiminnan loputtua lapset muistelivat miksi savihah-
mot oli syytä tyhjentää sisältä ennen polttamista: 

”…siks että se seisoo vähän paremmin…” (K1 tyttö.) 
”…täysi särkyis…” (K6 poika.) 

Opettajan kanssa oli ollut puhetta savihahmon tyhjentämisen tärkeydestä. Tyhjentämisen 
avulla savimassan seinämät muokataan samanpaksuisiksi, jolloin hahmo kestää polton ajan 
paremmin ehjänä.  

Kodin turva / Kolmiulotteisen toimintaympäristön tarkastelu ja 
rakentaminen  

Esiopetusympäristössä tapahtuneessa toiminnassa tarkasteltaviksi otetuista tunteista seuraa-
vaksi käsiteltiin kotiympäristöön liittyviä turvan kokemuksia. Koti on tuttu ja läheinen 
välittömien kosketukseen, tuoksuihin, ääniin, väreihin, valoihin ja muotoihin liittyvien aisti-
kokemusten kautta. Koti muodostuu myös sosiaalisista sidoksista ja on sisäänpäin suuntau-
tunut (Erkkilä 2006). Siinä keskeisiä tekijöitä ovat kodin toiset ihmiset.  

Kotiin kohdistuvat tunteet tässä liitettiin sekä aiemmin koettuun että leikin ja kuvittelun 
maailmaan. Esiopetuksessa oli juuri konstruoitu savesta Mörkö-vauva, jonka ajateltiin tar-
vitsevan itselleen sopivan kodin. Ennen kodin suunnittelemista koteihin lasten mukana 
lähetettiin kirjeet (LIITE 9), joissa kerroin muistojani omasta lapsuudenaikaisesta kotiympä-
ristöstäni. Kotiväkeä pyysin kertomaan ja piirtämään lapselle niitä asioita ja yksityiskohtia, 
jotka liittyivät heidän lapsuutensa ympäristöön. Unohtamisen takia syntyvät aukot yllytin 
täyttämään omalla mielikuvituksella. Toivoin myös isovanhempien ottavan osaa kuvien ja 
kirjoitusten avulla kertomiseen. Lasten mukana kodeista saapui 28 kuvien ja kirjoitusten 
avulla tuotettua kertomusta. Yhdeksässä kodissa oli tehty kuvallisia kertomuksia ja neljässä 
otettu yhteyttä isovanhempiin. Kotipaikka tuotti aikuisille paljon mielikuvia, joista valita. 
Lapsuudessa oli saatettu muuttaa usein: 

”…et mullakin on niin…kun minä oon niin monessa paikassa asunu…niin minun oli vähän 
hankala sitten...mutta minä sen ehkä sen merkittävimmän otin…” (K12 äiti.)  

Ihmisille on ominaista pyrkimys hahmottaa ympäristömuuttujien suhteet mahdollisimman 
yksinkertaisiksi ja johdonmukaisiksi (Rauste-von Wright & von Wright 1995, 28). Havait-
semiselle on ominaista tiedon valikointi ja tulkinta. Valikoitu materiaali tulkitaan ja havaittu 
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nähdään jonakin. Havaittu kytketään aiemmin koettuun ja rakennetaan sen pohjalta merki-
tyksiä. (mt., 23.) 

 

      

 

Kuva 9: Ylhäällä vasemmalla vanhemman valitsemat muistot lapsuuden kodeista. (K12 äiti.) 
Kuva 10: Ylhäällä oikealla isovanhemman piirtämä muisto kodista. (K12 isoäiti.) 
Kuva 11: Alhaalla lapsen kuvaama koti. (K12 poika.)  

Valitessaan kuvauksen kohdetta äiti joutui mielestään vertaamaan merkityksiä (Kuva 9). 
Valitut rakennukset esitetään kuvassa konstruktivistisen suorin ääriviivoin piirtäen pää-
sisäänkäynnin puolelta suoraan kuvaten. Yksityiskohdista on kuvattu ikkunoiden ja ovien 
muodot, ikkunaverhot, ikkunan pielet, kädensijat, katon rakentuminen, portaat, parvekkei-
den etuseinämät ja nimi. Lisäksi on esitetty kodin lähiympäristöön kuuluvia yksityiskohtia: 
kasveja, puita ja mattoteline, joka on esitetty vinossa perspektiivissä. Isovanhemman teke-
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mässä, monin paikoin varoen paperin pintaan koskevin, kaartuvin ääriviivoin piirtämässä 
kuvassa (Kuva 10) rakennuksista ulkona esitetyt ihmishahmot on esitetty kasvopuolelta kun 
taas eläimet on kissaa lukuun ottamatta esitetty kyljestä. Hahmot koostuvat olennaisin mer-
kein. Kasvoista on valittu esitettäväksi silmät, nenä, hymyilevät suut ja hiukset. Hahmojen 
koot rakentuvat merkitysten mukaan. Rakennukset esitetään sisäänkäynnin puolelta kuvat-
tuina. Rakennuksen tilallisuus esitetään liittämällä kuvaan mukaan pitkän sivun lisäksi myös 
toinen pääty suoraan esitettynä. Tärkeää rakennuksissa ovien lisäksi ovat ulkomaailman 
tarkastelun mahdollistavat ikkunat, nimi ja savupiippu elämästä kertovine savuineen. Lapsi 
on kuvannut rakennuksen piirtämisen nopeudesta viestivin, joskus ylimenevin ääriviivoin 
sisäänkäynnin suunnasta suoraan esitettynä (Kuva 11).  

Esitetyiksi yksityiskohdiksi on valittu ikkunat ristikkoineen ja ulos katsovine ihmishahmoi-
neen, ovi, sen katto rakenteineen ja kädensija, savupiippu rakenteineen ja savuineen, katolle 
johtavat tikkaat ja portaat. Ikkunoiden ihmishahmoille on valittu esitettäviksi silmät, naura-
vat suut ja hiukset. Portaille on kuvattu selin kädetön ja hiukseton hahmo, jonka koko on 
vähäpätöinen verrattuna ikkunoista ulos katsoviin hahmoihin. Ikkunasta katsojille on piir-
retty puhekuplat, joihin aikuinen on kirjoittanut tekstit. Rakennuksen lähiympäristöstä on 
valittu esitettäviksi monin kiemuroin etenevä ja kotiin johtava tie, kodin vieressä seisova 
puu rakenteineen, säteilevä aurinko ja pilviä sekä ilmassa lentävä lintu. 

Isovanhemmat kertoivat kirjoituksin pitkiä ja yksityiskohtaisia tarinoita ja liittivät niihin 
kuvia kuvituksenomaisesti, ikään kuin tekstin sivuun. Kertomukset sisälsivät tarinoita omin 
käsin tehtävästä työstä ja luontoyhteydestä:  

”Koulu jossa synnyin, ukkonen poltti sen. Uusi koulu rakennettiin uuteen paikkaan lähem-
mäksi tietä. Isä osti entisen koulun tontin kunnalta ja rakensi meille uuden kodin jossa oli 2 
huonetta ja keittiö. Sain veljen ja isosiskon lisäksi 2 pikkusiskoa. Naapurissa oli tyttöjä joiden 
kanssa oli hauska leikkiä, kotileikit olivat etupäässä leikkejämme. Leluina oli vanhoja astioita 
joista äiti hennoi luopua, nukkeja minulla oli 2 Sinikka ja Irmeli. Meillä oli turvallinen metsän 
keskellä oleva avara koulun tontti, vaihdoimme aina leikin paikkaa. Minulla oli letit ja esiliina 
jossa oli rimpsut helmassa ja olkaimilla, se kuului silloin tyttöjen asuun.” (K2 isoäiti.) 
”Asuin rannalla omakotitalossa jossa oli tupa ja kamari, pihapiiriin kuului aitta, navetta ja sa-
vusauna rannalla. Minulla oli 6 sisarusta itse olin nuorin 7. Isäni kuoli ollessani 3 vuotias, äiti 
joutui käymään maataloissa töissä vanhimmat siskot hoitivat minua. Leluja ei ollut, kivet ja 
kävyt olivat leikeissämme. Kesällä ongimme ja talvella laskimme mäkeä vesikelkalla, siihen 
sopi monta lasta kerralla. Meillä oli 2 lehmää, lampaita, sika ja vasikoita niitä joudumme hoi-
tamaan kun äiti oli töissä. Sähköä ei ollut, oli öljylamput ja kynttilät. Äiti kutoi kankaita kun 
ehti ja niistä tehtiin meille vaatteita.” (K2 isoisä.) 

Vanhempien mukaan kaikki kotiväen kertoma yksityiskohtineen kiinnosti lapsia:  

”…ol tosi kiinnostunu siitä…” (K12 äiti.)  

Opettaja kertoi kotiväeltä tulleiden viestien ja lasten kertomien tarinoiden suunnanneen ja 
merkityksellistäneen esiopetusympäristössä tapahtunutta oppimiskeskustelua:  

”…osa oli piirtäny…esimerkiks minkälaisessa sängyssä oli silloin nukkunu…joku isovan-
hempi oli semmosen roikkuvan kehdon…ja sit ne esitti…niinku se poika jolla oli se roikkuva 
kehto…esitti miten sitä pysty kiikuttaa....ne rupes kertomaan minkälaisessa talossa ne asuu it-
se sillä hetkellä...meillä oli väriäänestys…ruvettiin laskemaan että kuinka monta punasta taloo 
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oli…punanen oli suosittu…sit me puhuttiin siitä että mistä materiaalista ne oli tehty…oma 
koti oli niille kauheen tärkee...sit ne halus jo puhua siitä et kuinka monella on minkäkinlainen 
huone…” (Olto.)  

Kodeista kouluun kulkeutunut tieto löysi hyvin liittymäkohtansa opetuksen käytänteistä. 
Esineiden funktiota ja toimintoja voitiin tutkia, ja laskea eriväristen kotien määriä ja tarkas-
tella niiden materiaalisia ratkaisuja. Projekteissa lasten toimiminen toisten kanssa tasavertai-
sissa tilanteissa on Hujalan (2002, 81) mukaan oleellista. Tässä tuttua ympäristöä koskeva 
tarkastelu viritti lasten keskeistä keskustelua:  

”…joku lapsi…joku toinen oli käyny sen luona niin heti se että muistaksä kun sä kävit meil-
lä...muistaksä että oliko tämmönen…ja joku toinen että mää oon käyny kans siellä...” (Olto.) 

Kodeista tulleille tarinoille perustaen lapset alkoivat koulussa yhdessä suunnitella asumusta 
Mörkö-vauvalle kolmiulotteisena. Mörkö oli Janssonin tarinan mukaan jääkylmä, niinpä 
lapset tahtoivat hänen kotinsa näyttävän jäiseltä vuorelta ja keräsivät materiaalit sitä silmällä 
pitäen. Valmistellessaan vuoren pohjaa Mörölle kodiksi, lapset opettajan kertoman mukaan 
jo pohtivat seuraavia työvaiheita:  

”…ensin me tehtiin toi vuoren pohja kanaverkosta…minkälaisessa se jäämörkö asu…sehän 
asu yksinäisellä vuorella…siihen mulla liitty kirjain…joku kirjain opeteltiin sen tarinan pohjal-
ta…sit ne mietti et minkälainen se vuori on…että onko se yksinäinen vuori.... minkäväri-
nen....samalla kun tehtiin sitä vuorta niin sillon ne mietti sitä…” (Olto.) 

Colbert (1995) pitää tärkeänä, että lapset saavat kokeilla sekä kaksi- että kolmiulotteisten 
materiaalien työstämistä. Mörön kodin pohjana käytettiin kanaverkkoa, joka päällystettiin 
paperimassalla. Paperimassa rakentuu paperia liisteröiden. Se on käyttökelpoinen muotoilun 
materiaali soveltuessaan monien materiaalien pinnan käsittelyyn. Se osoittautui tässä lapsille 
mieleiseksi, suunnittelua ja työstöä stimuloivaksi massaksi: 

”…paperimassa tuli päälle…ja se oli niistä ihanaa…ne halus vaikka kuinka kauan sitä olla sii-
nä tekemässä…ja ne mietti miten ne möröt…et minne kohtaan sitä luolaa ne menee kun se 
on valmis…ja joku mietti että tähän täytyy tehä tämmönen tasanen kohta tähän vuoren päälle 
et se mörkö voi tästä katella ja huhuilla alas…se oli se itse massakin niitten mielestä miellyttä-
vää…oli ihana sitä liukasta lillinkiä pyöritellä…” (Olto.) 

6–7–8-vuotiaina lapset pohtivat tilan esittämisen ongelmia (Barnes 1994, 148). Kolmiulot-
teisen kodin rakentamisen aikana lasten pohdinta kohdistui materiaalisten ominaisuuksien 
lisäksi tilan laatuominaisuuksiin, tilallisiin kontrasteihin ja niiden merkityksiin. Mörön kodin 
piti tarinan mukaan liittyä vuoreen. Materiaalin vuoreksi taipumisen lisäksi lapsilla oli omia, 
Mörköjen asumiseen ja elämään liittyviä tavoitteita ja ongelmia. Opettajan kertoman mu-
kaan ongelmista käytiin työn edetessä keskustelua ja niitä ratkottiin yhdessä tuumaillen:  

”…ne muodot tuli siitä…kun pohjalevy oli ton mallinen…ne mietti et voiskos siinä olla sitä 
muumilaaksoo vähän siinä…joten siihen tehtiin vähän tasasta… sit osa halus että siinä on 
jonkunlaista tasannetta välillä että se pystyy se mörkö olemaan siellä…ja sen takia siihen tuli 
niinku tommosta reunaa tohon…ja sit se vuoren huippu piti olla kohtuullisen terävä koska se 
niissä janssonin kirjoissa on semmonen…mut iso piti olla sisältä se tila niitten mielestä et ne 
mahtu ne möröt…onhan niitä niin paljon…se oli niistä sellasta et koko ajan kun ne teki niin 
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ne mietti sitä omaa jäämörköönsä…et ne mietti et mitenkä se…niinku sellasta leikin juonen 
kulkua ne koko ajan siinä haki…tehdessään…” (Olto.) 

Opettajan havaintojen mukaan lapset hakivat tilallisia ratkaisuja kokeillessaan ja materiaaleja 
suhteuttaessaan leikin juonen kulkua. Dewey (1958) toteaa lapsen leikin olevan toimintojen 
ja materiaalien järjestämistä. Materiaalisten muutosten kautta lapsi tulee tietoiseksi toiminto-
jensa merkityksistä. (Matthews 1999, 61). Leikissä rakentuvaan konstruktioon vaikuttavat 
toimintojen valinta ja järjestys sekä kokemuksiin latautuneet arvot. Menneistä kokemuksista 
nouseva sisältö välittyy materiaalien kautta. (mt., 278.) Kallialan ja Tahkokallion (2001) 
mukaan yhteinen leikki edellyttää yhteistä ymmärrystä leikin aiheesta ja etenemisestä. Leikin 
eteneminen vaatii kykyä liikkua erilaisten todellisuuksien välillä. Leikissä jotakin tapahtuu 
oikeasti ja jotakin mielessä. (mt.) Leikin tavoin etenevässä toiminnassaan lapset tässä pohti-
vat ongelmia ja pyrkivät itse ratkaisemaan niitä.  

 

 

Kuva 12. Esiopetusympäristössä ryhmätyönä tehty Mörön luola.  

Jäämörön vuoren väriä etsittiin pitkin työskentelyn prosessia ennen kaikkea kokemuksiin 
nojautuen, ei väriteorian avulla. Bruner (1962) puolustaa oppimisen merkitystä itse tehtyjen 
keksintöjen kautta. Hänen mielestään omin löydöin oppimisessa ajattelun kapasiteetti kas-
vaa. Keksivä oppiminen auttaa opitun muistissa säilyttämisessä. Itse löytämiseen johdattele-
va opetus auttaa lasta löytämään erilaisia ongelmanratkaisutapoja, muokkaamaan tietoa 
kelvollisempaan muotoon ja oppimaan itse oppimista. (mt., 83–87.) Barnes (1994) epäilee 
väriteorian opettamisen tarkoituksenmukaisuutta pienten lasten ilmaisun yhteydessä. Usein 
5-vuotiaat käyttävät värejä sattumanvaraisesti. Kohteiden ‘oikeita’ värejä ei erityisesti tavoi-
tella. (mt., 116.) Merleau-Ponty (1993, 153) kuitenkin toteaa katseen kertovan enemmän tai 
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vähemmän riippuen tavasta, jolla se kysyy ja kohtaa kohteensa. Jäämörön kylmän vuoren 
väri ei tässä suinkaan ollut lapsille yhdentekevä asia. Kotien konteksteihin sidotussa koette-
lussa lapsille annettiin vapaus valita värejä ja rakentaa niiden sekoituksia. Valintaa tehtiin 
myös erilaisten ja eriväristen materiaalien laatikosta. Valintaan liittyi visuaalisia ja rakenteel-
lisia vaateita. Mörön asumuksesta valmistui lasten neuvotteluissa luola, jonka väri oli kyl-
myyttään sininen ja folion jäinen (Kuva 12).  

”…laitoin sitä paperimassaa…sitä laitettiin siihen päälle siihen…se tehhään sanomalehestä 
kuumaan vetteen…” (K2 poika.) 
”…siinä tehtiin semmosta että lehtiä revittiin pieniks paloiks semmoseen saaviin jossa oli 
kuumaa vettä sitten sitä sekoteltiin että siitä tuli semmosta harmaata mössöä…ja sitten kun oli 
verkko josta tehtiin se linna…muodostettiin…ja sitten sitä ainetta panttiin siihen päälle…ja 
sitten...jos tuli reikä johonkin niin tavallinen paperi päälle ja siihen sit sitä löllöä…mut sitä ei 
saanu kukaan mukaan…” (K11 tyttö.) 

Opettaja arvelee asumuksen ratkaisujen liittyneen Janssonin kirjaan, lasten omiin kokemuk-
siin, saatavilla oleviin materiaaleihin ja välineisiin sekä opettajan taululle tekemiin tarinointia 
kuljettaviin kuviin: 

”…kun se oli kuivanu viimein sitten tuo massa…silloin ne mietti värin loppuun…että minkä 
värinen semmonen jäämörön vuori voi olla…ne oli sitä mieltä että kyllähän se on aika kylmä 
vuori...yks porukka halus päälle laittaa jotain joka näyttäis lumelta koska niissä janssonin kir-
joissa on siellä vuoren päällä lunta…ja kun minä olin piirtänyt taululle niitä vuoria niin olin 
jossain vaiheessa tarinaa aina laittanu lunta sinne vuorelle…ja sitten mulla oli jotakin vaaleeta 
kangasta ja tota alumiinifolioo ja jotakin…semmonen kangas ja paperilaatikko mulla oli…ne 
mietti et mistä ois hyvä tehä…kaikki halus ton alumiinifolion koska se oli niitten mielestä 
kaikkein jäisin…niin jäinen ja hurja että siellä on niinku jääpuikkoja…” (Olto.)  
”…tämä porukka halus että suuaukko on niinku kita…kun ne teki sitä niin siitä tuli niitten 
mielestä semmonen jäämörön suu...ja ne keksi et tuohon ulkopuolellekin vois laittaa puita...et 
se ois sitä muumilaakson metsää joka on jäätyny…väri oli niin että...ensin ne laitto tuolla ve-
siväripensselillä…mut se ei niitten mielestä silinny tarpeeks…sit ne noilla…hammasharjoilla 
rupes silittää sitä... joku keksi ruveta roiskimaan valkosta hammasharjalla... siinä on tommosia 
jääpilkkuja… mitähän nuo nyt ois…se oli niitten mielestä hirveen hienon näkönen sitten…ne 
jakso ihan kamalan pitkään tuota väriä läträtä siihen…niitten mielestä siitä tuli koko ajan niin 
hirveen hienon näköstä et ne jatko ja jatko ja jatko…kun minä niille sanoin et seuraavan ker-
ran kun tuun niin ne jäämöröt ilmestyy tänne...ni… ne koko ajan sitä suunnitteli että tää on 
hyvä nurkka...kyllä ne koko ajan aatteli sitä että mitenkä tää leikin kannalta on hyvä…” (Olto.) 

Rakentaessaan Mörön kotia lapset sovittivat toimintansa leikin juoniin. Kylmän sinisen 
vivahteita ja yksityiskohtia etsittiin erilaisten käytännön kokeilujen kautta. Asumuksen muo-
toa haettaessa mietittiin asujan muotoja ja asumisen toiminnallisia tarpeita. Rakentamisen 
mielenkiintoa lisäsivät kosketukselle kiinnostavat materiaalit. Toiminnan aikana tutkittiin 
mittakaavaa, maaleja, siveltimiä ja suteja, sekoituksia ja materiaaleja sekä niiden suhteita ja 
merkityksiä (vrt. Barnes 1994, 115). Muistellessaan toimintaa lasten puheissa korostuu 
materiaalin tuntu, aineen lämpimyys ja niljakas pehmeys: 

Sanoissa heijastelee lapsen vähäinen pettymys, jonka aiheutti yhteisen työn omistamisen 
mahdottomuus sekä työskentelyprosessin aikana opettajan antama ohjaus koskien paperi-
massan teknistä suoritusta. Arnheim (1990) korostaa, ettei oppijaa pitäisi kuormittaa käsi-
tyskyvyn ylimenevillä teknisillä tempuilla. Lapsen tulisi saada itse oivaltaa ja keksiä. Arn-
heimin mielestä kuitenkin alusta asti taidekasvatuksen päämääränä tulisi olla taide. Siten on 
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tärkeää, että lapselle annetaan taiteellisia (artistic) tehtäviä, joissa olennainen ilmaistaan 
visuaalisten ominaisuuksien avulla. (mt., 42.) Tässä toiminnassa opettaja ohjasi ja tutustutti 
lapset heille tuntemattomiin teknisiin mahdollisuuksiin ja jätti tilan niitä koskeville valinnoil-
le ja omille päätöksenteoille. Kaufman (1996) tarkastelee taiteen tekemisen prosessia oman 
aikuisen kuvallisen tuottamisen kautta ja toteaa siinä sisäisen ja ulkoisen rajojen hämärtyvän. 
Hänen mukaansa taide voi tulla samanaikaisesti todelliseksi ja vielä muistuttaa jostakin, jota 
ei ole. Taide voi esittää montaa tai sisältää enemmän kuin yhden merkityksen. Taideteok-
sessa hämärtyvät rajat tekijän sisäisen ja ulkoisen todellisuuden väliltä. (mt.) Mörön kodin 
työstämisessä lasten työskentelyprosessi muistutti Kaufmanin kuvaamaa taiteen tekemisen 
prosessia. Toiminnassa etsittiin sopivia ilmaisumuotoja erilaisille merkityksille. Lapset tutki-
vat osien välisiä suhteita, värien ja materiaalien antamaa kylmyyden ja lämpimyyden vaiku-
telmaa, tekstuureja sekä erilaisten välineiden vaikutusta tuloksen ominaisuuksiin: 

”…foliota pantiin alas että tulloo jäistä…” (K7 poika.) 
”…maalasin jollakin tumman sinisellä…” (K1 tyttö.) 

Erilaisten kolmiulotteisten muotojen ja merkityksiä sisältävien värisekoitusten tekemisen 
lisäksi opittiin värien nimiä ja kirjaimia sekä yhdessä neuvottelua ja työskentelyä. Opettaja 
toimi enemmän keskustelijana ja pohtijana toisten joukossa.  

Lapsuuden pelko / Värien ja muotojen merkitysten tarkastelu ja 
rakentaminen  

Pelko kuuluu ihmisen perustunteisiin, jotka yleisinhimillisinä syntyvät sukupolvesta toiseen 
toistuvissa ihmiselämän ongelmatilanteissa (Perttula 2006). Lahikainen, Korhonen, Kraav ja 
Taimalu (2004) päättelevät lasten mielikuvitusolentoja ja sotaa kohtaan tunteman pelon 
lisääntyneen. He esittävät 5–6-vuotiaiden lasten peloista kertoessaan usein mainitsevan 
yhteyden pelon aiheen ja television katsomisen välillä. Pelon kohteena oleva television 
esittämä mielikuvitushahmo otettiin tässä esiopetusympäristön toiminnassa tarkastelun 
kohteeksi. Pelot antavat yhden mahdollisuuden lasten turvattomuuden käsittelemiseen 
taiteellisessa toiminnassa tapahtuvan kuvittelun avulla. Barnes (1994) esittää lapsen liittävän 
kuvittelunsa kuvien välisten suhteiden tarkasteluun: “In the realms of imagination, children 
play with combinations of images, making new relationships between them, enlarging, 
changing and adapting them to suit their fantasy” (mt., 83). Lapset leikkivät kuvien välisillä 
suhteilla, ja muokkaavat niitä. Taiteellisen toiminnan kautta on mahdollista pelkojen, unien 
ja painajaisten lisäksi tarkastella itseen, vanhempiin, rakkauteen, väkivaltaan tai menetykseen 
liittyviä asioita. (mt., 85.)  

Pelko oli juuri se tunne, johon mielenkiinto toiminnassa erityisesti kohdistui. Pelko oli 
tunne, joka esiintyi lasten välisessä diskurssissa ja toimi koettelun käytäntöjen liikkeelle-
panijana. Pelko liittyi lasten kotonaan katselemaan sarja-animaatioon, jonka ajattelimme 
toimivan esiopetustoiminnassa vieraannuttavana kuvittelun ympäristönä, johon kodeissa ja 
koulussa käytyjen keskustelujen ja kuvallisten kertomusten olisi mahdollista peilautua. En-
nen kuin pelkoon koskettiin esikoulussa, kotiin lähetettiin lapsen mukana kirje (Liite 5), 
jossa kerroin omasta lapsuuden pelostani, joka liittyi pimeään ja kuvittelemaani ilkeään 
hahmoon. Kotiväkeä pyysin keskustelemaan lapsen kanssa ja piirtämään kuviksi omat lap-
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suudenaikaiset ja lapsen nykyiset pelon tunteet ja kuvitelmat. Isovanhempien toivottiin 
myös ottavan osaa kuvalliseen kerrontaan. 

 

  

  

    

Kuva 13. Ylhäällä vasemmalla äidin tekemä kuva pelon kohteena olevasta lohikäärmeestä. (K8 äiti.) 
Kuva 14. Ylhäällä oikealla lapsen tekemä kuva lohikäärmeestä. (K8 poika.) 
Kuva 15 ja 16, 17 ja18. Keskellä ja alhaalla lapsen jatkotyöstämät kuvat. (K8 poika.) 
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Lapset toivat esikouluun mukanaan 29 kuvin ja kirjoituksin tuotettua kertomusta. Kahdek-
sassa kodissa oli pelosta tehty kuvallisia kertomuksia. Kahdessa kodissa isovanhemmat 
olivat osallistuneet kertomusprosesseihin. Aiheena pelko kiinnosti lapsia:  

”...kun me mentiin kottiin töistä...ja minä sain ne ruokavehkeet niin...sami kiikutti paperia ja 
sitten myö alettiin piirtämään…kauheita liskoja…joilta veret roisku hampaista...” (K8 äiti.) 

Äiti kuvasi kuvitteellista lohikäärmettä pelon kohteenaan (Kuva 13). Kuva lienee kiehtonut 
lapsen mielikuvitusta sillä hän teki sen jälkeen useiden kuvien sarjan (KuvaT 14–18), joissa 
varioi äidin käyttämää merkistöä ja sulatti ne osaksi omaa ilmaisuaan. Lapsen prosessoimis-
sa kuvissa äidin esittämät luolan suut ristikkoisine pinnankäsittelyineen, heinätuppaat var-
jostuksineen ja kukkineen, kivet, lohikäärmeet selkäpiikkeineen, nahan kuvioineen, leukoi-
neen ja hampaineen sekä väreineen varioituvat monin tavoin.  

Haastatteluissa kävi ilmi, että pelon kertominen lapselle arvelutti joitakin aikuisia. Jonkun 
mielestä se oli koko prosessin hankalin vaihe. Joku saattoi kuitenkin suhtautua rohkeammin 
pelkoon ja arvella lapselle varmaan olevan helpottavaa kuulla aikuisen lapsena pelänneen:  

”… varmaan semmonen helpotus kuitenkii et ei se mitään vaikka pelkää...et oon 
minäkin pelänny…” (K8 äiti.)  

Lasten ei ollut opettajan kertoman mukaan esiopetusympäristössä tapahtuneen toiminnan 
aikana heti helppo myöntää aikuisten pelänneen koskaan mitään:  

”… kun ne toi ne laput niin mä kysyin että...ootteks te pelänny koskaan mitään…niin kau-
heen moni sano et...eeeiiiii...en minä oo mitään pelänny…erityisesti pojat…sit minä kysyin et 
onko isät ja äidit pelänny…eeeiihän ne mitään oo pelänny…sanoin et ruvetaas kattoo näi-
tä...sit kaikki meni et ai niin..no niin..ne hiljeni ja muisti et ai niin...onhan me puhuttu ... yks 
jos toinen rupes kertoo et ai niin meiän isä kyllä oli pelänny sitä ja meiän äiti pelkää aina et 
minä tipun jäihin…se oli hauska miten niiden mielestä isät ja äidit oli pelänny kauheen huvit-
tavia juttuja…niinku koiria….kun ne oli kaikki muistikuvansa kertonu jo niin otettiin ne la-
put....ne niinku hiljeni…nää on vakavia asioita…et ne oli hartaudella suhtautu siihen pelko 
asiaan…ja kunnioituksella toisten pelkoja kohtaan …niiden mielestä nää oli jotain semmosta 
suurta…niistä ne ois puhunu kauan…” (Olto.) 

Onko aikuisen pelon myöntäminen vaikeaa, koska se vähentää lapsen turvallisuuden tun-
netta, vai onko se vaikeaa siksi, että aikuiset esittävät lapselle pelottomuutta? Tässä lapset 
alun pelon kieltämisen jälkeen kertoivat aikuisten mainitsemia pelon kohteita huvittavina ja 
lopulta päätyivät pelon vakavuuden äärelle omien kokemustensa kautta. Aikuisten pelon 
ottaminen kevyesti saattoi johtua aikuisten tavasta esittää varoen tai vähätellen pelon aihet-
ta: 

”…tää oli sillä lailla että kun…niin…että eihän meiän niinkun lapsena oikeestaan…minä en 
muista ainakaan että ois mitään sen kummemmin pelätty…muuta kun joulupukkia…” (K7 äi-
ti.)  

Vähättelyyn saattoi johtaa myös kotiin lähetettyyn kirjeeseen kirjoittamani lause: ” Ottakaa 
lapsi mukaan kerrontaanne arvuutellen ja neuvoa kysyen. Lapsi varmaan mielellään keksii 
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selityksen ja ratkaisun vanhan pelon voittamiseen.” (LIITE 10). Tällä lauseella halusin 
suunnata pelosta keskustelun kotona kohti pelon voittamisen keinoja.  

Muutaman isovanhemman lapsuuden pelon kohteeksi mainittiin koira. Joku isä oli pelännyt 
kynttilän valkeaa. Äitien kertomuksissa joulupukin lisäksi oli pelätty lehmiä, hukkumista, 
hirviä, joulupukkia, ladon valoja, savusaunaa, susia, pimeää, lintuja ja muurahaisia. Pimeän 
pelko oli yhteisenä sekä aikuisilla että lapsilla. Pimeän on helppo kuvitella sisältävän jotain 
epätavallista ja pahaa:  

”… lapsuudessani jouduin kulkemaan koulumatkani kävellen, pimeässä halki synkän metsän 
jota pelkäsin. Juoksin joka kerta tietyn kohdan ohi metsässä koska luulin luurangon ilmesty-
vän siellä koska tiesin että siinä sijaitsi kuolleiden kanojen hauta…” (K7 äiti.)   

Aikuisten lapsuuden aikaisina pelon aiheina mainittiin usein luotokappaleita. Lisäksi televi-
sion uutis- tai asiaohjelmat olivat tuottaneet ainakin yhden ydinsodan pelon aiheen:  

”…mulle ainakin jäi ydinsodasta…ol jotakin ohjelmata…siinä niinku näytettiin että minkälais-
ta se olis…niin mulle ainakin jäi se sillai pelottavana mieleen se asia...siitä varmaan näki 
unia...se oli niinku mielessä pitkään...sitä en oo unohtanu…” (K5 äiti.)  

Uutiset Estonia-laivan uppoamisesta olivat aikuisten kertoman mukaan jääneet lasten mieliä 
vaivaamaan haitaten omaa matkan tekoa: 

”…oliko se tallinnassa tai…en minä muista…niin se pelkäs koko ajan että jos sille laivalle tul-
lee jotakin…” (K3 äiti.)  
”…sillon kun tämä estonia uppos niin meillä ei paljon tarvinnu houkutella laivaan…et ainakin 
vanhin poika…siihen se vaikutti ihan hirveesti.. .kun oltiin ruotsin laivalla…lähti sillä eholla 
että mulla ol mukana yks kassillinen täynnä pelastusliiviä…että kyllä se nyt eri asia on jos 
prätkähiiret hukkuu…” (K13 äiti.)  

Vanhemman puheessa erottuu käsitys, jonka mukaan todellisesta tapahtumasta kerrotun 
aiheuttama pelko on lapselle vaikuttavampi kuin kuvitteellisen. Lasten kerrottiin todellisesta 
pahasta kertovan lisäksi pelkäävän mörköä, karhua, hellan alta tulevaa hiirtä ja säikäyttämis-
tä. Pelkoa saatettiin tuntea kaikissa sukupolvissa siis pimeän tai epätavallisen valon, epäta-
vallisen suuren tai pienen eläimen, kuvitellun epätavallisia piirteitä omaavan hahmon ja 
epätavallisen elämän tuhosta kertovan todellisen tapahtuman takia. Opettajan mielestä 
pelko kiinnosti lapsia kovasti ja he näyttivät ymmärtävän toisiaan pelon aiheista keskustelta-
essa:  

”…se oli hirveen kiinnostavaa…minusta tuntuu et ne… ryhmässä toisiaan pysty hetkittäin 
ymmärtämään hyvin...et siinä tuli semmonen solidaarisuus niitäkin lapsia kohtaan jotka ei eh-
kä aina muuten ollu niin ryhmässä mukana…mut sit jos se sattu sanoo et mikä sitä on pelot-
tanu niin muut vaan nyökytteli et joo...on hurjia juttuja…” (Olto.) 

Lapset näyttivät tuntevan myötätuntoa toisiaan kohtaan peloista puhuttaessa. Myötätunto 
edellyttää tunteenomaista eläytymistä toisen ihmisen tilanteeseen ja kokemuksiin (Seeskari 
2004). Se sisältää vastavuoroisuutta, vuorottelua ja näkökulman ottamista, toisen näkökul-
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maan ja tunteisiin eläytymistä. Kehitystään haittaavia tilanteita kohdanneet lapset voivat 
tarvita tukea myötätunnon tunnistamisen prosessissa. (mt., 68.) 

Kokeiluun liittyvässä taiteelliseen tarkasteluun pyrkivässä toiminnassa ja Mörön tarinaan 
liittyvässä leikin kulussa myös vauvan vähän kasvettuaan ajateltiin kohtaavan ympäristöään 
tutkiessaan olion, jota pelästyi. Pelon kohtaamiselle luotu mielikuva on väistämättä dra-
maattinen. Rönnberg (1991) katsoo nk. dramaattisten leikkien sopivan erityisesti 5–8 vuo-
den ikäisille. Leikeissä on jo varhain hänen mukaansa suuressa määrin toisaalta kyse hallit-
semis- ja alistamishierarkioiden rakentamisesta ja toisaalta kyse niiden muokkaamisesta. 
Lapsi kertaa leikeissä omaa henkilökohtaista alistamis- ja valvontahistoriaansa. (mt., 46–49.) 
White ja Epston (2000) korostavat tarinallisessa lähestymistavassa ongelman ulkoistamisen 
olevan tärkeää. Ongelma pyritään selvästi erottamaan persoonasta, jolloin on mahdollista 
tutkia dynamiikkaa henkilön ja ongelman keskeisessä interaktiossa. Kertomusten taianomai-
sista käänteistä käänteistä ihminen voi löytää omia toiveitaan ja itselle piirteitä, joista kehit-
tää voimaa ongelmien ratkaisemiseksi. (mt., 20–21.) 

Esiopetusympäristössä pienen Mörön pelon kohteet kuvattiin suurelle kuitukankaalle vesi-
värein maalaten. Jos tätä maalaustapahtumaa tarkastellaan dramaattisena leikkinä, pojilla ei 
näyttänyt olleen opettajan kertoman mukaan vaikeuksia käsitellä hallitsemishistoriaansa. He 
maalasivat mielestään hirmuja ja käsittelivät hirveyksiä koko ajan myös keskustellen. Opet-
tajan mielestä pojat työskentelivät innokkaasti: 

”…se oli erityisesti pojille ihana…ne oli innostuneita maalaamiseen …kun ne teki niin ne ko-
ko ajan kuvaili miten ne tekee tähän nyt verta…kyllä jäämörkö kun tän näkee niin se kyllä jää-
tyy...” (Olto.)  

Pettersson havaitsi vuonna 1979 tyttöjen ja poikien kuvailmaisuun liittyvissä aihevalinnoissa 
olleen selviä eroja. Tytöt hänen mukaansa suosivat aiheita, joissa oli sidoksia eläviin olen-
toihin, kuten ihmisiin, eläimiin ja kasveihin tai aurinkoon, kun taas pojat esittivät mielellään 
teknisiä aiheita, kuten autoja, junia, laivoja, lentokoneita ja raketteja. (Pettersson 1981, 150.) 
Rydin (1996 / Aronsson 1997) on puolestaan tutkinut miten esikouluikäiset lapset suhtau-
tuvat television kertomaan. Hänen mukaansa tytöt rekonstruoivat enemmän kertomuksen 
merkitystä, mutta heidän oli samalla vaikeampaa erottaa kertomusta todellisuudesta. Pojat 
sen sijaan erottivat helpommin kuvatun todellisuudesta ja tarkastelivat muutenkin kerrottua 
kauempaa. Rydin arvelee tyttöjen samaistuvan sankarittareen ja kokevan nähdyn siten voi-
makkaammin, jonka takia toden ja epätoden erottaminen vaikeutuu. (Aronsson 1997, 142.)  

Tässä esitetyt tyttöjen tekemät pelottavat hahmot (Kuvat 25–27) ovat kaikki melko kirkas-
värisiä, kasvopuolelta kuvattuja ja pitkänomaisia muodoiltaan. Poikien tekemät hahmot 
ovat kasvopuolelta tai kyljestä monin murretuin värein kuvattuja (KuvaT 19–24) ja niiden 
muodoissa on vaihteluja. Yhteisiä pelon piirteitä ovat monet raajat tai ulokkeet, korostetusti 
paikannetut silmät ja nenä sekä ammollaan oleva suu. Poikien hirviöiden maalaamiseen 
kohdistaman tekemisen ja puheen innokkuuden taustalla opettaja arveli kenties osaltaan 
piilevän pojille suunnattujen leluhahmojen piirteineen ja toiminnallisine ehdotuksineen: 

”…pojat tykkäs siitä paljon…niillä on ilmeisesti niitä hirviöleluja niin paljon…aina kun nap-
pia painaa niin jotain räjähtää…ja jostakin muuttuu joksikin…kun ne teki niin ne selitti et-
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tä....tää pystyy sit jos semmonen tulee...tästä nousee sellasia piikkejä...et niillä oli semmonen 
tarina…liitty siihen hahmoon heti...” (Olto.) 

 

   

   

   

Kuva 19 (K2 poika.) Kuva20. (K12 poika.) Kuva 21. (K12 poika.) 
Kuva 22. (K8 poika.) Kuva 23. (K6 poika.) Kuva 24. (K3 poika.) 
Kuva 25. (K11 tyttö.) Kuva 26. (K4 tyttö.) Kuva 27. (K10 tyttö.) 
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Erilaisten lasten kuvallisen kasvatuksen järjestäminen ja toiminnan ohjaaminen edellyttää 
aikuiselta itseltään tunteenomaista herkkyyttä erilaisia lapsia kohdatessa (Ovaska-Airasmaa 
1992, 105). Tutkimusten mukaan lasten kyky käsittää epätodet uskomukset kehittyy 3,5–5 
ikävuoden tietämillä (Leekam 1993). Joillakin tytöillä tässä noin 6-vuotiaiden joukossa oli 
vaikeuksia pahan esittämisessä. Opettaja keskusteli heidän kanssaan uudesta näkökulmasta, 
joka avautui helpommin lähestyttävän hyvän kautta: 

”…oli muutama tyttö jotka ei halunneet tehdä sitä hirmua…ne sano et...ei tätä voi tehdä…sit 
mä niille puhuin niin ne rupes miettimään sitä vähän eri kantilta…ja ne löysi siitä jonkun iha-
nan asian jota se pelkää...ne päätti sitten että jäämörkö pelkää varmastikin kesää koska se on 
niin lämmin...” (Olto.)  

Lapsi kaipaa toiminnalleen aikuisen hyväksyntää. Opettajan suunnalta tuleva huomio on 
merkityksellistä lapsen ponnistelujen, ajatusten, sensitiivisyyden ja taitojen kannalta (Smith 
& muut 1993, 107) Opettajan lisäksi tässä toiminnassa huomion antajina toimivat myös 
kotien aikuiset. Pelottavia mielikuvitusolentoja esittävät suuret maalaukset ripustettiin toi-
mintaympäristön ikkunoihin, joissa lapsia hakemaan saapuvat aikuiset ne näkivät. Opettajan 
mukaan lapset kuljettivat heitä töiden äärelle katsomaan ja esittelivät paljon erilaisia ulokkei-
ta omaavat hahmot ja kertoivat niiden toiminnoista:  

”…lapset kävi hakemassa vanhempansa kattomaan niitä…että tuu kattoo mitä tehtiin…ja 
esitteli et mikä on kenenkin ja mitä se pystyy tekemään…se oli niille sellanen että koko pitäjä 
sen jälkeen sitten teki niitä hirviöverhoja kotona…kaupasta loppu kuitukankaat koko-
naan…tilattiin niitä jo lisää…” (Olto.) 

Lapset suunnittelevat kuvattavansa aika intuitiivisesti (Smith & muut 1993). Tarkkaavaisuu-
teen havahduttaminen vahvistaa ja laajentaa intuitiivista kykyä, jonka avulla kokemus muu-
tetaan kuvalliseen muotoon. Samalla tullaan tietoiseksi valinnoista, ajatuksista ja taidoista, 
joihin voidaan turvata tulevia ongelmia ratkottaessa. (mt., 108.) Tämän toiminnan aikana 
toisen pelon kohdetta kuvatessaan lapset pohtivat pelkoa aiheuttavia muotoja ja värejä. 
Kuvatut muodot ovat moniulotteisia, ei ihmistä muistuttavia. Värit ovat osittain voimakkai-
ta päävärejä, osittain monien värien sekoituksin aikaansaatuja tummia sävyjä.  

 

Ihanan odotus / Kuvien välisen kertovan suhteen tarkastelu ja 
rakentaminen  

Toiminta esiopetusympäristössä loppui juuri ennen joulua, joten viimeiseksi tutkittavaksi 
ilmiöksi valittiin hyvän kaipuu ja ihanan odotus. Koteihin lähetettiin kirje (LIITE 11), jossa 
kerroin joulun viettoon liittyviä muistojani. Niihin liittyivät joulun odotus, lahjan saaminen 
ja kuusen alle asettuminen. Ajattelin muistojeni herättävän kotona lukijoiden omat muistot. 
Aikuisia pyysin kertomaan lapselle odotuksesta ja niistä aistivaikutelmista ja tunteista, tilan-
teista ja yksityiskohdista, joita siihen liittyy. Pyysin liittämään myös lapsen ja isovanhemmat 
mukaan kuvia piirtävään ja kertovaan toimintaan. Kertomuksia tuli kouluun vähemmän (15 
kpl) kuin edellisissä vaiheissa. Oliko vähenemisen syynä kiireinen joulunalusaika, vai in-
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fluenssa, jonka takia monet lapset ja aikuiset joutuivat vuoteenomiksi? Vai johtuiko vähe-
neminen siitä että hyvä ei ole niin kiinnostava kuin pelottava? Pelottavan kohdalla ihmisen 
on terästäydyttävä, oltava aistit todella valppaina. Kohdatessaan pelottavan ihmisen koko 
elämä voi olla vaakalaudalla. Toisin on hyvän ja kauniin kohdalla. Hyvän ja kauniin kohda-
tessaan ihminen voi asettua aloilleen ja levähtää.  

Kuudessa kodissa joulusta oli tehty kuvallisia kertomuksia. Monet niistä olivat lasten kuvit-
tamia, joulun koristeista ja tavoista fragmentaarisesti kertovia. Niihin aikuiset olivat liittä-
neet selittäviä tekstejä. Kuvien tuottamiseen saattoi liittyä pitkä keskustelun ja kuvan teke-
misen prosessi: 

”…sitten kerroin...että kun ne sitten päivän mittaan…niinku joulujuhlat ja nämä näin...tuli ne 
mieleen...ja sitten nää enon paketit...niin nämä tuli niinku myöhemmin...niin sit se kävi aina li-
säämässä niitä...” (K7 äiti.) 

Äidin pitkän muistelun ja kertomisen prosessin kuluessa lapsi jatkoi kuvien tekemistään. 
Kuvassa (Kuva 28) lapsi esittää ääriviivoin piirtäen joulupukin kasvopuolelta ikään kuin 
ilmestyvän selin sängyssä nukkuvalle lapselle. Pukilla on kädessään lahjasäkki, joka näkyy 
läpi, jotta sen sisällä olevia lahjapaketteja on mahdollista tarkastella. Pukin yksityiskohdista 
on valittu esitettäviksi pukin lakki, silmät, naurava suu sekä saappaat. Pukin tikkujalat näky-
vät saappaiden varsien läpi. Seinälle on kuvattu ikkuna ristikkoineen. Ikkunan taakse on 
kuvattu kaksi tonttua. Tontut näkyvät seinän läpi. Vuode on kuvattu suoraan sivulta. Sillä 
loikoo hahmo, josta on valittu esitettäviksi pää silmineen ja suineen, pyöreä vartalo ja tik-
kuina esitetyt pitkät jalat. Hahmosta lähtee ajatuskupla, johon ei ole kuvattu mitään. Toises-
sa kuvassa (Kuva 29) lapsi esittää ääriviivoin piirtäen monta episodia joulun kulusta: kuusen 
koristeineen, joulupukin lahjoineen, lapsen joulupukin sylissä istumisen, ikkunan kurkkivine 
tonttuineen, joulukalenterin, lahjakääröjä ja avattuja lahjoja. 

Joulusta keskustelu kodeissa liittyi usein tiiviisti edellisen joulun vieton muisteluun ja sen 
merkistöön:  

”…puhuttiin paljon et minkälaista meillä oli viime jouluna ja...sillä tavalla oli minustakin ihan kiva että 
kun se sai niinku muistella sitä...sen kautta sitä mitä oli ollu viime jouluna…kyllä aika hyvin muisti-
kin…meillä oli ollu kuusi ja…piparin tuoksu…” (K6 äiti.) 

 

Äidin kanssa käydyn keskustelun pohjalta lapsi esittää (Kuva 30) mahtavan kuusen, joka on 
kaksi kertaa niin suuri kuin seinälle kuvattu ovi. Kuusen kuvatuiksi yksityiskohdiksi on 
valittu sen rakentuminen, väri, kynttilät ja keltainen latvatähti sekä kuusen jalka. Toisessa 
kuvassa (Kuva 31) lapsi esittää jyhkeänä seisovan kodin jouluvaloineen. Koti on kuvattu 
suoraan sisäänkäynnin puolelta. Ovi on kuvattu ääriviivoin ja ovensija merkitty. Kodin 
materiaalista rakentumista on kuvattu. Lumen peittämää maata on kuvattu paperin alareu-
naan sinisellä värillä. Taivasta esitetään vaaleammalla sinisellä pinnalla kuvan yläosassa. 
Taivaalle on kuvattu paljon tähtiä keltaisella värillä. Oven yläpuolelle on kuvattu jouluvalot 
tarkoin muodoin ja yksityiskohdin. 
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Kuva 28. Ylhäällä vasemmalla lapsen kuvaama joulun odotus. (K7 poika.)  
Kuva 29. Ylhäällä oikealla äidin muistelupuhe lapsen kuvaamana. (K7 poika.)  
Kuva 30. Alhaalla vasemmalla kuusen tuoksu ja piparit lapsen esittämänä. (K6 poika.)  
Kuva 31. Alhaalla oikealla kodin jouluvalot lapsen esittämänä. (K6 poika.)  

Tekstejä leimaa odottamisen jännityksestä kertominen. Ihmettelen niitä lukiessani pelosta 
kertovien tarinoiden jälkeen joulun auvoisaan hyvään liittyvän jännityksen ja pelon yhtäläi-
syyttä. Yhteisenä niissä näyttää olevan vahva tietoisuus jonkun tuntemattoman läheisyydestä 
ja sen kohtaamiseen tai kohtaamattomuuteen suuntautuva intensiteetti. Lapsi käsittelee 
joulun odotusta jännittämisen kautta ja liittää siihen toisia kohtaan tuntemansa myötätun-
non: 

” Silloin vähän jännittää kun iskän kanssa traktorilla haetaan kuusi ja se koristellaan. Mukavaa 
on joulupukin tulo ja hänen sylissään istuminen vaikka vähän jännittääkin. Jouluna tykkään 
kavereista ihan hirveesti. Joulukalenterin avaaminen jännittää kun sieltä tulee erilaisia kuvia. 
Jännittäminen on mukavaa.” (K8 lapsi äidin kirjaamana.)  

Kahdessa kodissa isovanhemmat olivat osallistuneet joulun käsittelyyn. Muistot liittyvät 
voimakkaasti koulun kuusijuhlaan ja aattona kotiin noudettavaan kuuseen:  

”…Joulun odotus koulussa oli suurta, oli tonttuleikki ja enkeliharjoituksia. Joka kuusijuhlaan 
ylempien luokkien lapset olivat harjoitelleet Sakari Topeliuksen näytelmän. Sitten koitti suuri 
päivä, oli koulun kuusijuhla. Äitikin oli siellä. Kuusijuhlasta alkoi sitten oikean joulun odotus. 
Äiti leipoi ja laittoi jouluruokia. Isä haki joulukuusen, aattona se tuotiin tupaan ja me lapset 
saimme koristella sen. Joulukuusen mukana tuli oikea joulu kotiin.” (K12 isoäiti.)  
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Tekstiä kuvittaessaan isoäiti on piirtänyt ääriviivoin yksinäisen hevosen vetämässä reellä 
kuusta metsästä kotiin auringon paistaessa taivaalla. Kuvassa (Kuva 32) hevonen on esitetty 
sivusta ja reki päältä, jotta siinä olevaa kuusen hahmoa olisi mahdollista tarkastella. Hevo-
sen taakse on kuvattu metsä, josta kuusi on noudettu. Hevonen on esitetty paikoillaan 
seisovaan asentoon, joka lisää vähin merkistöin rakentuvan kuvan välittämää hiljaista tun-
nelmaa. 

 

 

  

 Kuva 32. Isovanhemman piirtämä kuusen hakemisen tilanne. (K12 isoäiti.)  

Kuvia ja niiden osia voidaan järjestellä kertomuksiksi. Graafisessa kerronnassa voidaan 
valita yksi vaihe, jonka avulla symbolisesti kuvataan koko tapahtumaa. Luquet kutsuu tätä 
tapaa symboliseksi tyypiksi (symbolic type) (Luquet 2001, 129) Sen kautta esitettävää kuval-
lisen kerronnan muotoa lapset käyttävät (ks. esim. Kuva 28) useissa kasvun vaiheissa. Toi-
nen tapa on kuvata tapahtuma useiden kuvien avulla. Tätä tapaa Luquet (2001) kutsuu 
epinaaliseksi tyypiksi (epinal type). Tällaisessa kuvaamisen tavassa tapahtumasta esitetään 
useita vaiheita, toistaen samoja hahmoja eri asetelmissa. Lapsille tyypillinen on myös tapa, 
jossa yhden kuvan sisällä kuvataan toiminnan eri vaiheita (ks. esim. Kuva 29). Tätä tapaa 
Luquet kutsuu suksessiiviseksi tyypiksi (successive type). (mt., 132.) Tämän tutkimuksen 
aineistossa lapset ja aikuiset kuvasivat useimmiten vaiheita, kuvakerrontoja, joita Luquet 
kutsui symbolisiksi. Suksessiivisesti jotkut lapset kuvasivat mm. syntymään ja jouluun liitty-
viä vaiheita samaan kuvatilaan. Epinaalisesti, useita peräkkäisiä vaiheita esittäen lapset työs-
tivät kuvakertomuksia koulussa opettajan ohjauksessa ja sen jälkeen joidenkin vanhempien 
kertoman mukaan kodeissa itsenäisesti. Barnes (1994) toteaa lapsen piirroksen helposti 
johtavan toiseen. Toisiaan seuraavat piirrokset Barnesin mukaan muistuttavat suunnittelun 
prosessia. Piirtäessään ajatuksiaan paperille, lapsi luo samalla varastoa kommunikoinnille. 
(mt., 144.) Esiopetuksessa lapset konstruoivat pienimuotoisen kuvakirjan Muumien ja Mö-
rön joulun odotuksesta. Kirjan kuvasivut kertoivat tarinaa siinä järjestyksessä kuin ne kir-
jaan liitettiin, alkaen kannesta ja päätyen loppuun.  
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Opettaja ratkaisi kirjan muodon A4-arkin pohjalta nitoen paperit keskeltä yhteen: 

”...tehtiin nopeesti tommonen vihko jossa on neljä arkkia…neljän sivun tarina niin että kuva 
on yhdellä sivulla ja toisella sivulla teksti…taikka sitten niin että…siinä on enemmän ku-
via…” (Olto.) 

Kirjoissa kuvastuu lapsen paljon toimintaa sisältävä elämän vaihe. Lasten kirjoihin piirtämät 
kuvat ja opettajan kirjoihin kirjaamat lasten sanomat kertovat toiminnoista, kiiveten, kipais-
ten tai juosten paikasta toiseen siirtymisestä ja havainnon teosta (Kuva 33).  

Opettaja päättelee kodeissa käytyjen keskustelujen kenties auttaneen ymmärtämään parem-
min toiminnallisia kokonaisuuksia. 

”…kun näitä katsoin jonkun ajan päästä…niin oon sitä mieltä että ne lapset joilta tuli 
se...tarina kotoo…niin niiden tarinat tässä kirjassa on loogisempia...ne on ne vanhemmat in-
nostunut siitä tutkimuksesta niin varmaan kertoo osittain jotakin siitä että niillä on ehkä ollut 
innostus kaikenlaista tekemistä kohtaan…mutta niin...niiden tarinat jotka on osallistunu sii-
hen tutkimukseen…niiden tarinoissa ei oo niin että se katkee...ja muuttuu toiseks sitten välil-
lä...” (Olto.) 

Tein itse saman huomion hallussani olevia sarjakuvakirjoja tarkastellessani. Alla esimerkit 
kertomuksista, joista ensimmäinen on toimintaan osallistuneen, ja toinen ei-osallistuneen 
kodin lapsi: 

”Nipsu, Nuuskamuikkunen ja Pikku-Myy odottavat Joulupukkia. Silloin Joulupukki ilmestyi 
ihmeellisesti taivaalle. Eihän vielä ollut edes talviaatto. ”Minä olen Joulupukki.” ”Annoin teille 
lahjoja, kun annoitte minulle niin aikaisin kirjeenne.” Joulupukki sanoo että ”minä annan lah-
jat teille heti nyt.””Täällä on Nipsulle uusi rahapussi. Täällä on Muumille uusi puukko. Täällä 
Nuuskamuikkuselle uusi huuliharppu. Täällä on Pikku-Myylle uusi hame.” (K2 poika.) 
”Kuusen oksassa rapisee jokin, siellä oli vaan orava. Minä katsoin kuusen latvaan. Tonttu 
kurkisti ikkunasta, ja siellä oli tuhmia lapsia. Tontut kerto joulupukille, ja niille annettiin pelk-
kiä risuja. Lapset oli kiukkuisia. Lapset leikkii piilosta. Ovi paukahti kiinni. Lapset sillä aikaa 
hiipi ulos. Äiti odotti ruokaa. Aurinko paistoi lapsien silmiin. Äiti sanoi että ”kannattais laittaa 
aurinkolasit päähän”. Ja tuuli alkoi puhaltaa. Äiti komenti lapsia sisälle. Äiti sanoi että ”nyt on 
ruoka aika”. Äiti sanoi että ”kohta pääsette takaisin ulos leikkimään”. Äiti yöllä komenti nuk-
kumaan. Nurmikko heilui kun tuuli puhalti. Lapset huuti että ”Lunta sataa”. Äiti kuuli että 
hevosen jälkiä kuulu. Ja sitten äiti halusi ratsastamaan. Äiti vei hevosen talliin. Tuuli alko puh-
kumaan. Hevosia rupesi paleltamaan. Äiti näki tontun vieressään. Hevonen pääsi tallista irti. 
Äiti meni etsimään hevosta. Äiti löysi viimeinkin sen. Äiti kun rupesi nukkumaan, se nousi 
vettä juomaan. Äiti laitto hevosen niitylle. Alkoi sataa lunta. Lunta oli tosi vähäsen. Äiti ja lap-
set teki lumiukon.” (tyttö.) 

 

Minäkertomusten tarkastelussaan Rönnholm (1999, 199) esittää johdonkukaisuuden, pysy-
vyyden tai yhtenäisyyden leimaavan yleensä niiden henkilöiden kertomuksia, joilla on vahva 
kulttuurihistoria tai selkeä tietoisuus paikastaan historiassa. Arvelen tässä aikuisen kerto-
musten kuuntelemisen kehittävän lapsen tietoisuutta ja taitoa hahmottaa kertomuksen 
kulun rakentumista ja osien keskinäisiä suhteita sekä osien ja kokonaisuuden välistä arvioin-
tia. Esiopetusympäristössä tapahtuneessa toiminnassa lasten tekemät tarinat luettiin yhdes-
sä. Kaikki tarinat haluttiin kuulla ja ne olivat lapsista hienoja. 
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Kuva 33. Lapsen koulussa tekemä sarjakuva. (K12 poika.) 
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Päätöstilaisuus / Kuvan ja liikkeen suhteen tarkastelu ja 
rakentaminen 

Yksilökasvatuksen rinnalla oppilaiden keskeinen kanssakäyminen opetustilanteissa on ollut 
yhtenä tunnusmerkkinä sosiaalisen yhteisökasvatuksen lisääntymisestä 1900-luvulta lähtien 
(Nurmi 1982, 126). Ryhmässä tapahtuva yhteinen toiminta ja pohdinta rakentavat ajattelua 
itsestä ja ympäristöstä. Esiopetusympäristössä tapahtunut toiminta päättyi tässä yhteisölli-
seen joulujuhlaan, jota varten lasten kanssa suunniteltiin ja toteutettiin aiemmin tehtyjen 
sarjakuvakirjojen pohjalta piirtoheitin-animaatiot.  

Ahon ja Laineen (1997) mukaan 5–6-vuotiaan lapsen käsitys toisesta ihmisestä on vielä 
jäsentymätön. Fyysisten ja psykologisten ominaisuuksien erottaminen toisistaan tuottaa 
vaikeuksia ja esimerkiksi toiminnat ja tunteet saattavat sekoittua. (mt., 84.) Esittävistä rooli-
leikeistä kyllä voidaan nauttia, mutta konfliktit tämänikäisten lasten vuorovaikutustilanteissa 
ja niiden kuluissa ovat tavallisia (mt., 131). Yhdessä esitettäväksi tarinaksi ei tässä tasapuoli-
suuden nimissä valittu mitään jo tehdyistä sarjakuvakirjoista, vaan ne toimivat varastoina 
yhteisen tarinan punomisessa. Barnesin (1994) mielestä on kiistanalaista, miten vanhoina 
lapset pystyvät suunnittelua ja ongelmanratkaisua sisältäviin toimintoihin. Monet 5-vuotiaat 
voivat olla kykenemättömiä seuraamaan järjestystä tai arvioimaan mitä seuraavaksi mahtaa 
tapahtua. Yleensä heidän kokemuksensa maailmasta ja sen materiaaleista on vielä hyvin 
rajoittunutta. 7–8-vuotiaat voivat kyetä ennustamaan tapahtumia ja pystyä suuremmalla 
todennäköisyydellä seuraamaan aavisteltuja tapahtumia. Lapsille on kuitenkin mahdollista 
esitellä suunnittelussa käytettäviä elementtejä. (mt., 144.) Opettaja esitteli animaation teke-
miseen tarvittavat elementit vähitellen työskentelyn kuluessa:  

”… me mentiin taas tuohon matolle ja ruvettiin miettii että tehhään yhessä semmonen tari-
na…ja mietitään se näitten kirjojen tarinoitten pohjalta mitä ne lapset oli tehny....ensin mietit-
tiin että mitä hahmoja siinä olis…et montako siinä vois olla sen esityksen kannalta…no ne 
luetteli ja sit ne niinku että no joo…kyllä mullekin käy...voisko siinä olla niiskunei-
ti…semmosessa hyvässä hengessä ne siitä pysty puhumaan…ja miettimään et ketä siinä vois 
olla…” (Olto.) 

Tomasellon (1994) mukaan kuusivuotiaina lasten käsitys ihmisestä ja itsestä muuttuu ja he 
pystyvät kuvittelemaan toisten kuvitelmia. Ehkä lapset oppivat ensin itsestään, rakentavat 
käsityksen ihmisestä oppimansa perusteella ja vasta sitten projisoivat tämän käsityksen 
toisiin ihmisiin. Vasta konstruoituaan käsityksen ihmisestä toisten näkökulmien jäljittämi-
nen mahdollistaa itsen suhteuttamisen tähän käsitykseen. Suurimmat kehitykselliset muu-
tokset itsen käsityksessä ovat Tomasellon mukaan kaikki käynnistyneet niistä muutoksista, 
jotka ovat koskeneet käsitystä toisesta. (mt.). Tässä lapset miettivät yhdessä opettajan kans-
sa ne henkilöt, jotka valittaisiin esitettävään tarinaan. Sopiminen sujui helposti. Henkilöiden 
varaan mietittiin tarina:  

”…ruvettiin miettimään että mitä siinä tapahtuis....kirjotin ylös ja ne lapset saneli siinä että mi-
tä sitten tapahtuu ja mitä sitten tapahtuu...jos niille tuli semmonen että joku ois halunnu jota-
kin muuta niin ne aikansa keskusteli siitä…et mun mielestä siinä pitäs tapahtua sitä ja sitä 
koska sitten menee niin ja niin...ei ne yhtään kertaa ruvennu tappelee siitä asiasta…mitä minä 
vähän jännäsin etukäteen et saahan nähä…et suostuuko ne niitä muuttamaan...mutta ne sai ne 
kyllä menemään hirveen sopusasti…” (Olto.) 
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Valitseminen ja muuttaminen ovat toimintoja, jotka johtavat oppimisen kokemuksiin (Bar-
nes 1994, 117). Animaation kertomuksen rakentaminen ja siinä kerronnan ja liikkeen ku-
vaamisen ja kuvaamisen tavan välisen suhteen pohtiminen merkitsi lapsille jatkuvaa yhdessä 
tehtävää valitsemista ja muuttamista. Yhteiseen päätökseen tultiin opettajan kertoman mu-
kaan odottamattoman helposti. Tarina piti vielä rakentaa visuaalisesti näkyväksi. Ensin 
rakennettiin värillisistä kalvoista taustat, joiden kokeilu piirtoheittimellä oli lapsista mielen-
kiintoista:  

”… mietittiin ne taustat jotka siihen tarinaan liittyy…ne jakautu silleen että kaks teki aina yhtä 
taustaa...ja esitettiin piirtoheittimellä…se oli niistä jännää…” (Olto.) 

Valmiisiin taustoihin sovittaen rakennettiin hahmot pahvista leikaten ja esittämistä varten 
tikkuihin kiinni liimaten: 

”…ne rupes tekemään niitä hahmoja jotka pantiin tikun päähän…sit ne meni harjottele-
maan.... piirtoheittimen kans katto välillä et miltä se näyttää se kuva....ne oli aika jännän kriitti-
siä siinä… kun ne katto piirtoheittimellä ja totes et ei…ei toi ole oikein...niin ne mietti et mitä 
tähän nyt vois korjata…et jotakin tähän…ei oikein ole tää lumi hyvä…ja ne oli otettuja niistä 
lopputuloksista…et tietysti kun se suurena heijastu sinne seinälle…” (Olto.) 

Lapset pystyivät tarkastelemaan tuotoksiaan tavoitteidensa valossa ja korjaamaan niissä 
ilmenevät puutokset. Lopputulokseen oltiin tyytyväisiä.  

Joulujuhlaan saapui paljon lasten läheisiä ihmisiä. Tapahtumaa varten opettaja asetti esiope-
tusympäristön toiminnoissa tehtyjä tuotoksia juhlaväen katseltaviksi. Opettaja esitti juhlan 
esiopetuksen syyskauden viimeisenä kokoontumisena ja kokosi näytteillepanon niistä asiois-
ta, joita oli yhdessä käsitelty:  

”…varmaan se toi niille vanhemmille sellasen kuvan siitä että tässä on semmonen suuri ko-
konaisuus kyseessä…mikä ei varmaan...varmaan erityisesti joku joulujuhla aatellaan esityksenä 
vaan…et yks opetuskokemus sekin…jos ajatellaan et joulujuhla on erillinen juhla johon har-
jotellaan jotkut erilliset ohjelmat niin siitä menee melkein puolet siitä lukukaudesta pelkästään 
harjotuksiin…varmaan niille tuli semmonen kokemus kuitenkin siitä että se on…johon joku 
iso projekti loppuu…se oli vähän niinku näyttely ja...menetelmien esittely....tietenkin vielä 
oppimiskokemus niille lapsille...” (Olto.) 

Havaituksi tuleminen voi tukea lapsen kasvua (Smith & muut 1993). Lasten teosten esille 
laittaminen ja tuotosten esittäminen kertoo lapsille opettajan lasten ajatuksia ja tuotoksia 
kohtaan tuntemasta arvostuksesta. (mt., 22.) Juhlassa lasten tuotokset ja esittäminen oli 
paitsi opettajan myös kotiväen tarkasteltavina. Teosten esittämisestä muodostui lisäksi 
sisältöihin ja menetelmiin liittyvä oppimiskokemus niin juhlaan osallistuville lapsille kuin 
aikuisillekin.  

Juhla alkoi tilan peräseinälle heijastetulla suurella Mörön kuvalla. Suuri koko ja piirtoheitti-
men valo elävöitti sitä. Juhlan yhtenä tärkeänä osana olivat lasten esittämät piirtohei-
tinanimaatiot, jotka olivat yhteistyössä suunnitellut ja toteutetut. Animaatiot esittivät lasten 
käsityksin esitettyjä kotien keskusteluille perustuvia ja Mörön ympärille etäännytettyjä jou-
lunviettotapoja. Kaikki lapset halusivat olla esityksissä mukana.  
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Yksi esitys kertoi Muumipeikosta ja Niisku-neidistä, jotka lähtevät hakemaan kuusta (Kuva 
34).  

 

 

Kuva 34. Lasten rakennelma piirtoheitinanimaatioksi esityksessä Muumipeikko ja Niisku-neiti hake-
massa joulukuusta.  

Kohtaus 1 
”Lähdetäänkö hakemaan joulukuusta” 
”Otetaanko iso joulukuusi.” 
”Joo.” 
”Milläs mentäis.” 
Hevosella.” 
 
 
 Kohtaus 2. 
”Mikä joulukuusi otetaan.” 
”Otetaanko iso.” 
”Joo.” 
”Huomaatko tuossa on koristeet valmiina.” 
”Otetaan se.” 
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Kohtaus 3. 
”Koristellaanko lisää joulukuusta.” 
Haisuli koristelee joulukuusta. 
 
Toinen esitys kertoi Muumimetsän joulusta ja Möröstä (Kuva 35). 

 

 

Kuva 35. Lasten rakennelmat piirtoheitinanimaatioksi esityksestä Muumimetsän joulu ja Mörkö.  
 
 
Kohtaus 1 Haisulin luola. 
Haisuli: ”Nyt koristan kuusen niin kauniiksi että se on kaunein koko maailmassa”. 
Mörkö, kurkistaa ikkunasta: ”Minäpäs kurkistan ikkunasta. Haluaisinpa mennä takkatulen 
ääreen. (Menee) Onpas liian lämmintä. Taidanpa mennä yksinäisille vuorille.” 
Haisuli: ”Apua. Mörkö. Minä lähden kyllä muumilaaksoon.” 
 
Kohtaus 2 Muumimetsä. 
Pikku-Myy ja Nuuskamuikkunen juttelevat. Nuuskamuikkunen soittaa huuliharppua.  
Pikku-Myy kysyy: ” Mitä sinä soitat?” 
Nuuskamuikkunen: ”Lumihiutalesävelmää.” Soittoa… 
Haisuli tulee. Pikku-Myy: ”Minne sinä olet menossa?” 
Haisuli: ”Muumitalolle. Minä näin Jäämörön.” 
Pikku-Myy: ” Minäkin lähden Muumilaaksoon.” 
Nuuskamuikkunen: ”Minä jään soittelemaan.” 
Pikku_Myy menee.  
 
Kohtaus 3 Muumitalo. 
Muumimamma: ”Minä tässä laittelen jouluruokaa.”  
Haisuli koputtaa: Kop kop. 
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Muumimamma: ”Sisään vaan.” 
Haisuli. ”Minun piti tulla tänne kun lähdin pakoon Jäämörköä. Mitä sinä puuhailet?” 
Muumimamma: ”Laitan jouluruokia –kalkkunaa, lanttulaatikkoa jne.” 
Haisuli: ”Jopa tuoksuu hyvältä.” 
 
Kohtaus 4 Joulukuusi. 
Niiskuneiti: ”Mitä leikitään?” 
Muumipeikko: ”Leikitään intiaania.” Ulinaa… 
Samalla Haisuli koristelee kuusta.  
Haisuli: ”Minä teenkin tästä oikean yllätyksen.” Haisuli koristelee joulukuusen intiaa-
ninuolilla. 
Niisku-neiti: ”Katso Haisuli.” Jäämörkö kurkistaa ikkunasta.  
Muumipeikko: ”Tuletko kanssamme viettämään joulua.”  

Sanoituksissa heijastelee lasten kasvun vaihe. Sanat kertovat toiminnallisuudesta, tekemises-
tä ja liikkeellä olosta. Esitysten tarinoissa on erotettavissa lisäksi lasten animaation katselu 
(esim. Nuuskamuikkusen soittelu), kotona käydyt keskustelut (esim. kuusen hakeminen 
hevosella) ja muut leikit (intiaanileikki) mutta myös myötämielinen asenne Jäämörköä koh-
taan (kutsu sisään joulunviettoon).  

TOIMINNAN MERKITYSTEN 
TARKASTELU  
Koti on paikka, jossa taiteellisen toiminnan perusteet opitaan (Szekeley 1995, 17). Tässä 
esiopetusympäristössä tapahtuneessa toiminnassa kiinnostukseni kohdistui koulun ja kodin 
yhteyden rakentamiseen oppivissa ja elämää selvittävissä, erilaisia kokemuksia ja käsityksiä 
kuvien ja kirjoitusten avulla kertoen tarkastelevissa vuorovaikutteisissa ja taidekasvatukseen 
liittyvissä prosesseissa. Mielenkiintoni kohdistui myös erityisesti kuvallisen ilmaisumuodon 
käyttöön aikuisten ja lasten kommunikoinnin välineenä tässä toiminnassa. En ollut erityisen 
kiinnostunut ammattien yhteydestä osallistumiseen. Sen sijaan olin jossakin määrin kiinnos-
tunut sukupuolen merkityksestä sekä sukupolvien välisistä suhteista, ja pyrin niitä tarkaste-
lemaan ja tekemään niistä huomioita. Toimintaan osallistuttiin kuvia ja kirjoituksia tuottaen 
viidessätoista kodissa. Myös muissa kodeissa (kymmenessä) lapsen kanssa opettajan havain-
tojen mukaan keskusteltiin.  

Viidestätoista toimintaan osallistuneesta kodista viidessä osallistuttiin kaikkiin vaiheisiin 
(LIITE 12). Kuudesta kodista rakentui yhteys isovanhempiin, jotka osallistuivat kuvallisten 
kertomusten tekemiseen. Kaikissa viidessätoista perheessä äidit ottivat osaa toimintaan 
lapsen kanssa. Vain kahdessa kodissa myös isät aktivoituivat. Isien on monissa tutkimuksis-
sa todettu osallistuvan äitejä vähemmän lasten koulutyöhön (esim. Torkkeli 2001), joten 
miesten vähäisempi osallistuminen tässä ei ollut yllättävää. Sen sijaan poikien suurempi 
osallistuminen kuvalliseen toimintaan kodeissa näyttää tässä kiinnostavalta. Niissä kodeissa, 
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joissa kuvia ja kirjoituksia tuottavaan toimintaan osallistuttiin, pojat tekivät kuvia noin yh-
den kolmasosan enemmän kuin tytöt. 

Itse konstituoituu yhteisön käytännöissä. Niissä tytöt ja pojat muotoutuvat esittämään it-
sensä eri tavoin. (Sparrman 2002, 209; ks. myös Walkerdine, 2001). Jos perheeseen syntyy 
poika, saatetaan häntä kuvailla voimaa ja vahvuutta kertovin sanoin ja pukea hänet kauas 
suuntaavin sinisin sävyin. Tytön syntyessä mainitaan miellyttävistä ulkonaisista piirteistä ja 
puetaan hänet lähelle asettuviin punaisiin. Löytyykö poikien runsaammalle kuvien tuottami-
selle tässä aineistossa sosiokulttuurisia syitä? Sosiaalisen elämän yhteyksissä lasten kyky 
tulkita toisten erilaisia ilmauksia kehittyy ja yhteiskunta ja kulttuuri vaikuttavat yhä enem-
män heidän kuvien tuottamisen prosesseihinsa (Freedman 1997). Tämä vaikutus näkyy niin 
kuvien sisällöissä kuin rakenteissa. Kuvalliseen toimintaan runsaasti osallistuneiden poikien 
kodeissa myös aikuiset osallistuivat tekemiseen. Sama ilmiö näkyy myös tyttöjen kohdalla, 
mutta on tässä aineistossa harvinaisempi. Pohdin tätä asiaa lisää osassa VII.  

Käytäntöihin liittyvät merkitykset 
Toiminta kesti kuukauden ja koteihin kulki joka viikko kirje, jossa aikuisia pyydettiin kes-
kustelemaan lapsen kanssa ja piirtämään niistä ilmiöistä, jotka olivat esiopetusympäristössä 
tarkasteltavina. Kirjeisiin kirjoitin omia muistojani avatakseni näkökulmaa kotien kertomi-
sen tilanteille. Yritin valita sanamuodon niin, ettei se olisi tuntunut ohjeelta, vaan pyrin 
enemmän kirjeen tyylimuotoon. Isoäiti mainitsi kirjeen nostaneen mieleen omia muistoja: 

”…minä huomasin...lähinnä tään paperin lukemisen jälkeen että...minähän muistan paljon sii-
tä mitä äiti kerto...se ol se kirje mikä minut inspiroi sitten…” (K12 isoäiti.). 

Aina kirjeiden tekstit eivät kuitenkaan tulleet ymmärretyiksi: 

”… minä en tiiä tarkalleen että mitä siinä niinku haetaan…mulle jäi se vähän epäselväks…” 
(K4 äiti.)  

Toiminnan tutkimuksellista merkitystä ei erityisesti korostettu, vaikka siitä ensimmäisessä 
kirjeessä lyhyesti mainittiinkin. Vanhempainillassa mukana olleetkin saivat siitä vain sanalli-
sen lyhyen ilmoituksen. Tarkoituksenani oli selvittää menetelmän käyttökelpoisuutta mah-
dollisimman arkisissa käytännöissä, odottaa kotien reagoimista ilman sen suurempia muo-
dollisuuksia, selvityksiä tai paineita. Yhteydenottokirjeet vain ilmestyivät lasten repuissa 
koteihin. Lapset aina niistä kotona maininneet, eivätkä kaikki varmaan tulleet huomatuiksi. 
Hudsonin (1993) mukaan lasten voi olla vaikea muistaa alkuperäisiä suunnitelmia. Tavan-
mukaisuus voi auttaa muistamisessa. Viestien kuljettaminen koulusta kotiin ei ollut tavallis-
ta, eikä niistä koulussa erityisesti lasta muistutettu. Lapset toimivat kirjeen kantajina koulun 
ja kodin välillä ja joskus asettivat viestin esille:  

”… tuosta pöyvältä minä sen taisin löytää kun minä tulin kottiin....” (K11 äiti.)  
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Vaikka kotiin lähetetty kirje saattoi unohtua lapsen laukkuun, siihen suhtauduttiin kuten 
tärkeään tehtävään: 

”…. se tais sannoo että nyt se pittää tehä…” (K11 äiti.) 

Vanhemmat eivät yleensä yhdistäneet esikoulun toiminnan ja kotona tekemiensä kuvallisten 
kerrontojen yhteyttä, vaikka asia oli lyhyesti jokaisessa kirjeessä esitetty. Eikö kirjettä ehkä 
jaksettu lukea kokonaan? Olivatko ne siis liian pitkiä kiireisille vanhemmille? Äiti kertoo 
olleensa kiireen takia tietämätön yhteyden vaiheista: 

”…minä en ees tienny että ne kävi niitä läpi...minä en osannu yhistää näitä asioita...tietysti…et 
mulla on just ollu tää töihin lähteminen...” (K12 äiti.)  
”…ai ne liittyy siihen aiheeseen…joo…minä en sitä tienn…et se kuuluu siihen…(K9 äiti.) 
”…tää oli aika tiiviillä aikavälillä…varmaan vähän raskaalta rupes loppuvaiheessa tun-
tuu…vaikka ne kyllä mulle monta kertaa sitä mainitsi miten ihana se oli se hetki...lapsen kans-
sa ja miten lapsi oli siitä hirveesti nauttinu ja ruvennu jopa vaatimaan sitä…mut et varmaan 
näin pienellä aikavälillä niin oli varmaan aika tiivis rupeama…” (Olto.) 

Aikataulu oli tiukka. Opettaja arveli työskentelyn tuntuneen varmaan lopulta raskaalta eri-
tyisesti monia vaivanneen influenssan takia, mutta mainitsi monen aikuisen kuitenkin ko-
rostaneen lapsen kanssa viettämänsä ajan nautinnollisuutta.  

Kotien erilaiset vuorovaikutustilanteet  

Arvioidessaan kotien aikuisten osallistumista opettaja kiinnittää huomionsa joidenkin ai-
kuisten innostukseen ja joidenkin jonkinlaiseen empimiseen: 

”…alkuun jotkut innostu paljon…jotkut pelkäs sitä et mitenkä jaksaa…” (Olto.) 

Opettajan kertoman mukaan empiminen lienee liittynyt siihen, että ”…piirtäminen tuntu 
monesta aika vaikeelta niistä epäröijistä…” (Olto). Epätavalliseen toimeen ryhtyminen 
vaatii psyykkistä valmistautumista ja sen suorittamiseen tarvitaan psykodynaamista tahtoa 
(Dale 1996, 55). Opettaja kertoo joidenkin aikuisten keksineen kuvalliseen kertomiseen 
muita kuin piirtämisen välineitä tehtävän vaativuutta väistäessään (Taulukko 3).  

Vuorovaikutteinen kommunikointi sisälsi paljon tilanteita, joissa aikuinen kertoi lapselle ja 
samalla piirsi kuvaa lapsen seuratessa vierestä (1 /Taulukko 3 ), jolloin kysyminen ja keskus-
telu noudatteli kuvan muodostumista ja päinvastoin. Ollessaan aikuisen kuvan tekemisen 
prosessin seuraajana, lapsi intoutui myös itse tekemään kuvia. Melko usein aikuinen oli 
kertonut ja kirjoittanut lapsen samalla piirtäessä (2 / Taulukko 3 ): 

”…yleensä tehtiin illalla…ja (lapsi) yleensä piirti nuo...me keskusteltiin ja minä kirjoitin…” 
(K10 äiti.)  

Vuorovaikutustilanne oli ratkaistu myös siten että aikuinen oli kertonut ja molemmat olivat 
samalla yhdessä piirtäneet keskenään keskustellen (3 / Taulukko 3): 
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”...ol hirveen innokas...se yleensä on jos jotain yhdessä tehään...hän oikeestaan hakikin noita 
papereita... yhessä tuossa tehtiin ja mietittiin…” (K12 äiti.)  

Taulukko 3. Kotien erilaiset vuorovaikutustilanteet kuvia ja kirjoituksia tuotettaessa.  

Vuoro- 

Vaiku-

tus- 

tilanne  

Toimijat 

kotona  

Kuunte-

lee 

toisen  

kerto-

musta 

Katse-

lee 

toisen  

työtä 

Kat-

soo 

muita  

kuvia 

Ker-

too 

tai  

lukee 

Piir-

tää 

Kirjoit-

taa 

Käyttää 

valmii-

ta  

kuvia  

Antaa  

piirtä- 

misen  

jonkun  

toisen  

tehtäväk-

si 

 1 Lapsi  X X       
 Aikuinen    X X    
 2 Lapsi X   X X    

 Aikuinen X X  X  X   

 3 Lapsi  X X  X X    

 Aikuinen  X X  X X    
 4 Lapsi  X  X      
 Aikuinen    X   X  

 5 Lapsi X   X     

 Aikuinen    X    X 

 6 Lapsi  X        
 Aikuinen     X  X   
 7 Lapsi     X    

 Aikuinen        X 

 8 Lapsi      X  X  

 Aikuinen      X   

 

Aikuinen oli joissakin tapauksissa ratkaissut kuvaongelman liittämällä kertomuksiin valoku-
via tai niiden kopioita (4 / Taulukko 3): 

”…tuntu hirveen vaikeelta ruveta piirtämään…sen takia nuo valokuvat sitten…” (K5 äiti.) 

Jossakin aikuinen oli antanut piirtämisen varttuneemman sisaruksen tehtäväksi (5 / Tauluk-
ko 3): 

”…(vanhempi sisar) sitten teki...kyllä se varmaan ihan mielelläänkin…et se tykkää kyllä ihan 
piirrellä kanssa…” (K3 äiti.)  

Joku äiti kertoi itse kirjoittaneensa erillään piirtävästä lapsestaan, mutta lukeneensa sitten 
tekstin sen tultua valmiiksi (6 / Taulukko 3): 
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”… minä taisin kirjottaa tuota ommaa juttuani ja (lapsi) piirsi ittekseen sitten siinä...minä en 
muista tuota niin että oliko siitä mittään puhetta sitten että mitä minä siihen kirjotan....luvin 
koko..koko jutun (lapselle)…” (K11 äiti.)  

Jossakin kodissa aikuinen oli antanut lapselle tehtävän suoritettavaksi (7 / Taulukko 3): 

”…se vissiin oli että minä niinku sanoin että…piirrä siitä aiheesta…minä sanoin että väritäpäs 
mutta jotenkin se...se jäi kyllä varmaan värittämättä…” (K1 äiti.)  

Lasta myös saatettiin neuvoa etsimään valokuvista osviittaa piirrosten tekemiseen, joihin 
aikuinen liitti tekstit (8 / Taulukko 3): 

”…valokuvat se etti ne...ja niistä piirti….se piirti vaan ja sit se tuli näyttämään…että mitä hän 
on tehny ...kirjoitin näihin sitten…” (K7 äiti.)  

Liittyykö ratkaisumalli erityisesti piirtämisen outouteen? Vai osoittaako lapsen jättäminen 
itsekseen valokuvia tarkastellen selvittämään syntymäänsä aikuisten ja lasten välisen keskus-
televan yhteyden rajoittuneisuutta? 

Sukupolvet ja sukupuolet yhteyttä rakentavassa toiminnassa  

Tässä toiminnan aikana monet isovanhemmat kirjoittivat pitkiä kirjeitä kuvituksineen. Joi-
denkin vanhempien kertoman yhteydenotoista ilahduttiin. Väistyvä sukupolvi nykykulttuu-
rissa ei ehkä löydä helposti tilaisuutta, jossa varustaisi kasvavaa polvea kertomuksin:  

”….mummo ol kyllä kovasti ilahtunu siitä ja...tykkäs kertoo… sano et se on oottanukkin että 
lapsenlaps...et se kasvas vähän että pääsis kertomaan…sillä olis ollu kyllä pitempikin jut-
tu…mutta sitten...vähän lyhennettiin sitä…” (K6 äiti.)  

Historia kertomuksineen koetaan tärkeäksi. Eganin (1999, 77) mukaan tieto menneestä 
hyödyntää nykyisyyttä ja toimii identiteetin varmistajana: ”…we are what we are and the 
world is what it is because of what happened in the past”. Yhteisöt ja yksilöt eroavat siinä, 
miten he suhtautuvat ajan virtaan ja siinä kulkevaan tietoon. Ahosen (1998, 170) tutkimuk-
sessa sukupolvien välinen kanssakäyminen näytti olevan monissa perheissä historialliselta 
sisällöltään suhteellisen ohutta. Tässä tiiviisti rakentuvassa yhteysmuodossa vanhemmat 
eivät aina ilmoittaneet isovanhemmille mahdollisuudesta toimintaan osallistumiseen. Jotkut 
ounastelivat isovanhempien olevan haluttomia osallistumaan: 

”…no minä kyllä oisin suorastaan ihmetelly jos ois ruvennu jotakin piirtämään…varmaan 
kertos mielellään jos sitä haastattelis…myö ei niinku laitettu…” (K4 äiti.) 

Lapsen kokemus tulevaisuudestaan lyhenee yhdellä sukupolvella, mikäli isovanhemmat 
puuttuvat siitä maailmasta, jossa lapsi kasvaa (Mead 1971, 68). Pyydetyn ja siten ehkä ulko-
kohtaisesti järjestetyn kertomisen mielekkyyttä saatettiin tässä empiä muistamistapahtuman 
monimutkaisuuden takia:  
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”…ne tulloo esille sillon kun tulloo…nämä asiat…kyllähän ne niitä aina kertoo kun siellä 
käy…semmosta jottain pikkujuttuja...et se tulloo esille sillon kun se luontasesti…jos kyssyy 
jottain niin voi olla ettei muista mittään…sit kun tulloo joku tapahtuma niin sillon muistuu 
mieleen…” (K4 isä.)  

Väistyvän sukupolven aikuisten ja työelämässä olevien aikuisten välit eivät aina näytä on-
gelmattomilta. Jossakin kodissa mainittiin, ettei keskusteluyhteyttä oikeastaan ole lainkaan ja 
joissakin kodeissa tieto saattoi kulkea sivumennen:  

”…viime tingassa sano et isovanhemmatkin vois osallistua...sano et se on keittiön pöydällä et 
jos haluat …niin voit tehdä…” (K12 isoäiti.) 

Ilmoittamatta jättämisen kerrottiin joskus johtuneen jonkunlaisesta saamattomuudesta, 
vaikka oltiin varmoja isovanhempien osallistumisen halusta: 

”…no ei tullu sitten...kyllä se varmaan tämä…tämä mummo ois...jonka kanssa nää on enem-
män tekemisissä…ois ilman muuta tehny...toinen mummo on satojen kilometrien päässä…” 
(K11 äiti.)  

Jotkut isovanhemmat asuivat lähellä, mutta moni toki matkojen päässä. Joissakin kodeissa 
yhteys isovanhempiin otettiin puhelimitse ja vieraillen: 

”…minä soitin...sitten mentiin käymään...ja monesti puhelimessakin tuli kysyttyä ja sitten 
näistä monet ite kirjotin…että ihan...täytyy sanoo että mummut ja papat ihan innolla lähti 
mukaan...saivat muistella justiisa niitä...menneitä aikoja…” (K2 äiti.)  

Isovanhemman toiminta oli monesti irti lapsesta, vaikka välimatka ei olisi ollutkaan suuri: 

”…mummo teki niinku siellä kotonaan ja sitten...tais tehä täällä aamulla sit kun tuli tänne hoi-
tamaan kun nämä nukku niin sillä aikaa…” (K12 äiti.) 

Osoittaako toiminnan käytäntö sukupolvien välisen kanssakäymisen ja keskustelun heive-
röisyyttä, sukupolvien välistä kuilua? Tässä näyttää siltä, että yhteys isovanhempiin on otettu 
harvemmin niissä perheissä, joissa myös lapsen vanhemmat ovat osallistuneet toimintaan 
vähemmän. Onko nykykulttuurissa epätavallista, että isovanhempi kertoo lapsen lapsille 
ajatuksiaan ja muistojaan? Tämän toiminnan kuluessa jotkut isovanhemmat laativat pitkiä 
kirjoituksia. Johtuuko se siitä, että kertomukset tehneet isovanhemmat tai yleensä isovan-
hemmat pitävät tärkeänä muistojensa ja ajatustensa välittämistä seuraaville sukupolville 
vaikka keskustelun paikkoja ei ole? Isovanhemmilla näyttää tämän aineiston perusteella 
olevan jakamatonta tietovarastoa ja halua siitä kertomiseen: 

”…kyllä niistä näki että kertomisen halu niillä mummoilla ja papoilla on ...niillä saatto olla aa 
nelonen ihan täyteen kirjotettua tekstiä…” (Olto.) 

Onko isovanhemmilla puute tilasta, jossa voi muistoja ja ajatuksia esittää? Onko identiteet-
tiä vahvistava historiallinen tieto ja sen siirto tärkeä erityisesti silloin kun jäljellä olevat vuo-
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det vähenevät? Vai kertoivatko osallistuneet isovanhemmat paljon siksi, että heillä oli 
enemmän aikaa tarinointiin kuin töistään huolehtivilla vanhemmilla?  

Tieto yhteisöissä jakautuu epätasaisesti (Emler & Dickinson 1993). Rakennetut representaa-
tiot eivät ole kaikille samat. Tässä toiminnassa paljastui aikuisille asioita, joita he eivät olleet 
ennen kuulleet omilta vanhemmiltaan tai jotka palautuivat mieleen: 

”…just että...missä nukku…semmosia joitaki yksityiskohtia...mitä ei sillai tienny…minä muis-
tan ne oli jääny ne vaunut…minkähän ikänen minä olin kun mun vanhemmat teki niistä itel-
leen ralliauton mutta muistan ihan selvästi ne vaunut…semmoset puiset…mistähän vanerista 
ne oli tehty ja kirkkaanpunaset ja …joitakin jääny sitten mieleen itelleki…mutta paljon piti 
just kysellä…” (K2 äiti.)  

Ilmiöiden välisten suhteiden ymmärtämisen ja merkityksellisyyden arviointi toimivat perus-
tana sekä yhteistoiminnalliselle että yksilölliselle kriittiselle ajattelulle ja päätöksen teolle. 
Isovanhemmatkin joutuivat toiminnan kuluessa pohtimaan tarkasteltavien ilmiöiden sidok-
sia omaan elämäänsä. Äiti kertoo vasta nyt kuulemistaan asioista ja näkemistään valokuvis-
ta: 

”…mummo oli ehtiny vanhoja valokuvia…mitä nyt on siltä ajalta…omista vanhemmistaan 
tai sisaruksistaan…se oli minustakin sitten ihan kiva…kun en minäkään oo tullu sillai niitä sit-
ten… katottua…että paljon oli mullekkii sellasta mitä ei oo tullu ikinä…ei oo äiti kerto-
nu…eikä oo sit tullu kysyttyäkään…” (K6 äiti.)  

Miesten osallistuminen tässä toiminnassa oli vähäinen verrattuna naisten osallistumiseen 
kummassakin aikuisten ikäpolvessa. Se näyttää tässä vaatineen usein naisten toimimista 
jonkunlaisina välikäsinä: 

”…isä osallistu sillain että niin tuota niin niin…kyseltiin että mitenkä... minä niinku ne kirjo-
tin…et se sano että hän ei ruppee kirjottaa…mutta kyllä se sillai niinku kyseli niitä omia ta-
pahtumia vanhemmiltaan…” (K2 äiti.)  

Osoittaako miesten apuna tai ’kirjurina’ toimiminen naisten toivetta miesten enemmästä 
osallistumisesta lasten kouluun liittyviin tarpeisiin? Vai osoittaako se halua täyttää koulun 
antama tehtävä hyvin?  

Toiminnan merkitykset esiopetuksen käytännöissä 
Smidt (1998) huomauttaa lapsia usein pyydettävän tehtäviin, joiden merkitystä ei ole selvi-
tetty, tai jotka ovat lapsille liian abstrakteja. Hän korostaa myös vanhempien käsitysten 
merkitystä varhaiskasvatuksen opetuksen suunnittelulle. (mt., 32–41.) Tässä lasten ja opetta-
jan käymä keskustelu ja kuvallinen toiminta esiopetusympäristössä perustuivat lasten ja 
aikuisten kotikonteksteissa käymiin keskusteluihin ja kerrontaan. Kertomukset ja niiden 
opetukselliset vihjeet käsiteltiin yhdessä. Sisällöt liitettiin lasten kokemus- ja elämysmaail-
maan sekä lasten seuraaman animaation pohjalta valittuun mielikuvin etenevään tarinan 
kerrontaan ja sen kautta oppimiseen. Toiminta perustui lasten kokemuksista kumpuavaan 
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ajatteluun ja yksilölliseen ja yhteiseen ideointiin, suunnitteluun, koetteluun ja tuotoksen 
valmistukseen.  
Matthews (1999) huomauttaa lasten kuvakehitystä varhaisina vuosina sabotoitavan usein 
iskostamalla heidän mieliinsä teennäistä kuvaamisen tapaa. Joitakin ohjaustapoja hän pitää 
jopa lapsiin kohdistettuna väkivaltana. Ohjaus saatetaan suunnitella siten, että lapsen visuaa-
lisen ajattelun ja kuvaamisen rajoittuneisuus ja esteet tulisivat korjatuiksi kunnes esittäminen 
olisi oikeanlaista. Aineen sisältö on kuitenkin tärkeä siinä, miten se tarjoaa välineitä, koke-
muksia ja mahdollistaa prosesseja, jotka edistävät intellektuaalista ja emotionaalista kehitys-
tä. (mt., 158–159.) Esiopetuksen kuvallisissa oppimisprosesseissa pyrittiin herättelemään 
sävyjä ja vivahteita erottavaa havainnointia, kehittämään toiminnallisia valmiuksia ja ni-
meämään erilaisia esille tulevia ilmiöitä perustaen lasten omiin kokemuksiin, ajatteluun ja 
tietoon. Havainnoinnin toivottiin terävöityvän laajentamalla ja vieraannuttamalla käyty 
keskustelu kuvitteelliseen sarja-animaatioon perustuvaan yhteisesti kehittyvään kertomuk-
seen. Vieraannuttamisen termin otti käyttöön 1920-luvulla venäläinen kirjailija ja kirjallisuu-
den tutkija Viktor Sklovskij kiinnittäessään huomionsa tuttujen asioiden tulemiseen niin 
tutuiksi, ettei niistä enää koidu kokemuksia. Vieraannuttamisen ovat sittemmin ottaneet 
tarkasteltavakseen niin muiden taidealojen teoreetikot kuin hermeneuttisen filosofian ajatte-
lijat. Vieraannuttamisella Sklovskij halusi elvyttää turtuneen kokemuksen. Turtuneessa 
kokemuksessa ajattelu on lähinnä tunnistavaa ja uudet yhteydet jäävät siinä löytymättä. 
(Nordström 1976, 261–262.) Vieraannuttava tarkastelu on lapsille luontaista elämän uutuu-
den takia.  

Tässä esitetyssä toiminnassa lasten ja aikuisten kodeissa käsittelemät kokemat siirrettiin 
koulussa vieraannuttaen fantasian maailmaan. Siinä kuvin ilmaisten ja kertoen etenevässä 
toiminnassa tutkittiin rakenteita, materiaaleja, värejä, kokoja, tiloja, isoja hahmoja ja pieniä 
piirteitä, suuntia ja asentoja, kylmyyttä ja lämpimyyttä, tummaa ja vaaleaa, paikallaan pysy-
vää ja liikkuvaa sekä niiden välisiä suhteita ja merkityksiä. Tarkasteltiin elementtejä toistensa 
sisällä, edessä ja takana, ylä- ja alapuolelle. Opetuksen ajateltiin kohtaavan lapset taiteena. 
Opetus taiteena voi sisältää väljästi erilaisia, kontekstiin sovittuvia, instruktionaalisia strate-
gioita ja toimintoja. Visuaalisia tavoitteita, materiaalisia tai menetelmällisiä ohjeita ei tässä 
esiopetustoiminnassa esitetty annettuina ja tarkkarajaisina määreinä, vaan pikemminkin 
välähdyksinä tai fantasioina, joihin lapset saattoivat tarttua edetessään käsittämisen, kuvitte-
lemisen ja oppimisen prosessissaan. Ovaska-Airasmaan (1992) mukaan toiminnan on käsi-
tettävä kuvallisen prosessin kokonaisuus, jos sitä halutaan suunnata kohti taiteellista luo-
vuutta. Siinä on olennaisena tekijänä tuotettujen kuvien viestivyys ja niiden jakaminen tois-
ten kanssa. Lähin yleisö, jolle lasten tekemät kuvat voivat olla merkittäviä, on lapsiryhmä 
opettajineen. (mt., 114.) Tässä esitetyssä toiminnassa myös kotiväki osallistui kuvin käytyyn 
vuoropuheluun.  

Savan (1993) mukaan mentaalisten välineiden lisäksi materiaaliset välineet ovat taiteellisessa 
oppimisprosessissa välttämätön apuvälineistö. Esikoulussa jouduttiin hankkimaan materiaa-
lia toiminnan toteuttamiseksi. Kolmiulotteisessa työskentelyssä tarvittiin savea ja verkkoa 
sekä suureen kokoon maalaamista varten kuitukangasta. Lisäksi opettaja varusti työskentely-
tilan vesivärein ja siveltimin, sudein, hammasharjoin ja kaikenkirjavin materiaalivarastoin, 
joista lapset valitsivat työskentelyynsä sopivat välineet, värit ja tekstuurit. 
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Entä jos kotoa ei kertomuksia tullut 

Isä pohtii tässä tutkimuksessa käytetyn elämästä kertovan toiminnan suhdetta erityisesti 
lapsen kokemuksiin: ”…miten se pystytään tuomaan sillä tavalla että sillä ei ketään louka-
ta…on… monia joilla on vaan...isä tai äiti…” (K1 isä), ja kysyy niiden lasten tilannetta, 
joiden kotona osallistuttiin toimintaan vain vähän, kenties yhden valokuvan verran tai jotain 
mainiten. Oliko tilanne heille jollakin tavoin ahdistava tai painostava? Opettaja korosti 
kaikkien lasten kotien kuvin ja kirjoituksin ilmaistuja kertomuksia kohtaan tuntemaa kiin-
nostusta: 

”…tarkkaan halus tietää jokainen...nekin joilla ei ollu…” (Olto.)  

Opettaja arveli koulussa olevan mahdollista toteuttaa hyvin tai huonosti tämänkaltaisen 
toiminnan niin kuin minkä tahansa toimen. Tässä opettaja ei mielestään erityisesti painotta-
nut kodeista tulleita kertomuksia tietyistä kodeista tulleina kertomuksina, vaan esitteli ne 
yleisemmällä otteella. Lasten toiveiden mukaisesti ne kaikki käytiin läpi. Niiden käsittelyssä 
korostui opettajan mielestä erityisesti niiden pohjalta käyty yhteinen keskustelu. Opettaja 
pyrki liittämään kaikki lapset keskusteluun ja toimintaan sopivilla kysymyksillä ja asiantunti-
jatehtävillä:  

”…me niistä tuotoksista iloittiin ja käytiin niitä tarkkaan läpi...mutta sen jälkeen meillä oli aina 
puheosuus joka liitty kokemuksiin joista erityisesti kyseltiin niiltä lapsilta jotka ei ollu tuo-
nu...ne pääs kans jotain tärkeetä kertomaan…en usko että siitä kellekään lapselle jäi miten-
kään negatiivinen olo…niitä käytettiin semmosina asiantuntijoina jossakin sen asian työstämi-
sessä jossa kysyttiin joku asia minkä se lapsi tietää mut ei muut lapset sitten tiiä…” (Olto.) 

Tutkimuksen aineistossa korostettiin opettajan omalla ammattitaidollaan voivan vaikuttaa 
siihen miten passiivisten vanhempien lapset tai vanhemmattomat, mutta jossakin muussa 
huoltajuussuhteessa elävät lapset, kokevat toiminnan merkitykset. Opettaja voi vaikuttaa 
siihen miten kerronta ja muistelu kehittyy, mitä painotetaan ja mistä keskustellaan. Tämän 
toiminnan käytännöissä kaikki kertoivat lasten ylpeydestä omien kertomusten ja kuvien 
tullessa yhteisen käsittelyn alaisiksi. Kaikki kertomukset kiinnostivat lapsia. Lasten on ilmei-
sesti tärkeää kuulla erilaisia tarinoita ja niissä esiintyviä selityksiä ja ratkaisumalleja. Kotien ja 
kodin aikuisten asema korostui ylpeydessä ja muistamisen tarkkuudessa, jota lapset osoitti-
vat kuulemistaan asioista toisille kertoessaan:  

”…no ensimmäinen ja selkein oli minusta se että...ne oli ylpeitä niistä töistä mitä kotoo tu-
li…ja ne muisti hyvin ne tarinat mitä oli kerrottu…muisti paljon semmosia pieniä yksityiskoh-
tia vanhempien kertomista jutuista…tai isovanhempien kertomista...kiinnostuneita kaikista 
töistä ja ne jopa kyseli niistä toistensa töistä … ” Olto.)  

Lasten halukkuus kuulla aikuisten kertomat muistot tuli ilmi silloinkin, kun muistelija oli 
jonkun toisen lapsen oma aikuinen. 
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Opitun toiminnan ja pohdinnan jatkuminen  

Hakkaraisen (1997) mukaan oppimisen tason keskeinen kriteeri on oppimisen siirtovaiku-
tuksen luonne. Opittu voi olla tilannesidonnaista, jolloin sitä ei pystytä käyttämään uudessa 
ja erilaisessa ongelmatilanteessa. Jos opitaan hallitsemaan jonkin ilmiön perusta ja kehityk-
sen lainalaisuudet, voidaan opittua käyttää ja soveltaa laajemmissa yhteyksissä. (mt., 19–20.) 
Jotkut lapset kertoivat kotona niistä toiminnoista, joita esiopetuksessa tehtiin: 

”…mitä...eskarissakii mitä ne on tehny…niin kyllä sillai et se kertoo mulle…hyvin tarkas-
ti...mitenkä se tehhään…kyllä se joka kerta kun tulee sieltä niin kertoo mitä tehtiin…ja ke-
nenkä kanssa tehtiin...minkälaista hommaa…hyvin tarkasti se kertoo…että kyllä pysyy ihan 
selvillä et mitä on… harjotellu…” (K2 äiti.)  

Kaikki vanhemmat eivät silti olleet selvillä siitä, mistä lapsi puhui. Moni ymmärsi vasta 
haastattelun kuluessa miten toiminta kodeissa ja esikoulussa liittyivät yhteen. Esikoulutoi-
minnan alussa tehty muumilaakson kartta lienee siirtynyt lapsen kotona rakentamaan hoito-
paikkaa kuvaavaan karttaan maisemineen: 

”… rupes piirtämään sitä karttaa sinne hoitopaikkaan…ja piirsi sen maiseman tavallaan siitä…” (K3 äiti.) 

Esikoulukoettelun loppupuolella tehty vihkon malliin rakennettu sarjakuva siirtyi myös 
kotona tehdyksi toiminnaksi: 

”…pieniä kirjasia ja vihkosia tehny…” (K10 äiti.) 
”…nyt se keksi…että sarjakuvia alkaa piirtämään…” (K7 äiti.) 

Erityisesti syntymän ja pelon käsittely tuntui kiinnostaneen lapsia ja aikuisia. Kuvailmaisun 
prosessissa muistettiin tunteita ja yksityiskohtia. Lasten havaittiin olevan kiinnostuneita 
aikuisten kuvallisesta tekemisestä, kyselevän sen kuluessa paljon silloin kun toiminta oli 
vuorovaikutteista ja tasa-arvoista. Lasten havaittiin arvostavan aikuisen tekemää työtä. Toi-
minta aikuisen kanssa saattoi myös kirvoittaa lapsessa kuvallisen ilmaisun prosessin, jossa 
kuvallinen pohdinta jatkui ja muuttui: 

”…se kävi aina lisäämässä niitä…välillä pisti ne ..se oli yleensä tuolla penkin alla tää piirustus-
nippu…ja se vei sinne…ja kohta taas kaivaa sen esille…ja sillä lailla…” (K7 äiti.) 

Aikuisten kertomat kiinnostivat lapsia ja aiheuttivat kotona rutiineista poikennutta toimin-
taa. Esiopetuksessa aikuisen tukema opittu siirtyi monen lapsen kotiin ja jatkui kodin re-
surssien rajaamana, tutkivana toimintana. Aikuiset eivät useinkaan olleet perillä lapsen koti-
toiminnan liittymisestä esiopetuksessa opittuun.  

Vanhemmilta saamansa palautteen perusteella opettaja päätteli lapsen kanssa keskustelun 
olleen usein nautinnollista sekä aikuisille että lapsille. Sain saman käsityksen myös itse ko-
deissa käymistäni keskusteluista. Ne aikuiset, jotka olivat enemmän ottaneet osaa yhteisiin 
tarkasteluihin, korostivat vanhemman ja lapsen yhdessä viettämän ajan ja läheisyyden tärke-
yttä. Duesund (1996, 43–44) tarkastelee lähellä oloa ja etäisyyttä ruumiin näkökulmasta. 
Ruumiista käsin koetaan jotakin sen ulkopuolelta. Tässä koettelussa opettaja kertoi joiden-
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kin vanhempien kokeneen lapsen kanssa vietetyn läheisen ja toiminnallisen hetken herättä-
mistä mielihyvän tunteista: 

”…mainitsi että…miten ihanaa se oli se hetki aina sitten…sen lapsen kanssa ja miten se lapsi 
oli siitä nauttinu ja ruvennu jopa vaatimaan sitä...” (Olto.) 

Kokemus koettelun kotitilanteissa oli ainakin joillekin lapsille myös hyvin tärkeä. Äiti ker-
too toiminnan aikoihin iltaisin lapsen ’helmoissa riippuen’ pyytävän kertomista ja piirtämis-
tä lisää, jos ei nyt heti niin ’sitten kun tiskit on saatu tiskattua’ ((K8 äiti / Kärkkäinen 1998). 
Lapsen tunteman kiinnostuksen määrästä viestii myös äidin kertoma, jonka mukaan oli 
lähdettävä joukolla katsomaan toisella paikkakunnalla olevaa paikkaa, jossa joskus pelon 
kohteena ollut lato oli aikoinaan seisonut: 

”…tarkkaan piti sitten kertoo että missä kohassa se oli…sitä ei nimittäin enää oo siellä tienris-
teyksessä…se on jo purettu…että missä kohti se oli ja minkälainen se oli… ” (K6 äiti.) 
 

 

Kuva 36. Vanhemman kuvaama pelon kohde. (K6 äiti.)  

Aikuisen pelon kohde oli kertoman mukaan ollut ” Tienvarressa oleva naapurin vanha lato, 
jonka ohitse täytyi syksypimeällä kulkea” (K6 äiti). Kuvassa (Kuva 36) vanhempi on esittä-
nyt ladon paksuin mustin ääriviivoin kuvan oikeaan laitaan. Se on kuvattu suoraan kyljestä 
tarkastellen. Ladon tilallisuus on esitetty kuvaamalla myös sen pääty, johon on esitetty ovi 
suorana nelikulmiona. Ladon kyljen ja päätykolmion hirsirakenne ja kattorakenne on esitet-
ty. Pääty ja kylki on esitetty harmaina. Maa ladon alla kuultaa punertavana. Samanvärisenä 
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on esitetty myös yllättäen ladon takaa alkava ja vasemmalle laskeva tie, jossa on mustat 
ääriviivat. Tie on koko ajan tasapaksu. Tiestä näyttää kasvavan kaksi vahvaa kuusta, joiden 
varsi on samoin punertava. Puiden järjestelmälliset oksistot on kuvattu vihreinä ja reunus-
tettu mustin ääriviivoin. Puiden runkojen välissä kiinni tiessä on kaksi samanlaista puolipyö-
reää ja mustaa kiveä. Horisonttia ei ole kuvattu. Taivaalla on kaksi sinisen ja harmaan avulla 
tummanpuhuvaksi kuvattua pilveä, jotka on rajattu sinisellä, aaltoilevalla ääriviivalla. Pilvistä 
on kuvattu tippumaan täsmällistä sinistä sadetta. Toisesta pilvestä irtoaa terävämuotoinen, 
keltaisella ja punaisella viivalla kuvattu salama. Tässä esitetyn muinoisen pelon paikalla 
vanhemman piti lapsen kanssa matkata, ja siinä seisottaessa kuvailla joskus katseen kohtee-
na ollut lato ja siihen liittynyt tunne näkyväksi lapselle. Esikoulun koettelussa kodeissa 
tehdyt kuvat ja kertomukset toimivat työskentelyn perustana ja niiden herättämät ajatukset 
siirrettiin vieraannuttamisen periaattein televisioanimaatiosta nousevaan ja yhdessä kehitel-
tävään tarinaan. Useimmat aikuiset eivät koko koettelun aikana kuvia tehdessään ja keskus-
teluja käydessään olleet mitenkään yhdistäneet niihin esikoulussa tehtyjä Mörköjä, jäisiä 
vuoria, hirviöverhoja, sarjakuvakirjoja tai animaatioita, vaikka kotiin kuljetetuissa kirjeissä 
kerrottiin kotien kertomuksia käytettävän koulussa oppimisen perustana ja he lapsia tuodes-
saan ja viedessään ne näkivät ja niitä ihastelivat. Osoittaako tämä sitä miten kiire aikuisilla 
on arjen toimissa vai sitä miten irti toisistaan eri tavoin ilmaistut viestit ymmärretään? Onko 
kysymys siis ehkä kuvalukutaidon puutteesta? Vai johtuuko se siitä miten totuttua on pitää 
kodin ja koulun kontekstit erillään? Hekin, jotka tiedostivat toimintojen yhteenliittymisen, 
tunsivat vasta kodeissa käytyjen keskustelujen jälkeen pääsevänsä jyvälle yhteisen toiminnan 
merkityksistä. Opettaja kertoo kotona käytyjen keskustelujen herättäneen vanhemmissa 
ajatuksia:  

”…sen jälkeen… joku äiti puhu että miten...nyt kun se on ohi…nyt on niinku noussu semmosia asioita 
mieleen ...jotka pisti niinku hirveesti ajattelemaan…sitä omaa elämäänsä sen lapsen kanssakin varmaan 
ruvennu miettimään…” (Olto) 

Vuorovaikutuksessa osallistujat oppivat eri tavoin ilmaisten esitettyjä ajattelun rakenteita, 
jotka auttavat itse kutakin elämän ymmärtämisen prosesseissa. Mitä kohdatusta tiedosta 
pystytään suodattamaan omaan tietovarastoon, oman ymmärryksen rakennuspuiksi, riippuu 
siitä mitä on aiemmin suodatettu. 

KUVIIN LIITTYVÄT MERKITYKSET  
Tuketuen Eisnerin (1991) sanoihin:” Konteksti kokonaisuudessaan on ensisijainen infor-
maation lähde ” (mt., 185), käsittelen seuraavassa tässä toiminnassa kuvien tarkasteluun, 
tekemiseen ja käyttöön liittyviä merkityksiä. Perustan ajatukset sekä haastattelutilanteissa 
kerrottuun että tekemiini huomioihin. Jaan tarkastelun kahteen osaan, joista ensimmäisessä 
käsittelen kuvien tarkasteluun, tekemiseen ja käyttöön liittyviä merkityksiä kodeissa. Toises-
sa osassa selvitän tämän toiminnan aikana kertyneen kuva-aineiston kuvien tekemiseen ja 
tulkintaan liittyviä merkityksiä. Toimin itse kuvien tulkitsijana oman eletyn elämäni perustal-
ta. 
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Kuvat kodeissa  
Vaikka kuvallisesta toiminnasta puhuttaessa joudun liittämään usein ajatuksen kuvien mer-
kityksiin, otan sen tässä vielä tarkasteltavaksi kotien ja aineiston kuvamaailman näkökulmas-
ta. Aronsson (1997, 171) korostaa kuvien aika- ja kulttuurisidonnaisuutta. Kuvien katsomi-
nen on opittu. Kuvaan liittyvät arvostukset muotoutuvat Bourdieun (1991, 213) mukaan 
yhteiskunnan makutuomareiden ajattelua myötäillen. Makutuomareina voivat toimia esi-
merkiksi muodinluojat, kriitikot, museovirkailijat ja galleristit. Lapselle makutuomareina 
voivat toimia vanhemmat (Viitanen 1998, 50). 

Aikuiset vähättelevät kykyjään kuvien tekijöinä ja tarkastelijoina  

Käsitys, jonka mukaan taidetta on vaikeaa ymmärtää, on usein yhteinen lapselle ja hänen 
vanhemmilleen (Viitanen 1998, 45). Ymmärtämisen perustan muodostavat vastaanottajan 
taidetta ja sen tuottamista koskevat ennakkokäsitykset. Tässä toiminnassa aikuisten kuvan 
tuottamisessa ja käsittelyssä oli ongelmana outous. Sanottiin, ettei osata piirtää: 

”…tunnen itseni aika kömpelöks...minä oon tosi huono piirtäjä…” (K1 äiti.) 
”…ne on vaan tämmösiä ..kyhäelmiä…” (K12 äiti.) 
”…mä en oo ikään ollu mikään hyvä…kyllä minä nyt tikku...ukkoja osaan piirtää…” (K8 äiti.) 
”…no piirsin siinä jotakin…” (K4 isä.) 

Suhteiden vertailu ja esittäminen piirtämisessä tuntui vaikealta: 

”…kyllä se aika vaikeelta tuntu…muistaa ne oikeet suhteet ja missä mikin oli…” (K13 äiti.) 

Kodeissa kuitenkin piirrettiin, vaikka sanottiin, ettei osata. Opettaja myöhemmin arveli 
venkoilun johtuvan koulussa ainakin aiemmin vallalla olleesta opetusmenetelmästä, joka oli 
oikein tietävää ja oikeaa tulosta vaativaa: 

”…mulle tuli semmonen tunne...mikä liitty siihen sen aikaseen opetusmenetelmään…joka oli 
semmonen auktoritäärinen...ja niinku selkeesti ohjeistava..musta tuntu että se niinku…ei ehkä 
sallinukkaan sellasta tietynlaista luovuutta niissä jutuissa se vaati aika selkeetä tietyntyyppistä 
tulosta myöskin kuviksen kohalta…en tiiä mut minusta vaan jotenkin tuntu..tuntuu siltä kos-
ka nimenomaan ne kokikin että ne on hirveen huonoja siinä…emmätiiä kuin moni nykyään 
niin hirveen huonona itteensä pitää...” (O13lto nainen.).  

Cox (1989) kritisoi monien opettajien arvioivan lapsen hyväksi tai huonoksi piirtäjäksi ikään 
kuin piirtämisen taito olisi ominaisuus, jolle ei pysty tekemään mitään. Seeskari (2004, 86) 
huomauttaa hahmotusvaikeuksista kärsivien lasten kokevan usein, että he eivät osaa piirtää 
ja maalata. Vaikeuksia voi olla hienomotoriikassa, silmän- ja käden yhteistyössä tai kirjoit-
tamaan oppimisessa. Erilaiset kuvataidetoiminnot voivat toimia harjoitteina hahmotusvai-
keuksissa. Hahmottaminen saatetaan kokea vaikeaksi ja siihen liittyvä osaamattomuuden 
tunne voi koulukokemusten myötä vahvistua:  

”… minä oon koulussa oppinu että minä en osaa piirtää...mulla on jotenkin että minä en osaa 
niinku silmillä hahmottaa…” (K12 isoäiti.)  
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”…minä en ossoo piirtee kun mökin ja sitten kuusen siihen mökin viereen…minunkaan pii-
rustustaito ei ollu ennestään hyvä ja sit se on vielä huonontunu…” (K1 isoäiti.). 

Vuosia jatkuneen piirtämisen harjoittamattomuuden koetaan tässä huonontaneen jo enti-
sestään huonosti hallittua taitoa. Kuvallista ilmaisua lapsuudesta aikuisuuteen jatkavat kehit-
tyvät kuvan keinojen kompleksisuuden hallinnassaan ja heidän herkkyytensä havaintojen 
tekemiseen kasvaa kuvallisen tutkimisen myötä. Tämän tutkimuksen toimintojen kuluessa 
jo havaittiin taidon vertyvän. Piirtämisen mukavuus ja omat taidot saattoivat yllättää tekijän-
sä: 

”…mähän en osaa piirtää…mut sitten oli ihan hauskaa kuitenkin piirtää…” (K13 äit.i) 
”...sitten kun minä huomasin että jonkinlaisen kuitenkin sain aikaseks niin...se oli niinku sillä 
lailla että …että jonkinlaisen kuvan sai aikaseks...” (K12 isoäiti.) 

Lasten kuvien arvostetaan erityisesti tai ei erityisemmin 

Pieninä lapset eivät useinkaan välitä tuottamistaan kuvista enää piirtämisen toiminnan jäl-
keen. Itse tutkivalla toiminnalla on heille enemmän merkitystä. Yleensä lapsen läheiset 
aikuiset kuitenkin haluavat lapsen näyttävän tekemänsä piirroksen ja kehuvat sitä hienoksi. 
Usein lapsia kutsutaan ’taiteilijoiksi’ heidän kuvia tehdessään. Lasten tekemät tuotokset 
voidaan nähdä hämmästyttävän taiteellisina ja ilmaisullisina. Kehumisen myötä kuvat saavat 
lisää merkitystä ja noin seitsenvuotiaiden lasten elämässä piirrokset alkavat saada itsenäisen 
olemassaolon piirteitä ja arvoa lapsen silmissä (vrt. Lark-Horowitz & muut 1967, 99). Per-
heen ulkopuoliset aikuiset tarkastelevat kuitenkin lasten tekemiä kuvia useammasta näkö-
kulmasta, eikä lasten tekemät tuotokset enää koulussa välttämättä saa osakseen pelkkää 
kiitosta ja ylistystä. Koululaisen tekemiä tuotoksia kohtaan saatetaan osoittaa pettymystä 
niiden näennäisen jäykkyyden takia.  

Kodeissa vieraillessani havaitsin lasten kuviin suhtauduttavan yleisen myönteisesti, mutta 
erilaisin käytännöin. Muutamassa kodissa näkyi lasten tekemiä kuvia esille asetettuina. Ta-
vallisempaa kuitenkin oli, ettei niitä näkynyt. Mikäli lasten tekemiä kuvia säilytettiin, ne 
olivat varastoituina johonkin laatikkoon pois näkyvistä. Jos lapsella kodissaan oli välineitä 
kuvallisen ilmaisun tarpeisiin ja vanhemmilla havaittava kiinnostus kuvailmaisua kohtaan, 
häneltä myös oli yleensä valmistunut kenties varsin laajakin tuotanto, jota säilytettiin joten-
kin varastoituna. 

Lasten ei ajatella ymmärtävän kuvaa eikä kuvasta keskustella  

Kuvista puhuttaessa, näkemään ohjattaessa tai uusia näkökulmia, tapoja tai tekniikoita ope-
teltaessa työstetään uusia ajattelun välineitä. Kuvallisuutta käsiteltäessä on mahdollista edetä 
vanhoista malleista uusiin. Minkkinen ja Starck (1976, 103) korostavat kuvista kertomisen 
merkitystä lapsen kielellisen kehityksen harjoittelussa. Kuvasta puhuminen lapsen kanssa ei 
ole tähän tutkimukseen osallistuneiden vanhempien kertoman mukaan kodeissa tapana. Jos 
kuvakirjaa luetaan, ei kuviin keskitytä, vaan annetaan lapsen katsella niitä luvun lomassa:  

”…tuota se tulee monesti niin että nuo lapset katsoo ne kuvat siinä ja sitten minä luen...” (K2 
äiti.)  



181 

Yleensä kuvat ja sanat kirjoissa liittyvät toisiinsa ja rajaavat ja laajentavat toistensa ilmaisua. 
Kuvien erilaiset struktuurit ja värit, viivat, muodot ja media sekä tyyli voivat ilmaista merki-
tyksiä ja kertovaa tunnelmaa (Nodelman 1988, 98). Kodeissa kuvien kertomaan ei kuiten-
kaan puututa tämän aineiston mukaan muuten kuin korkeintaan suuntaamalla lapsen katset-
ta osoittamalla kuvaa tai sen osaa samalla kun luetaan: 

”… jos siinä kuvassa on joku tietty mistä siinä just niinku luetaan niin oon sillai näyttäny sor-
mella...no…se on varmaan tuon ikäsille tärkee se kuva…että jos lukis semmosen kirjan missä 
ei ois kuvia niin se varmaan tulis semmonen pitkästyttävä olo...että ei jaksas varmaan kuun-
nella…” (K5 äiti.)  
”... en oo tullu ajatelleekskaan ennen kun nyt että niinku kirjan kuvastakin 
vois…puhuakin…” (K2 äiti.) 

Kuvan ajatellaan olevan olennainen lapsen mielenkiinnon säilymisen kannalta ja kuvatto-
man kertomuksen kuuntelun olevan lapselle pitkästyttävää. Kuvilla ei silti välttämättä ajatel-
la olevan lapselle merkitystä ilman sanoja:  

”… kyllä minä sitten joskus kun on oikein semmosta että ihteekin ruppee hirvittää…sitten 
pois…pannaan kiinni…ku se ei ossaa vielä lukee… joskus tuntuu et se on hyväkin että ei os-
saa lukee sitä tekstiä…” (K3 äiti.)  

Lapset seuraavat kiinnostuneesti visuaalisia merkistöjä ympäristössä, jossa elävät (Gentle 
1988, 27). Kuvien vaikutusmekanismit eivät ole aikuisten tiedossa, ja arvellaan, ettei lapsi 
ymmärrä aikuisille suunnatun liikkuvan kuvan sisältöä. Lapsen saatetaan ajatella olevan 
lukukyvyttömyytensä tai ymmärtämättömyytensä suojaaman.  

Lapset eivät oudostele suhdettaan kuvaan 

Gardner (2000) esittää kaikkien ihmisten omaavan ainakin kahdeksaa erilaista älykkyyden 
laatua. Kukin laji edesauttaa ongelmien ratkaisuissa tai yhdessä tai useammassa kulttuurises-
sa ympäristössä arvostetun tuotteen tekemisessä. Gardner kritisoi tyypillisten älykkyystesti-
en mittaavan kielellistä ja loogis-matemaattista älykkyyttä, ehkä jonkun verran myös spatiaa-
lista älykkyyttä. Gardner korostaa ihmisillä lajina olevan myös musiikillista, kinesteettistä, 
naturalistista älykkyyttä, intrapersoonallista älykkyyttä ja interpersoonallista älykkyyttä. 
Gardner ehdottaa olevan kenties mahdollista erottaa myös yhdeksäs, eksistentiaalinen älyk-
kyys, joka liittyy taipumukseen pohtia elämää ja kuolemaa. (mt., 71–72.) Älykkyyksien ko-
koonpanot ja niiden väliset suhteet muuttuvat ajan myötä:”…the configuration of intelli-
gences, and relationships among them, will also shift over time, in response to people’s 
experiences and the sense that they make (or fail to make) of them” (mt., 72). Liitän älyk-
kyyden jotenkin ilmaistuun ajatteluun, ilmiöiden välisten suhteiden vertaamiseen ja merki-
tysten erottamiseen, tuleepa se esitetyksi millä tahansa ilmaisun muodolla. Ajattelun ni-
meäminen älykkyydeksi on sen tietyntyyppisen rakentumisen arvottamista, joka on sosiaali-
sesti rakentuvaa. Ajattelun sosiaalisesti arvotettuun älykkyyteen liittyvät laatuominaisuudet 
ja lukumäärät kulloisenkin sosiaalisesti arvostetun ajattelun tavan mukaan. Lapsi ajattelee ja 
esittää ajatuksensa monilla erilaisilla ilmaisumuodoilla. Monien ilmaisumuotojen käyttö lisää 
ajattelun ilmaisumahdollisuuksia. Lapsena ei vielä olla perillä kaikista ilmaisumuotoihin ja 
niiden tapoihin liittyvistä sosiaalisista arvotuksista. Mantere (1995) huomauttaa, ettei lapsi 
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kanna huolta ’oikein piirtämisestä’, vaan piirtää maailmaansa ja samalla itseään intuitiivisesti 
ja varmaotteisesti. Vaikka aikuinen voi tuntea itsensä taitamattomaksi piirtäjäksi, hän saattaa 
muistaa pienenä piirtäneensä mielellään: 

”…ei siitä tuu enää mitään...kun sitä ei muutenkaan niin kovin taitava ole...kyllä minä var-
maan jonkun verran…koulustahan nyt ruppee jo muistamaan että kyllähän minä tykkäsin 
piirtää…” (K3 äiti.) 

Monet tässä aineistossa mainitsevat piirtäneensä lapsena paljon:  

”… lapsena…kyllähän minä piirsin paljonkin…ja sit väritettiin...” (K5 isä.) 
”…piirtelen paljon…” (K8 poika.) 

Sittemmin lapset oppivat kuvan oikeellisuuden kontekstisen tiedon välittymisen kautta 
(Aronsson1997, 22; myös Karlsson 1996).  

Katsomisen ja kuvan tekemisen avulla tutkitaan kohdetta ja 
siihen liittyviä merkityksiä  

Esikouluikäisenä ihailin jossakin oppikirjassa olevaa kuvaa. Se oli mielestäni kaunis. Enää en 
muista siitä juuri muuta kuin vastaväriparin, siinä oli jotakin punaista ja vihreää. Halusin 
leikata kuvan irti voidakseni kuljettaa sitä aina mukanani. Kamppailin leikkaamisen mieliku-
vaa vastaan, sillä päättelin kauneuden jotenkin pilaantuvan irrottamisen takia. Ymmärsin 
myös kirjan leikkaamisesta tärveltyvän. Lopulta tempasin sakset ja leikkasin kuvan irti kir-
jasta huomatakseni heti, että kuva todella pilaantui ja kirja tärveltyi. Kuvan leikatut reunat 
olivat nyt mielestäni rumat ja paperi liian heiveröinen, kun kuva kirjaan kuuluessaan oli ollut 
tukeva. Kirjaan olin leikannut väkivaltaisen näköisen, ammottavan haavan. Kuvan piirtäen 
kopiointi näin jälkeenpäin ajatellen olisi ollut parempi vaihtoehto haltuunotolle. Se ei kui-
tenkaan ollut tullut mieleenikään, ehkä siksi, ettei minulla ollut muita välineitä käytössäni 
kuin lyijykynä, eikä sillä mitenkään olisi voinut laatia paperille kuvan esittämää ihanuutta. 
Kuvaopetuksen puolella vallitsee yleinen käsitys, jonka mukaan kuva-aiheen kopioiminen 
on jotenkin vaarallista tai luovuutta kahlitsevaa, eikä sitä pidä opetustilanteissa sallia. Ym-
märretäänkö kopioiminen siis vilpilliseksi teoksi, ’lunttaamiseksi’? Kokeissa ’lunttaamiseen’ 
on koulussa suhtauduttu voimakkaan kielteisesti. Luntata ei ole saanut. Toisen hallussa 
olevaa tietoa ei saa esittää omanaan. Aronssonin (1997) mielestä imitoiminen on kuitenkin 
itsestään selvää useimmille lapsille. Lapset imitoivat kuvia samoin kuin he koettelevat kuu-
lemaansa kieltä ja toisten esittämiä tapoja ja eleitä. Lapset eivät Aronssonin mukaan ole 
toisten kuvien passiivisia vastaanottajia, vaan kopioivat niitä enemmän tai vähemmän luo-
vasti. (mt., 86–88.) Omasta mielestäni myös ns. mekaaninen kopioiminen on luovaa, raken-
teita tutkivaa ja representatiivisia muotoja hakevaa. Eikö luovuus olekin älykkyyttä ja siis 
ilmiöiden välisiä suhteita tutkivaa ja merkityksiä erottavaa ajattelua, joka on jollakin tavoin 
ilmaistuna sosiaalisesti jonkunlaisena kulloinkin arvotettu?  

Kopioinnin kohteet lapset valikoivat merkityssuhteen perusteella. Pettersson (1981) mainit-
see 1970-luvulla muutamien tutkijoiden olleen sitä mieltä, että lasten mielestä samanikäisten 
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tai nuorempien tekemät kuvat saattavat olla mielenkiinnottomia (mt., 152). Aronssonin 
(1997, 86) mukaan lapset imitoivat mielellään sekä joukkotiedotuksen kuvia, että toisten 
lasten tekemiä kuvia. Tässä toiminnassa ei tullut esille toisten samanikäisten lasten tekemien 
kuvien tarkastelua kohtaan tunnettu vastahakoisuus. Sen sijaan tyytymättömyydestä omaan 
tekemäänsä ’lapsen’ kuvaan kertoo kenties tässä aineistossa oleva lapsen kommentti hänen 
selittäessään miksi oli hävittänyt tekemänsä työn: 

”…no kun se oli ihan tyhmä…” (K4 tytär.) 

Toisaalta lausahdus voi perustua myös arkuuteen, jota saatetaan tuntea, kun on ilmaistu 
jotakin itsestä toisille, ja siten asetuttu toisten mahdollisten arvostelujen kohteeksi.  

Tässä toiminnassa lapset imitoivat mielellään läheisten aikuisten kuvia. Imitoidessaan he 
käyttivät aikuisten kuvien elementtejä, ja liittivät ne uusiin yhteyksiin eri tavoin varioiden. 
Kotien konteksteissa läheisen aikuisen kuvallinen toiminta herätti halun myös lapsen kuval-
liseen toimintaan. Lasten innokkuudesta aikuisten kanssa käytävään kuvien tekemiseen ja 
niiden avulla kertomiseen mainitsivat useat vanhemmat ja isovanhemmat:  

”…elläimiä ne pyytää piirtämään...kyllä minä joskus piirrän…” (K1 isä.)  
”…tyytyväisiä ne sillon on kun ne sua vuan piirtämään...tässä samalla pöyvällä ollaan...että 
tehhään joskus sillai että…että piirrä joku tuota…että hän sitten niinku jäljentäs sitä piirros-
ta…” (K1 isoäiti.) 

Lapset olivat kiinnostuneita aikuisten tekemistä kuvista ja tarinoista ja saattoivat pyytää niitä 
lisää lähes kiusaksi asti. Opettajan mukaan lapset arvostivat aikuisten tekemiä kuvia:  

”…lasten mielestähän ne oli kaikki valtavan hienoja...moni puhu että niinku meijän mummo 
osaa piirtää niin hirveen hyvin…meijän mummo on tosi taitava piirtäjä…ja siinä on ihan 
semmonen tavallinen kuva …kuva minkä se mummo tai pappa on tehny…” (Olto.) 

Aikuisten tekemät kuvat miellyttivät lapsia kovasti. Lasten tuntema ihailu aikuisten tekemiä 
kuvia kohtaan kävi ilmi toiminnan eri vaiheissa. Vanhempi kertoo ihailleensa opettajansa 
piirrosjälkeä:  

”…minun opettajan ol varmaan aina hyvä piirtäjä…” (K1 äiti.)  

Lapsen tunteman kiinnostuksen ja ihailun kimmokkeena voi olla aikuisen ja lapsen välinen 
suhde: 

”…ei oo niinkään se työn laatu vaan sen tekee se vanhempi ihminen...äiti tai…tunnepuoli on 
tärkeesti mukana…” (K13 äiti.)  

Onko aikuisen tekemän ihailu tarpeen, jotta lapsi jaksaa oppia häneltä kaiken oleellisen 
selvitäkseen elämässä? Äidin puheeseen kätkeytyy tekemiseen liittyvän kiinnostuksen syynä 
lapsen tarve oppia käsitteitä ja keinoja elämää varten.  
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Tässä tarkastelussa piirroksilla ja kertomuksilla vaikutti olevan voimaa. Viitanen (1998) 
korostaa sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden merkitystä lapsen taidekäsityksen muodostu-
misen keskeisinä taustatekijöitä. Tutustuminen taiteeseen tapahtuu yhteisön aikuisten kaut-
ta. (mt., 45.) Kun itse kotona vuosien varrella lasteni kanssa eläessäni olen ottanut esille 
kuvailmaisussa tarvittavat välineet ja ryhtynyt työhön, olen heti kohta joutunut virittelemään 
papereita ja kankaita, värejä ja välineitä myös lasten käyttöön. Lapset tahtovat tehdä jotakin, 
mieluiten sitä mitä vieressä oleva aikuinen, siivota tai leipoa, tai maalata telineen ääressä 
kuvia kokemuksia ja kohteita hahmottaen. Kokemusten ja kuvien hahmottamisella rakenne-
taan ymmärrystä. Uudet kokemukset mahdollistuvat rakentuessaan aikaisemmille kokemuk-
sille ja niiden ilmaisuille. Jos mahdollisuuksia piirtämiseen on ollut vähän, jäljen jättämisen 
kyky on rajoittunut (Gentle 1988, 36). Kahdessa vierailemassani kodissa ei aikuinen, eikä 
myöskään lapsi, ryhtynyt kotona piirtäen kuvallisesti ilmaisemaan kertomuksensa kulkua. 
Näissä kodeissa keskustelua käytiin valokuvia tarkastellen. 

Kuvien avulla kertominen tuottaa toimintaa, kysymyksiä ja 
pohdintaa  

Kirjoitettua kielenilmausta tarkasteltaessa puuttuu elävä keskustelukumppani (Vygotskij 
1982). Kirjoituksen tulkitsija ei ole välittömässä kontaktissa kirjoittajan kanssa. Vygotsky 
toteaa tämänkaltaisen tilanteen olevan lapselle oudon. Kirjoitusta opettelevalta lapselta 
puuttuu vielä jokseenkin kokonaan tarve käyttää kirjoitettua kieltä. Käsitys kirjoituksen 
tarpeellisuudesta on lapselle vielä hämärä. Sen sijaan suullinen puhetilanne luo joka hetki 
motivaation kullekin uudelle keskustelun käänteelle: ”Puheen kulkua säätelee tilanteen 
dynamiikka.” (mt., 178.) On eri asia lukea lapselle tekstiä tai kertoa omin sanoin, keskustel-
len: 

”…kun ite kertoo niin sitä niinku…ehkä silleen että se niinku enemmän keskeyttää ja ky-
syy…että mitä sitten on ja sitten niinku…enemmän niinku yhessä mietitään sitä…sitä jutun 
juurta…” (K6 äiti.) 

Kertominen sallii keskeyttämistä, keskustelua ja yhteistä pohdintaa enemmän kuin lukemi-
nen. Kertomiseen liitetty kuvien tekeminen herätti tässä lapsen mielenkiintoa ja kysymyksiä 
kuvan rakentumisen vaiheilla: 

” …mielellään se kyllä kattoo kun toiset piirtää… kysy monta kertaa kun minä piirsin...että 
mikä siihen nyt tullee ja…mikä tuo on...että hirveen tarkkaan sitten kuitenkii…” (K2 äiti.)  
”…ne aika mielellään seuraa kun se valmistuu...kun piirtää niin ne tulee siihen kattomaan 
…että mitenkä se tulee siihen…(K1 äiti.)  

Erityisen mielellään lapset oppivat läheltä ja seuraavat aikuisen työn valmistumisen proses-
sia. Lapsen kanssa vietetyssä tuokiossa piirtäminen tuntui lisäävän yhdessäolon syvällisyyttä 
ja tarkastelun yksityiskohtaisuutta: 

”… osas nyt jo kysyä semmosia asioita…mitä nyt ei ehkä sillai aatellu...että ei sitä lapselle ker-
rokaan…tai ei sitä...ei sitä ehkä kiinnostakaan semmoset asiat just jostain...jostain lääkäriin 
kun mennään semmosia…se kysel kyllä aika tarkkaan…sitten niistä että mitä siinä tapahtuu 
...ja oliko semmosta kun hän synty ja...ja sit joihinkin ihan yksityiskohtiinkin sitten…että sillä 
oli joku...tietyn värinen lamppu...ja pitäs saaha sellasta ja ...että ihan semmosia...semmosia asi-
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oita mitä ei varmaan ois niistä kuvistakkaan ei ois...jos niitä ei ois sitten ruvettu sillai kahto-
maan...” (K6 äiti.)  

Vanhempien kertoman mukaan lapset kyselivät tarkkoja yksityiskohtia ja jatkoivat kuvallista 
toimintaa kotona itsekseen niissä kodeissa, joissa aikuiset olivat osallistuneet aktiivisesti 
toimintaan ja keskusteluja lapsen kanssa oli käyty.  

Kuvien tekeminen palauttaa mieleen tunteita ja yksityiskohtia  

Useat lasten ja nuorten parissa tehdyt tutkimukset osoittavat näkemisen kohteen piirteisiin 
kohdistetun huomion lisäävän positiivista suhtautumista siihen. Levy, Jennings ja Langer 
(2001) tutkivat huomion kiinnittämisen vaikutusta muistamiseen ja mieltymyksen syntyyn 
vanhemmilla aikuisilla (N=80). Koe osoitti, että visuaalisen kentän tarkasteluun rohkaisu 
lisäsi huomiokykyä myös vanhemmilla aikuisilla. Kohteen vaihtaminen lisäsi myös huo-
miokykyä. Huomion kiinnittäminen lisäsi visuaalista kohdetta kohtaan tunnettua mieltymys-
tä. (mt.) Kuvat voivat myös helpottaa tekstin muistamista (Puukari 1989, 59). Haastattelu-
keskusteluissa tuli ilmi piirtävän muistelun toimivan muistin tukena. Piirrettäessä visuaali-
nen kenttä muuttuu jatkuvasti ja vaikuttaa siten huomiokykyyn lisäävästi koko prosessin 
ajan. Piirtäessään aikuiset kertoivat muistaneensa asioita, jotka olivat jo unohtaneet: 

”…sillon kun tätä syntymäjuttua käsiteltiin...en ollu varmaan ikinä ees kertonu sitä ennen...ja 
oikeestaan niinku itekin rupesin vielä sitten miettimään...että hyvänen aika...että minkäslaista 
se olikaan...mitäs kaikkee siellä nyt oli...et muistettiin kaikkia yksityiskohtia…minä muistin 
senkin että vaaleenpunasia vaatteita…ne niinku palautu mieleen…kaikki just nää vaaleen-
punaset palas mieleen…minä muistin et minkälaisia palloja siinä oli ..ne tuli ihan sitten kirk-
kaana niinku silmien eteen…minkälaisia ne oli…” (K8 äiti.)  
” …tuli mieleen kaikkia tommosia…asioita…tää tuli varmaan tää…kapalo mieleen sitten…ja 
kapalon käärimistapa…” (K9 äiti.) 

Ihminen voi kertoa kuvallisesti eri asioita kuin sanallisesti. Aikuiset kertoivat piirtäessä 
mieleen nousseen rakenteita, värejä ja muotoja. Toimintaan liittyviä kuvan tuottamisen 
vaiheita muistellessa arveltiin niissä myös käsitellyn uudestaan omaa lapsuutta erityisesti 
siihen liittyvien jo unohtuneiden tunteiden kautta:  

”… kyllä siinä varmaan semmosta jottain käsitteli…semmosta...minkä on vaan niinku unoh-
tanu...että ehkä minä sen käsittelin...semmosia niinku…tunteita…että ne tunteet sitten et-
tä…että sillai niinku…sydän ..niinku se pamppais…” (K10 äiti.) 
”…et kun minä mietin sitä koulumatkaa…sitä oikopolkua metsän halki…niin mulle tul heti 
se...niinku se hevosen ilme…niin mieleen…mikä on kumminkin jääny tänne…kun siitä on 
aikaa jo tosi kauan…niin ties sit et minkä piirtää niinku siitä…” (K12 äiti.) 
”… mitä pelekäs sillon pienenä....kyllä siinä varmaan semmosta jottain käsitteli sieltä lapsuu-
vesta…minkä on vaan niinku unohtanu sinne…ehkä minä sen käsittelin uuves-
taan....semmosia niinku…tunteita…että en minä semmosia niinku asioita…että kun siinä oli 
niin yksinkertanen kuitenkin se tapahtuma…että minä menin viemään ne…mutta ne tunteet 
sitten että…että sillai niinku…sydän…niinku se pamppais…” (K8 äiti.) 

Tunnekokemukset ovat oppimisen kannalta tärkeitä ollessaan spontaanimpia ja luodessaan 
suorempia yhteyksiä merkityksiin kuin tietokokemukset (ks. Lehtovaara 1996). Lapset tässä 



186 

kuvia tuottavassa toiminnassa muistivat sen kulun yksityiskohtineen ja merkityksineen 
paremmin sen ollessa kiinteästi sitoutunut kotikontekstiin.  

Kotimateriaalit usein vähäiset, huonolaatuiset ja kuluneet 

Kuvan tekemiseen tekijän lisäksi liittyvät kulttuurin sallimat tekniset ja materiaaliset välineet 
ja resurssit. Materiaalit liittyvät olennaisesti kuvallisen pohdinnan prosessiin ja toimivat 
välineinä, joiden avulla kokemusten merkityksiä tutkitaan. Materiaalin ja pohdinnan välinen 
vuoropuhelu on jatkuvaa tekemisen prosessissa:” ...ongoing dialectic between action with 
material and reflection on the outcome engages thinking, feeling, and sensing, brought over 
time into new integrative constellations” (Burton 2000). Kodeissa välineet eivät yleensä 
olleet kovin monipuoliset tai vaihtelevat. Aikuiset kertoivat kotona olevan kilopaperia, 
tietokoneen tulostuspaperia tai tukkupaperia. Piirtiminä mainittiin ja käytettiin usein lyijy-
kyniä. Vesivärejä arvioidessaan lapsi korostaa toimintaa, joka niillä mahdollistuu: 

”… kun sillä voi maalata…” (K6 lapsi.)  

Vesivärit olisivat kyllä äidin mukaan lapsille mieluisat välineet: 

”…vesivärit on semmoset mistä pojat on kovasti tykänny… kun ne vesivärit aina otetaan niin 
monta työtä niillä aina sitten…” (K6 äiti.)  

Vesivärejä ei kuitenkaan joka kodista löytynyt. Niiden koettiin olevan helposti liikaa leviä-
vät. Tussien voidaan ajatella olevan joka kotiin kuuluvia välineitä, mutta niidenkin voidaan 
ajatella sotkevan liikaa:  

”…tusseja en oo nyt antanu kun niillä tullee niin paljon sotkua…” (K7 äiti.)  

Tussit eivät leviä ja juokse yli paperin kuten vesivärit, mutta niiden jättämä jälki voi olla 
väärässä paikassa esitettynä hankala pois pyyhittävä. Kolmiulotteisista materiaaleista kodeis-
sa eivät aikuiset paljon puhu, kuten ei kolmiulotteisesta lapsen toiminnastakaan. Saven 
hankkimista pidettiin hankalana. Darwimassaa oli jonkun kotona joskus käytetty. Muovai-
luvaha mainitaan kerran vähän kuin kaukaisena muistona: 

”…muovailuvahoja on kyllä joskus ollu…kai ne ihan mielellään on niitä…käsitelly sil-
lon…mut nyt ei oo pitkään aikaan ollu…” (K5 äiti.)  

Välineet saatettiin säilyttää niin ylhäällä, ettei lapsi itse niitä pystynyt ottamaan käyttöönsä. 
Välineet saattoivat myös olla lasten kesken yhteiset, jolloin samanaikaisesti työskennellessä 
oli vuoroteltava. Värikyniä kodeista melkein aina löytyi ainakin muutama kappale, tosin 
joissakin kodeissa niitä oli enemmänkin: 

” …tiijät sä mitenkä monta puuväriä mulla on…kolme (pakettia, äiti lisää)…” (K8 lapsi.)  

Lasten käsitys kodin kuvalliseen työskentelyyn varatuista välineistä oli usein masentuneen 
tuntuinen: 
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”… ne kaikki on rikki…” (K10 lapsi.) 
”… ne on ihan kulunu kyllä…” (K11 lapsi.)  

Lapset mainitsevat mieleisiksi välineikseen värikynät, tussit, sormivärit, liidut ja mustekynät. 
Mustekynillä he tarkoittivat ilmeisesti kuivamustekyniä. 

Valokuvat kotien yleisimpänä kuvallisena ilmeenä  

Ihmisen ympäristön visuaaliset elementit kertovat omistajasta ja hänen kulttuuristaan. Ul-
koinen olemus, pukeutuminen ja kampaus viestittävät ihmisestä, ajasta ja tavoista (Aho & 
Laine 1997, 79). Kodissa esineet muodostavat yhdessä tilallisten muotojen ja kokojen, väri-
en, valojen ja materiaalien kanssa tilaympäristön valitun ulkoasun. Kiurun (2000) mukaan 
valinnat toimivat tarpeiden ja tottumusten, arvojen ja tyylin näyttämönä. Valintoja tehdään 
viihtyvyyden näkökulmasta. Useimmiten kodin tavaroissa sekoittuvat vanhat ja uudet esi-
neet. Usein tärkeiksi koetut esineet ovat niitä, jotka on saatu lahjaksi tai peritty entisiltä 
sukupolvilta. Tärkeiksi koettuja ovat esimerkiksi valokuvat. (mt.) Esineiden avulla ihmisen 
on mahdollista liittää itsensä sukupolvien ketjuun ja järjestää minuuttaan. Esineen valinta, 
käyttö ja sijoittelu tilaan ovat myös yksilön taiteellisen ilmaisuprosessin tulosta, tilallista ja 
visuaalista sommittelua, merkitsemistä tai ’esille ottamista’.  

Lasteni ollessa pieniä, kotona tuntui olevan tavaroita kaikkialla niin paljon, että joskus siivo-
tessani kuvittelin hankkivani kauhakuormaajan, jolla ensin työntäisin kaikki pois. Kodeissa, 
joissa vierailin, oli sen sijaan tilava vaikutelma. Lasten tavaroita ei ollut esillä. Ehkä ne oli 
korjattu pois väliaikaisesti. Kotien haastattelutilanteista poistuttuani kirjoitin muistiin huo-
mioita vaikutelmista, aikuisten ja lasten toiminnoista ja siitä oliko lasten kuvallista ilmaisua 
näkyvillä. Muistiinpanoistani huomaan kotien muistuttaneen monin tavoin toisiaan. Tuntui 
kuin olisin jokaisessa kodissa istunut samassa, sukupolvenvaihdosta henkivässä keittiössä, 
joka vaikutti aika äskettäin vanhaan ympäristöön remontoidulta, mutta uuden uutukaiselta 
paljoine puhtaine puupintoineen. Eroja havaitsin siinä, miten lasten käden jälki tuli näkyviin 
tai oli poissa. Enimmäkseen lasten töitä ei ollut esillä (viidessä kodissa oli), eikä niitä myös-
kään aina edes etsinnän jälkeen löydetty. Parissa kodissa lasten töitä oli säilössä runsaasti ja 
ne löytyivät äkkiä, koska niitä ilmeisesti kaiken aikaa työstettiin. Juuri näissä kodeissa osallis-
tuttiin aktiivisesti toiminnan eri vaiheisiin. Esikouluprojektin aikana tehtyjä savihahmoja 
säilytettiin jossakin korkealla, usein uunin päällä.  

Kuvia ja esineitä arvotetaan kulttuuristen mielikuvien perustalta. Lapset kohtaavat erityisesti 
naturalistisia kuvia sekä kotona että koulussa (Aronsson 1997, 175). Sisustuksellisia kuva-
elementtejä kaikissa kodeissa ei näkynyt seinillä lainkaan. Jos kuvaelementtejä oli, ne olivat 
usein muotokuvia, suurennettuja valokuvavedoksia perheen jäsenistä. Yhdessä kodissa 
muotokuva esitti Jeesusta, ja sitä kiersi suuri viherkasvi. Yhdessä kodissa esillä olevat maa-
laukset olivat vanhempien tekemiä. 
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Kuvat aineistossa  
Tämän esiopetusympäristössä tapahtuneen toiminnan käytännöissä tuotettuja kuvia on 
mahdollista tarkastella poikkikulttuurisen vertailun periaattein, jolloin eri sukupolvien edus-
tajien kodeissaan tekemiä töitä rinnastetaan toisiinsa. Poikkikulttuurisen vertailun avulla on 
Gordonin ja Lahelman (2004) mukaan mahdollista selvittää yleistä ja erityistä inhimillisissä 
kulttuureissa. Kulttuurin käsitteestä on käytössä erilaisia määritelmiä, joilla on omat sosiaali-
set ja historialliset alkuperänsä. Rauhala (2005) esittää kulttuurin käsitteeseen sen moninai-
sissa käyttöyhteyksissä ja erilaisissa sisältörajauksissa yhteisenä piirteenä kuuluvan yhteisölli-
syyden. Siinä on kyseessä ihmisten tietoinen aktiivisuus ja aikaansaannokset. Kulttuuri on 
sosiaalinen ilmiö ja sen subjektiivisuus on Rauhalan mukaan syytä huomioida. Ihmisen 
olemassaolon perustavanlaatuiset eksistentiaaliset tavat ja laadut ovat tärkeitä lähtökohtia 
kulttuuriselle keskustelulle. Luonnehtiessaan kulttuuria Rauhala esittää sen olevan ihmisyk-
silöitten keskinäisessä yhdessä olemisessa syntyvien ja sitä säätelevien merkitysjärjestelmien, 
heidän henkisten potentiaaliensa perinteenä jatkuvan viljelyn ja luonnon ihmisille tarjoami-
en aineellisten elämänehtojen tarkoituksenmukaisen kehittämistoiminnan sekä siinä saatu-
jen tulosten jatkuvasti muutoksenalainen kokonaisuus. (mt., 14–17.) Varton (1993, 45) 
mukaan kulttuuri todellistuu tekemällä, kokemalla ja olemalla. Tässä tarkastelen lasten ja 
aikuisten toiminnan aikana kotikonteksteissa ja lasten esiopetusympäristössä tekemiä kuvia. 
Tarkastelun kohteena olevalla kulttuurilla viittaan siis tähän toimintaan osallistuneiden, 
Suomessa elävien toimijoiden kulttuuriin. He toimivat samassa ajassa ja samassa maassa, 
mutta toisilla heistä on vain vähän kokemuksia verrattuina joihinkin, joilla on takanaan jo 
pitkä elämä tapahtumineen.  

Kodeissa käytetyt menetelmät, materiaalit ja välineet 

Tämän esiopetusympäristössä tapahtuneen toiminnan käytännöissä sekä aikuiset että lapset 
tuottivat kuvia kotikonteksteissa. Kuvien tuottamiseen johdattelivat koteihin lähetetyt kir-
jeet, joissa kerrottiin niistä ilmiöistä, joista kuvia toivottiin tuotettavan. Tekemistä ei erityi-
sesti ohjattu tai rajoitettu, vaan ajateltiin kuvia kodeissa tuotettavan omilla välineillä ja toi-
minnassa syntyvillä mielikuvilla. Suurin osa aikuisten kotona tekemistä tuotoksista sisältää 
sekä kuvia että kirjoituksia (Taulukko 4). Joskus he ovat piirtäneet samaan kuvaan lapsen 
kanssa ja lisänneet usein lapsen kuvaan selittäviä tekstejä. Isovanhempien kertomukset 
sisältävät monesti enemmän kirjoitusta kuin vanhempien tekemissä tuotoksissa ja niihin 
liitetyt kuvat vievät suhteessa vähemmän. 

Materiaalit ja työskentelytavat vaikuttavat sekä visuaaliseen tuotokseen että työskentelyn 
kokemukseen (Sava 2004). Työstäminen tietyllä materiaalilla voi synnyttää uusia merkityksiä 
ja tulkintoja. (mt.) Materiaalien ja välineiden valintaan ei kodeissa tapahtuneissa toiminnois-
sa ilmeisesti käytetty erityistä aikaa. Lyijykynä ja kuivamustekynä olivat ne tavalliset välineet, 
joilla tuotoksia ryhdyttiin rakentamaan. Mikäli muita välineitä kuvien tekemiseen kaivattiin, 
turvautuivat myös aikuiset kodeissa yleensä lasten käytössä oleviin välineisiin. Yhdessä 
kodissa aikuisilla oli myös omia välineitä kuvien tekemisen työhön. Jossakin kodissa van-
hemman (K8 äiti) omat kuvien tuottamiseen liittyvät halut heräsivät koettelun kuluessa ja 
hän hankki itselleen uudet hyvälaatuiset välineet (Kärkkäinen 1998).  
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Taulukko 4. Kuvien ja kirjoitusten käyttö ilmaisumuotona aikuisten kotona tekemissä tuotoksissa 
esiopetusympäristön toiminnoissa.  

Aikuisten tekemien 

tuotosten ilmaisumuodot  
Kuva Kuva ja kirjoitus Kirjoitus Yhteensä 

Äidit 8 21 7 36 
Isät 2 2 3 7 
Isoäidit 3 14 6 23 
Isoisät  2 2 4 
Yhteensä  15 37 18 70 

Lasten suosituimmat välineet kotona tehdyissä kuvakertomuksissa olivat värikynät, joita 
käytettiin kaksi kertaa niin usein kuin liituja. Liituvarastot lienevät olleet kodeissa vähäiset, 
sillä lyijykynääkin käytettiin useammin kuin liituja. Vesivärein ei näistä kotona tehdyistä 
kuvallisista kertomuksista toteutettu yhtään. Tussia käytettiin näissä töissä vähän, vaikka 
niitä usein mainittiin kotona olevan. Ne olivat siis ehkä kuivuneet. Melko usein lapset olivat 
käyttäneet samaan työhön useita välineitä. Välineen vaihtamisen toiminnallisuudella lienee 
heille merkitystä. Vanhempien ikäluokan aikuiset käyttivät useimmiten kuivamustekynää, 
mutta myös värikynät olivat suositut. Värikynien käyttö on voinut olla lapsen kanssa toi-
mimisen merkitysten pohjalta tehty valinta. Vanhemmat jättivät tussit sivuun ja tarttuivat 
hekin lyijykynään useammin kuin liituun, joita käytettiin vähän. Lyijykynän käyttöön liitty-
nee myös tarkan ääriviivan piirtämisen merkityksiä. Vanhempien ikäluokka käytti selvästi 
vähemmän useita välineitä kuin lapset. Isovanhemmat tekivät kuvat useimmiten kuivamus-
tekynillä ja lyijykynillä. Vaikka muutamassa kodissa jo mainittiin tietokoneesta ja lasten 
tietokoneen käyttämisestä, ei tässä koettelussa kukaan missään ikäluokassa ratkaissut ker-
tomusta sillä, vaan työt toteutettiin ehkä mieluummin käden liikkeen mukaisesti piirtäen. 
Lapsi mainitsi, että siten piirtäminen ”…ei oo niin monimutkasta tehä…” (K10 tyttö). 

Tietoisesti lapset valitsevat värejä kuviinsa melko myöhään (ks. esim. Berefelt 1977). Jos 
värejä käytetään, niiden avulla ei vertailla kohteen ominaisuuksien piirteitä (Smith & muut 
993, 61), vaan haetaan yleisempää tunnistettavuutta. Lapset tässä käyttivät kotona tekemis-
sään kuvissa enemmän värejä kuin vanhempansa, jotka puolestaan käyttivät enemmän 
värejä kuin isovanhempien ikäpolvi. Lapsista neljäsosa ratkaisi kuvansa kokonaan ilman 
värejä. Tulos oli sama tytöillä ja pojilla. Tässä tuloksia tarkasteltaessa ei näytä siltä, että 
värittömyys olisi välttämättä suoraan verrattavissa siihen, miten paljon lapsella on käytettä-
vissään kotona välineitä ja värejä. Värejä ei oltu käytetty sen enemmän niissäkään perheissä, 
missä kerrottiin pidettävän yllä hyvää värivarastoa lasten käyttöä varten. Onko kyse värien 
käytön mallin ja mahdollisuuksien puutteesta? Vai onko niin, että väri ei tämän ikäiselle 
lapselle ole kuvan avulla kerrottaessa niin tärkeä kuin piirtämisen avulla tutkittu hahmo-
muoto toimintoineen? Hahmomuodon tarkan piirtämisen perusteella tehtyyn piirtimen 
valintaan viittaa lapsen kommentti lyijykynän yhteydestä ja sarjakuvan piirtämisestä:  

”… minä piirrän sarjakuvan pelkällä lyijykynällä…” (K7 poika.)  

Petterssonin (1981, 143) mukaan värien käsittely näyttää olevan voimakkaammin sitoutunut 
emootioihin kuin graafinen kuvaaminen. Värit vaikuttavat ihmisen tunnekokemuksiin ja 
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liittyvät persoonallisuuden, tunteiden ja sielullisten olotilojen ilmaisuihin. Barnes (1994, 
117) esittää värin kuitenkin olevan niin henkilökohtaisen valinnan, ettei sitä pitäisi lainkaan 
analysoida persoonan ominaisuuksien näkökulmasta. Seeskari (2004, 84) toteaa olevan syytä 
varovaisuuteen värin mukaan kategorisoitaessa tulkintojen yhteydessä: 

” On syytä varoa liian yksinkertaistavia kategorisointeja liittyen väri-ilmaisuun yksilön sisäisen 
maiseman kuvaajana...väri on liian elävä materiaali antautuakseen liian kategorisoivalle katseel-
le. Värit voivat olla samalla sekä yksilön tunnelmien ilmaisua...että itsenäinen olemismuoto 
kokemuksemme kentässä.”  

Väriä käyttäessään lapset tässä useammin käyttävät epärealistisia värejä kuin realistisia. Rea-
listisinakin värit ovat muistivärejä. Värin valinta tuntuu osittain perustuvan sattumaan. 
Toiminnassa saatetaan käyttää sitä väriä, joka sattuu käteen tai josta irtoaa jotain. Valinta voi 
kenties perustua myös äkkinäiselle mielihyvälle:  

”…halusin sen tommoseks…kun en viittiny…se näytti kivan näköseltä…” (K10 tyttö.)  

Kuvassa (Kuva 37) lapsi on esittänyt vesiastian sinisellä ja ihmiset vihreällä. Kumpikaan 
käytetyistä väriliiduista ei näytä tuottavan helposti jälkeä heikkolaatuisuutensa vuoksi. Heik-
kolaatuisuus on voinut osaltaan vaikuttaa siihen, että hahmot on kuvattu yksinkertaisin ja 
vähin merkistöin. Viereisessä kuvassa (Kuva 38) kuivamustekynällä rajatut vauvan kasvot 
on kuvattu vaalean punaisella. mutta silmät vihreällä. Irtonaiseksi kuvatun pään taakse on 
kuvattu kangas, jota on koristeltu reunoiltaan symmetrisesti valituin väriyhdistelmin. Päähän 
sijoitettu suu näyttää nuken tavoin odottavan tutin asettamista. Myös tässä kuvassa värit 
näyttävät tarttuvan huonosti paperin pintaan ja suuntaavat kenties omalta osaltaan värin 
valintaa.  

 

  

Kuva 37. Lapsen kuvaama syntymän jälkeinen pesu. (K12 poika.) 
Kuva 38. Lapsen kuvaama syntymän jälkeinen hoito. (K10 tyttö.) 

Merleau-Ponty (1962, 153) esittää ihmisen värien erottamisella rakentavan ruumiin kuvaa 
rikastavaa merkitysten joukkoa:” To learn to see colours it is to acquire a certain style of 
seeing, a new use of one’s own body: it is to enrich and recast the body image.” Nodelma-
nin (1988) mukaan värit havaitaan kuvapinnalta heti ja niihin sisältyy muotojen tavoin emo-
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tionaalisia merkityksiä. Esimerkiksi usein tyttöön liitetty punainen on lämpimäksi tai vaaral-
liseksi koettu kun taas usein poikaan liitetty sininen yhdistetään tyyneyteen ja viattomuu-
teen. (mt., 141.) Aikuisten värin käyttöön tässä lienee vaikuttanut ennen kaikkea kuvan 
tekemisen konteksti: kuvia tehdään lapsille ja värit liitetään lasten maailmaan, ajatukseen 
elävyydestä. Ennen kaikkea värin käytöllä tässä näyttää olevan kuitenkin merkitystä siinä, 
että sen avulla kohde on valittu ikään kuin korostetusti esitettäväksi. Värin käyttö kuvissa ei 
ole kaiken kattavaa, vaan valikoivaa. Aikuisista naiset liittävät värejä kuviinsa enemmän kuin 
miehet. Käyttäessään värejä aikuiset tässä pyrkivät summittaiseen realistiseen värivaikutel-
maan. Värin realistisuuden vaateen täyttävät perustavat sävyt, muistin mukaiset aiempien 
tarkastelujen perusteella luokitellut värit, esimerkiksi tukka kuvataan ruskeaksi ja taivas 
siniseksi. Erilaisia vivahteita ei ole pyritty esittämään. Väriä on käytetty ikään kuin kohtei-
den merkitsemisen tarkoituksessa. Vain joissakin merkittävissä tapauksissa väriä on lisätty 
koko kohteeseen. Yleensä sitä riittää vain muistiinpanon kaltainen merkintä.  

Oman olemisen ja toisen kohtaamisen kuvallinen pohdinta  

Fenomenologisesta näkökulmasta maailmassa olemista tarkasteltaessa ruumis sulautuu 
maailmaan ja maailma ruumiiseen (Duesund 1996). Kokeminen tapahtuu aistien avulla. 
Ruumiillistuminen koetaan aina eri tavoin eri aistien kautta välittyessään. Nähty ruumiillis-
tuu näköaistin kautta.. Näköaistin avulla koetaan vähäisiä ponnisteluja kohdetta havaittaes-
sa. Kosketusaistin käyttäminen on toisenlaista. Kohteen koskettaminen antaa tunteen vas-
tavuoroisuudesta ja samanaikaisuudesta kohteen kanssa. Ruumis ja kohde ovat vastavuoroi-
sessa suhteessa keskenään. (mt., 43.) Piirrettäessä kohteen näkemiseen liittyy käden liike. 
Käsi ikään kuin koskettaa kohteen hahmomuotoa ja piirteitä. Heidegger (1993, 381) koros-
taa käden liikkeisiin sisältyvää ajattelua:”... Every motion of the hand in every one of its 
works carries itself through the element of thinking, every bearing of the hand bears itself 
in that element”. Heideggerin mielestä piirtäminen merkitsee ymmärtävää tietämistä: ” The 
word techne denotes rather a mode of knowing. To know means to have seen, in the wid-
est sense of seeing, which means to apprehend what is present, as such…” (mt., 184). Täs-
sä tarkastelussa eläydyn aikuisten ja lasten kodeissa tapahtuneisiin kuvien tekemisen tilantei-
siin. Ajattelen itsen olevan ympäristöönsä juurtuneen ja toimivan siitä havaintoja tehden 
toisen kohtaamisen tilanteissa. Pohdin tarkkaavaisuuden kohdistumista, hahmojen ja muo-
tojen erottamista, yksityiskohtien ja elementtien välisten suhteiden havaitsemista. Rinnastan 
havaintoni muutamiin toisten tekemiin huomioihin.  

Kodeissa aikuisten sekä lasten tekemissä kuvissa esitetään hahmoja ääriviivoin ja viitataan 
todellisuutta vastaaviin väreihin summittaisin ja harvalukuisin värivalinnoin. Sekä aikuiset 
että lapset esittävät kohteet mielellään kokonaishahmoina, kohtaamisen kannalta otolliselta 
puolelta kuvaten. Merkityksellisiksi hahmoiksi tässä nousevat oman lajin edustajat, jotka 
mieluusti esitetään katseen puolelta. Kasvot näyttävät olevan merkitykselliset itsessään. 
(esim. Kuva 38; ks. Levinas 1996, 73–83.)  

Monet ihmisten tekemät havainnot liittyvät kasvojen lisäksi ruumiiseen ylipäätään ja tulevat 
suhteutetuiksi ruumiin mittakaavaan (Neisser 1994, 11). Tässä aineistossa hahmot usein 
erotetaan viivan avulla ympäristöstä symmetrisinä kasvopuolelta. Hahmot esitetään mielel-
lään suorissa asennoissa seisovina (vrt. Pettersson 1981, 147). Esitetty ruumiin kuva on 
tietoisuutta maailmaan asettumisesta ja kohdatusta muodosta, jossa kokonaisuus on ensiar-
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voinen suhteessa osiin. Hahmon osien ja hahmon kokonaisuuden välisten suhteiden käsit-
täminen muuttuu jossakin määrin iän myötä. Tässä hahmojen tai niiden osien väliset ko-
kosuhteet vastaavat mittakaavan mukaista suhdetta aikuisilla hieman useammin kuin lapsil-
la. Ajattelen suhteiden esityksen seuraavan usein maailmassa olemisen kokemusta ja ko-
koeroja esitettävän siten kuin spatiaalisten, emotionaalisten tai symbolisten merkitysten 
kuvaaminen vaatii (vrt. Arnheim 1956, 156). 

Hahmo esitetään läpinäkyvänä, mikäli toisen hahmon kokonaisuuden esittämisen tarkoitus 
sitä vaatii (esim. Kuva 28). Läpinäkyvänä esittämistä esiintyy noin kolmasosassa lasten ko-
tona tekemistä kuvista. Joskus kaikissa ikäluokissa jonkun kokonaishahmon esittäminen on 
oleellista jonkun toisen hahmon läpinäkyvyyden kustannuksella. Hahmojen kokonaismuoto 
näyttää tässä olevan tärkeä, eikä hahmoja kuvata mielellään toisiaan peittävinä (esim. Kuva 
10). Noin puolissa kaikista kuvista esitetään hahmot peittämättöminä suhteessa toisiinsa. 
Jos hahmo kuvataan peitettynä, se on tarpeen esityksen kannalta (vrt. Smith & muut 1993, 
63). Hahmon kuvaa koskevat muutokset pyritään ohittamaan (Arnheim 1956, 94). Hahmoa 
merkityksellistetään yksityiskohtien kuvaamisella. Tarkoituksellisesti katsoen kohteesta tulee 
subjekti, jolla on oma struktuurinsa ja osien väliset suhteensa (Heidegger 1985, 58–59). 
Tärkeiksi hahmon struktuuria selittäviksi yksityiskohtaisiksi osiksi tässä nousevat ihmis-
hahmon silmät, nenä, usein kaikissa ikäpolvissa hymyileväksi kuvattu suu ja hiukset. Mikäli 
kertomuksen kannalta on aiheellista, hahmo tässä kuvataan muista suunnista kuin kasvo-
puolelta (esim. Kuva 29). Muiden suuntien ja myös asentojen hakeminen lisääntyy tässä 
aineistossa jonkin verran iän ja siis myös erilaisten kokemusten ja kertomusten karttumisen 
myötä. Kertomus, mutta myös toisen kohtaamisen kokemus ja tekijän elämän toimintojen 
mukanaan tuomat merkitykset määrittävät käytettävien yksityiskohtien tarpeen ja esittämi-
sen.  

 

  

Kuva 39. Vasemmalla vanhemman symmetrinen kuvaus sillasta. (K8 äiti.)  
Kuva 40. Oikealla lapsen symmetrinen kuvaus pimeän pelosta. (K10 tyttö.) 

Nodelmanin (1988) mukaan kohteiden paikat suhteessa toisiin kohteisiin voi vaikuttaa 
tapaan, jolla ne ymmärretään. Tasapainotettu asettelu ei aiheuta suuria jännitteitä. (mt., 130.) 
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Tässä aineistossa sekä lapset että aikuiset saattavat ratkaista hahmon ja ympäristön välisen 
suhteen esittämällä hahmon ja hahmon olemisen perustan. Kuitenkin ympäristösuhteen 
laajempaan havainnoimiseen perustuvaa yksityiskohtien esittämistä esiintyy enemmän aikui-
silla kuin lapsilla. Hahmojen ja niiden olemisen ympäristön välisiä suhteita tarkastellaan 
tässä aineistossa sekä lasten että aikuisten tekemissä kuvissa (Kuva 39, 4o) symmetrian 
näkökulmasta. 

Lasten sen kummemmin kuin aikuistenkaan tekemissä kuvissa (esim. Kuva 7, 32) realisti-
nen perspektiivi ei tunnu erityisen tärkeältä kuvattavalta, vaan kuvaamisen suunta palvelee 
enemmän kohteen hahmokokonaisuuden ja siihen liittyvien merkitysten esittämisen tarvet-
ta. Tilaa kuvataan usein pelkästään jalansijalla ja joskus siihen liitetään merkkejä maasta ja 
taivaasta. Kuvat sisältävät maailmassa olemisen ja toisen kohtaamisen yleistettyjä merkityk-
siä ja tilan perspektiivisistä suhteista ja ajan kulusta tai tunteista kertovan varjostuksen käyt-
tö on harvinaista. Aikuiset pohtivat lapsia enemmän kuvassa esitetyn kohteen paikkaa suh-
teessa vasempaan, oikeaan, ylä- tai alareunaan, joihin liitetään elämässä koettuja merkityksiä.  

Aronssonin (1997, 25) mukaan lapset erottavat tärkeän ja vähemmän tärkeän kuvaamalla 
kohteen isompana tai pienempänä tai sijoittamalla keskemmälle tai sivummalle tai ylipäänsä 
kuvaamalla tai jättämällä kuvaamatta. Tässä aineistossa sekä lapset että aikuiset kuvaavat 
jonkun verran puita ja kasveja ikään kuin elämän mahdollisuuksista kertovina kiintopisteinä. 
Taloja kuvataan keskeisessä paikassa suhteessa kuvapintaan ja siinä kuvattuihin muihin 
elementteihin. Taloille kuvataan myös perusta. Eläin kuvataan yleensä kyljestä, paitsi lentävä 
lintu, joka kuvataan usein päältä niin että sen lentämisen asento paljastuu.  

Lark-Horowitz kumppaneineen (1967) korostaa lapsen skemaattisessa vaiheessa kuvaavan 
kohteita yksinkertaistetuin muodoin. Skeemahahmoja käytetään toistuvasti kuten sanoja ja 
niiden voidaan katsoa edustavan ideoita. (mt., 7.) Perusskeemat toimivat kuten aakkoset, 
joiden avulla hahmot kuvataan säännönmukaisina (Gardner & Wolf 1979). Lasten tekemiä 
piirroksia tutkinut Kerschensteiner on anonut, ettei hän koskaan ole löytänyt lapsen tikku-
ukkona ratkaisemaa ihmisen hahmoa (Arnheim 1956). Hänen mukaansa lasten piirrokset 
on aina ratkaistu jonkunlaista paksuutta esittäen. (mt., 145.) Tässä aineistossa hahmo on 
useimmiten kuvattu viivoilla, jotka rajaavat sisäänsä jonkun alueen, mutta sekä aikuisten että 
lasten ratkaisuista löytyy muutamia tikku-ukkoja (Kuva 41; ks. myös Kuva 45). Molemmilla 
tavoilla kuvatut hahmot ovat tulosta abstraktista, yleistä muotoa hakevasta käsitteellisestä 
ajattelusta. Tämän aineiston perusteella voi päätellä lasten olevan kyvykkäitä abstraktiin, 
käsitteiden varassa tapahtuvaan ajatteluun (vrt. Egan 1999, 90), ilmiöiden ja niiden osien 
välisten suhteiden ja merkitysten pohdintaan. Kertyneiden kokemusten ja siten toisiinsa 
suhteutettavien elementtien ja niistä muodostettujen käsitteiden määrä on kuitenkin lapsilla 
vähäisempi kuin aikuisilla. Lapset konstruoivat käsitteet merkityksineen yksilöllisesti koke-
mustensa perustalta aikuisten tavoin.  

Lasten piirroksissa tyypilliset ruumiin tuottamat metaforiset kaiut eivät tämän aineiston 
kuvissa häviä kasvun myötä, vaan ovat läsnä myös aikuisten tekemissä kuvissa (ks. Macla-
gan 1999; myös Freedman 1997). Ihmisen ikä sekä iän mukainen tapa luokitella kuvail-
maisua vastaavat huonosti toisiaan tässä aineistossa, jossa myös aikuiset ovat usein ottaneet 
käyttöön perinteisesti lasten kuvallisen kehityksen eri vaiheiden mukaisina esitettyjä tapoja 
ja niiden yhdistelmiä. Ajattelen tässä sekä aikuisten että lasten tekemien kuvallisten ilmaisu-
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jen sisältävän ruumiin tuottamien kaikujen perustalta rakennettuja yleistettyjä ja yksinkertai-
sia visuaalisia käsitteitä. Sekä lasten että aikuisten kodeissaan tekemät piirrokset näyttävät 
usein käsin tehdyltä visuaaliselta aapiselta, jossa pelkistetyin ja vähin visuaalisin käsittein 
kerrotaan maailmassa olemisesta ja toisten kohtaamisista merkityksineen. Tässä aineistossa 
aikuisten visuaalinen käsitteistö on monin paikoin samankaltainen kuin lasten.  

 

  

Kuva 41. Isovanhemman pelon kuvaus, jossa hevonen on kuvattu ääriviivoin rajatulla muodolla ja 
ihminen esitetty tikku-ukkona. (K12 isoäiti.) 

Hahmopsykologinen ajattelu taustanaan Arnheim (1966, 46) erottaa kuvallisessa esittämi-
sessä pyrkimyksen yksinkertaistamiseen, pyrkimyksen tasapainoisten, säännöllisten ja sym-
metristen pintojen rakentamiseen ja pyrkimyksen struktuurin rikastamiseen. Siten tarkastel-
len kodeissa tehdyissä kuvissa on käytetty yksinkertaistamista ja usein myös symmetriaa, 
kun taas struktuurin rikastaminen on usein jätetty vähemmälle ja joskus kokonaan pois. 
Aronsson (1997, 25) toteaa kuvia voitavan tarkastella myös sosiokulttuurisesta näkökulmas-
ta. Sosiokulttuurinen näkökulma kutsuu tätä tarkemman analyysin tekemiseen. Tässä tarkas-
telussa sosiaalinen kulttuuri heijastuu jonkin verran välineiden, kuvakokojen, viivojen ja 
värien käytössä, kulttuurisista tavoista ja esineistä kertovissa yksityiskohdissa sekä kuvan ja 
tekstin määrällisissä suhteissa eri sukupolvien tekemissä tuotoksissa. Vanhempien ikäpolvi 
käyttää useammin väriä, jossakin määrin kaunistelemattomampaa viivaa ja suurempaa kuva-
kokoa kuin isovanhemmat, jotka puolestaan liittävät kuviin enemmän tekstiä.  
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Lasten kotona ja esiopetusympäristössä tekemien kuvien vertailu 

Lasten ja aikuisten kotona tekemät tuotokset muistuttavat usein toisiaan, kun taas lasten 
koulussa ja kotona tekemät tuotokset eroavat selvästi toisistaan. Kindler ja Darras (1997) 
ajattelevat koulussa ja kotona tehtyjen töiden erilaisuuden liittyvän yksilöivän ja yleistävän 
pyrkimyksen väliseen jatkuvaan kamppailuun ihmisten mielissä. Yleistävään pyrkimykseen 
liittyy yksinkertainen ja vakaa skeema, joka näyttää tyydyttävän kuvallisen representaation 
perustarpeet. Siinä ei käsitellä yksilöllistämistä. Sille yleinen on tärkeämpää kuin erityinen. 
(mt.) Ohjattuna on mahdollista helpommin havaita osien välisten suhteiden ja kuvaamisen 
tavan yksilölliset merkitykset. Koulussa lapset varustetaan yhteisöllisessä elämässä vaaditta-
villa ajattelutaidoilla, laatuominaisuuksien hahmottamisella ja kuvaamisen koodeilla. Eisner 
(1991) muistuttaa laatujen kokemisen riippuvan mielen toiminnoista ja tutkimisen muodois-
ta. Näkemään, kuulemaan ja tuntemaan opitaan. Oppiminen riippuu erottamisen kyvystä. 
Hienovaraisia mutta olennaisia laatuja opitaan erottamaan. (mt., 21.) Kuvailmaisussa hieno-
varaisten laatujen havaitsemiseksi ja tutkimiseksi tarvitaan ajalliset sekä materiaaliset ja 
välineelliset resurssit ja niiden tuntemus. Kotien konteksteissa materiaaliset ja välineelliset 
resurssit olivat yleensä vähäiset.  

Tässä esitetyn toiminnan kuluessa lapset tekivät kuvia kahdessa eri kontekstissa, kotona ja 
esiopetusympäristössä. Kodeissa tehdyissä kuvissa lapset olivat yleensä esittäneet rajoitetusti 
yksilöllisiä piirteitä tai laatuominaisuuksia, kuten värisävyjä. Esiopetusympäristössä tekemis-
tä ohjattiin opetussuunnitelman mukaisesti. Visuaalista kerrontaa pyrittiin koulussa laajen-
tamaan, monipuolistamaan ja hienovaraistamaan. Siihen pyrittiin lisäämään vivahteita affek-
tiivisen keskustelun ja toiminnan avulla. Egan (1999) toteaa affektiivisen mielikuvan olevan 
ratkaisevan tärkeä kommunikoinnin merkityksellistämisen prosessissa. Mielikuvien avulla 
käsitteet liittyvät oppijan ymmärrykseen (mt., 48). Esiopetusympäristössä tapahtuneessa 
toiminnassa kotien aikuisten ja lasten omat kertomukset siivittivät kuvallista työskentelyä ja 
taiteellisen toiminnan prosessia. Kertomusten herättämien mielikuvien myötä pyrittiin uusia 
käsitteitä liittämään lapsen ymmärryksen piiriin.  

Kuvien konstruointi on keksimistä ja mielikuvitusta vaativa tehtävä. Siinä on hahmotettava 
kuvattavan struktuuri ja keksittävä, miten se esitetään materiaalien ja välineiden suomissa 
rajoissa (Eisner 1990, 4). Materiaalien ja välineiden suomat rajat olivat esiopetusympäristön 
toiminnassa väljemmät kuin kotien kuvallisten toimintojen kulussa. Kotona sekä aikuiset 
että lapset usein tuottivat kuvat lyijy- tai kuivamustekynillä. Värien käyttö oli kotona kenties 
hankalaa niiden vähäisen tavoitettavuuden takia. Esiopetusympäristössä tuotetut kuvat 
sisältävät sen sijaan runsaasti värejä ja erilaisia tekstuureja. Esiopetuksessa tehdyistä töistä 
osa oli ryhmätöitä kuten monissa tilanteissa myös kodeissa tehdyt työt olivat olleet. Tämän 
toiminnan käytännöissä lapset opettajan kertoman mukaan kykenivät hyvin ryhmissä kes-
kustelemaan, neuvottelemaan ja päättämään tehtävän edellyttämistä vaiheista, materiaaleista 
ja tapahtumien kuluista. He etenivät leikkien ja päättivät leikin kertomuksen kulusta palasia 
yhteen sovitellen. Värin sävyjen ja jopa vivahteiden valintaan kiinnitettiin yhteistä huomiota.  

Esiopetusympäristössä kuvia rakennettiin paitsi kaksi- myös kolmiulotteisina. Joihinkin 
kuviin liitettiin mukaan liike ja ajan kulku. Kolmiulotteisia hahmoja kuvatessaan lapset 
näyttivät kiinnittävän enemmän huomiota havaintoa vastaaviin kokosuhteisiin kuin tehdes-
sään kaksiulotteisia kuvia. Liekö kolmiulotteisessa tekemisessä voimakkaammin käyttöön 
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otetulla tuntoaistilla tässä oma merkityksensä. Kooltaan esiopetusympäristössä tuotetut työt 
olivat vaihtelevia ja erosivat siten kodeissa tehdyistä melko samankokoisista ja samanmuo-
toisista kuvista.  

Aikuisten tekemien kuvien rakenteiden heijastelu lasten kuvissa 

Havainto on riippuvainen aiemmista kokemuksista. Kohteen näkeminen on merkitykset-
tömien kuvien sovittamista jo aiemmin luotuihin luokkiin (Nodelman 1988, 8–9). Merkityk-
set rakentuvat henkilökohtaisesti itse kunkin kehitykseen ja kulttuuriin liittyvissä yksilöllisis-
sä kokemuksissa (Goghill 1989). Merkitykset voivat olla symbolisia, metaforisia, konkreetti-
sia, rationaalisia tai irrationaalisia, tietoisia tai tiedostamattomia, tai molempia. Tiettyyn 
rakenteeseen liittyvät merkitykset riippuvat siitä, miten yksilö kulloinkin suhtautuu raken-
teeseen. Merkitykset voivat muuttua ja niitä voidaan muuttaa. (mt.) 

Lapset seuraavat tarkoin aikuisten reaktioita (Johansson 2003) ja merkityksenantoa. Maail-
mankuvan kehittyessä omalle toiminnalle haetaan mallia ja vertauskohdetta. Bandura (1977) 
puhuu mallioppimisesta. Mallista oppimisella on merkittävä sija lapsuudessa ja nuoruudessa 
etsittäessä ja muodostettaessa keinoja tulevaisuuden haasteista selviämiseksi (Rauste-von 
Wright & muut 1984, 4). Vygotsky (Vygotskij 1982, 185) esittää lapsen kehityksessä yhteis-
työssä tapahtuvan jäljittelyn ja opetuksen olevan ratkaisevia.  

Toisten toimintaa seuraten ja toiminnan vaiheita kopioiden lapset kehittävät myös kuvallista 
hahmottamistaan (Goodnow 1977, 108; Löfstedt 2001, 30). Tutkiessaan lasten kuvail-
maisua esikoulussa (6 opettajaa, 40 lasta) yhdeksän kuukauden ajan, Löfstedt (2001) havaitsi 
lasten leikkiessään kopioivan toistensa tekemiä kuvia lisätäkseen hallussaan olevaa kuva-
aiheistoa. Tässä aikuisten kotona tuottamat kuvat osoittivat merkitsevyytensä heijastelles-
saan lasten kotona piirtämissä kuvissa, joiden kautta lapset käsittelivät kokemaansa ja lisäsi-
vät ymmärrystään elämästä, sen tapahtumista ja kuvallisista merkitysrakenteista.  

Esimerkkikuvissa (Kuva 42, 43) lapsi on mallintanut isän tekemän kuvan merkitysrakenteita 
ja piirtänyt ääriviivoin aikuishahmot samankaltaisiin asentoihin ja asemiin, suhteessa toisiin-
sa ja kuvatilaan. Kummankin kuvan naishahmon hiukset ovat merkistöltään samalla tavoin 
kihartuvat ja mieshahmolla on päässään pystyjä haituvia molemmissa kuvissa. Lapsi on 
kiinnittänyt huomionsa isän piirtämiin humoristisiin yksityiskohtiin. Isän esittämä putoileva 
kenkä on toistunut lapsen kuvassa sukkien valumisina. Kummassakin kuvassa sukat ovat 
raidalliset. Isä on kuvassaan käyttänyt sarjakuvallista tekstikuplaa puheen ilmaisuna ja lapsi 
on ilmaissut ajatuksen puolestaan kahtena kuvakuplana.  

Monien yhtäläisyyksien lisäksi lapsi on kehitellyt omaa kuvaansa eteenpäin, jättänyt valitse-
matta joitakin isän käyttämiä aiheita, mm. luontoon liittyvät viitteet. Tytär on lisännyt ku-
vaan uusia elementtejä, kuten kaksi lasta ja isän vaatetuksen yksityiskohdat. Isän aseesta 
roikkuvan mutkaisen hihnan idean tytär on siirtänyt kengännauhojen mutkikkuuteen. 
Kummassakin kuvassa on nähtävissä vahva ääriviivan käyttö. Kuvia katsellessa voi päätellä 
isän piirroksen olevan tyttärelle esimerkki, malli ja kenties ihailun kohde ja sisältävän näkö-
aloja elämän tilanteiden selvittämiseksi. 
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Kuva 42. Ylhäällä isän tekemä kuva lapsen syntymiseen liittyvistä tapahtumista ’taiteilijan vapaudella’. 
(K4 isä.)  
Kuva 43. Alhaalla lapsen tekemä kuva joulun odotukseen liittyvistä tapahtumista. (K4 tyttö.)  
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YHTEENVETO  
Hahmottavan jäsentämisen kyvyn kehittyminen on yksi tekijä henkisen kasvun kokonais-
prosessissa. Siinä Barnes (1994) toteaa lasten tavallisesti seuraavan kuvallisesta kehityksestä 
esitettyjä vaiheita. Lapset voivat kuitenkin myös poiketa niistä ja luoda erilaisia yhdistelmiä. 
(mt., 42). Arnheimin (1956) mukaan eri vaiheissa voidaan viipyä vaihtelevan pituisia aikoja. 
Jotakin voidaan jättää väliin ja liittyä niihin eri tavoin. Arnheim korostaa hahmoteoreetikoi-
hin perustuen yksinkertaisuuden periaatteen leimaavan ihmisen ajattelua missä tahansa 
kasvun vaiheessa. Muoto kuvitellaan muuttumattomaksi suhteessa muotoon, jota se edus-
taa. (mt., 143.) Viivaa käytetään muodon rajaamiseen (Dewey 1958, 93–101; Lark-Horowitz 
& muut 1967, 87; Pettersson 1981, 142; Sjölin 1993, 68). Muotoa määrittävät rajat perustu-
vat kykyyn erottaa valoisuudeltaan tai väriltään erilaiset alueet toisistaan (Arnheim 1956, 
272). Tässä aineistossa itselle tärkeää lajikumppania hahmotettaessa kasvojen puoli on 
olennainen. Myös hahmon kokonaisuus on tärkeä ja liittyy hahmon käsittämiseen ja tunnis-
tamiseen. Kokemusten karttuessa hahmotetaan lisää kohteita ja hahmojen tai kohteiden 
välisiä suhteita ja niiden situationaalisia muutoksia.  

Lapsen kuvalliseen kehittymiseen vaikuttaa osaltaan ympäristö. Anning (2003) päättelee 
varhaiskasvatuksen parissa tekemiensä havaintojen perusteella aikuisten olevan tärkeässä 
asemassa lasten piirtämisessä. Piirtämisen tuokiot ovat hänen mukaansa hyvin erilaiset 
kotona ja koulussa. Kotona piirtäminen on sosiokulttuurista toimintaa, jonka myötä lapset 
rakentavat omaa persoonallista tyyliään ja saavat yleensä varauksetonta tukea aikuisilta. 
Opettajat Anningin mukaan saattavat olla kykenemättömiä tai haluttomia liittämään lapsen 
kodin kuvallista merkistöä varhaiskasvatuksen oppimisprosesseihin. Opettajien tärkeimpänä 
tehtävänä tuntuu olevan lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen. (mt.) Tässä kotien kuvalli-
nen merkistö liitettiin varhaiskasvatuksen oppimisprosesseihin. Suunnittelin tutun merki-
tyksellistämiseksi ja oudon konkretisoimiseksi kuvin ja kirjoituksin kertovan toiminnan 
esiopetusympäristöön Deweyn mietteitä, Vygotskyn ajatuksia, situationaalisen oppimisen ja 
kontekstuaalisen kasvun periaatteita sekä visuaalisen kulttuurin ja kollektiivisen pohdinnan 
ja situationaalisuuden merkityksiä tarkastellen. Toiminnan käytännöissä aikuisilla ja lapsilla 
oli mahdollisuus toistensa kanssa vuorovaikutuksessa kotona ja esiopetusympäristössä 
tarkastella kokemuksiaan ja käsityksiään, tutkia niiden yhtäläisyyksiä ja eroja ja laajentaa 
ajattelun ja taitamisen piirejään. Kodeissa tämän aikuisten ja lasten yhteisen keskustelun ja 
toiminnan voidaan katsoa syntyneen Bronfenbrennerin dyadisen suhteen kaltaisessa aikui-
sen ja lapsen välisessä vuorovaikutustilanteessa, jossa toiminta tapahtuu toinen toistaan 
kuunnellen ja toiselle kertoen. 

Katsomisen, mallintamisen ja kuvan tekemisen avulla lapset tutkivat kohteita ja selvittävät 
sen kautta elämää ja käsitystään siitä. Kodeissa lasten kuvan tekemistä voidaan arvostaa ja 
luoda sen vaatimat mahdollisuudet, tilat ja välineet. Lapsen kuviin voidaan suhtautua kiin-
nostuneesti ja asettaa niitä esille ja säilyttää niitä tulevaa tarkastelua varten kuten muitakin 
kodin kuvia. Tämän tutkimuksen piiriin liittyneistä kodeista kolmasosassa näin lasten kuvia 
asetetun esille. Määrä on sama ja koskee suurelta osin samoja koteja, jotka osallistuivat 
kaikkiin koettelun vaiheisiin. Uusiksi remontoiduissa kodeissa visuaalista ilmettä rakensivat 
yleensä valokuvat. Kotona lapsen kuvallista ilmaisua varten hankitut materiaalit olivat ylei-
sesti melko vähäiset, heikkolaatuiset ja huonokuntoiset. Lapset osoittivat tyytymättömyyttä 
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niiden kuntoa kohtaan niistä kertoessaan. Kahdessa kodissa vanhemmilla oli omia välineitä 
omaan kuvailmaisuunsa. Toisessa niistä välineet oli hankittu tässä tutkimuksessa tapahtu-
neen toiminnan aikana.  

Vanhempien kertoman mukaan lapsen kanssa ei yleensä puhuta kuvasta, vaan esimerkiksi 
kuvakirjaa luettaessa saatetaan kuvaa yksinkertaisesti osoittaa sormella, tai sivuuttaa se ko-
konaan. Kuvaa pidetään toisaalta kyllä lapsen mielenkiinnon herättäjänä, mutta toisaalta 
ajatellaan, ettei lapsi ymmärrä kuvaa. Ymmärtämättömyytensä turvaamana hänen saatetaan 
antaa katsella esimerkiksi varttuneemmille ihmisille tarkoitettuja ohjelmia televisiosta. Tä-
män tutkimuksen toiminnoissa vanhemmat havaitsivat kuvien tekemisen ja kertomisen 
mahdollistavan lasten kysymysten tekemisen. Aikuisen kuvien tuottaminen tuntui kiinnos-
tavan lapsia ja herättävän kysymyksiä valmistumisen eri vaiheissa. Kuvia tehdessään myös 
aikuiset joutuivat kysymään ja havaitsivat tekemisen palauttavan mieliin erityisesti tunteita ja 
yksityiskohtia. Aikuiset tuntuivat vähättelevän kykyjään kuvien tekijöinä ja tarkastelijoina, 
kun taas lapsina he eivät kertomansa mukaan olleet oudostelleet suhdettaan kuvaan, kuten 
eivät nykyisetkään lapset näyttäneet tekevän. 

Kotien vuorovaikutustilanteet rakentuivat eri tavoin. Joissakin kodeissa aikuinen ja lapsi 
toimi yhdessä piirtäen, toiselle kertoen ja toista kuunnellen. Toisissa tilanteissa lapsi oli 
enemmän kuuntelijan asemassa ja aikuinen hänelle esittäjänä. Joskus toisen kuuntelua oli 
vain vähän ja aikuinen ja lapsi toimivat toisistaan erillään tai aikuinen antoi tehtävän jolle-
kulle toiselle, esimerkiksi sisarukselle tai käski lasta suoriutumaan itse. Toinen toisensa 
kuuntelu kehittää sosiaalisia valmiuksia, kartuttaa tietoja ja on tärkeä taito kasvatuksen ja 
oppimisen prosesseissa. Karlsson (2003) esittää kuuntelemisen voivan tapahtua omasta 
tarpeesta ja tiedon halusta, tai olevan luonteeltaan vaikutushakuista, kuten lapseen kohdiste-
tuissa pedagogisissa järjestelyissä on tapana. Kuunteleminen voi tapahtua myös yhteisym-
märryksen tarkoituksessa, jolloin tavoitteena on ymmärtää toisen ajattelun tapa. Suunnitel-
lessani tässä tutkimuksessa esitettyä toimintaa olin kiinnostunut erityisesti toisen kertomisen 
kautta rakentuvasta ymmärryksestä, ja sitä kautta niin aikuisille kuin lapsille muodostuvista 
elämänhallinnan keinoista.  

Egan (1999, 96) esittää kasvatuksen tehtävänä olevan lasten aikuismaailman kulloiseenkin 
normistoon ja käytäntöihin sopeuttamisen, sellaisen tiedon opettamisen, jonka turvin lapset 
voivat varmistua maailman todellisuudesta. Tavoitteena on lisäksi omien mahdollisuuksien 
käyttöön ottamisen rohkaisemisen (vrt. Illeris 2001). Tässä omiin ja toisten kokemuksiin 
perustuvassa toiminnassa lapset oppivat yhdessä läheisten aikuisten kanssa pohtimaan, 
laajentamaan ja syventämään omia kokemuksiaan ja kehittämään uusia tieto- ja ajattelura-
kenteita sekä materiaalisia ja teknisiä ratkaisumalleja. Hujalan vygotskylaiseen ajatteluun 
perustuvassa näkemyksessä korostuu opettajan rooli lapsen oppimisen tukijana. Omilla 
toimillaan opettaja voi edesauttaa tai heikentää lapsen sitoutumista oppimiseen. Hujala 
(2002, 70) korostaa lapsen tarvitsevan ulkopuolisen sysäyksen löytääkseen oman työskente-
lynsä ja oppimisensa idean. Esiopetusympäristössä toteutetussa oppimisprosessissa opettaja 
toimi kouluoppimisen tukemisen lisäksi kodin ja koulun yhteyden avaajana ja kodeista 
tulleen tiedon suodattajana, käsittelijänä ja laajempiin yhteyksiin liittäjänä. 

Esiopetusympäristössä tapahtuneen toiminnan ja oppimisen voidaan ajatella kohdistuvan 
Vygotskyn termein ilmaistuna lapsen ja opettajan lähikehityksen vyöhykkeelle ja tapahtuvan 
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lapsen tämän hetkisen itsenäisen osaamisen ja ymmärtämisen alueen tuntumassa ja kurkot-
tavan kohti potentiaalisen osaamisen tasoa. Potentiaalinen taso on mahdollisuuksien rajois-
sa ja se on saavutettavissa opetuksen avulla. Lähikehityksen vyöhykkeelle sijoittuvat lapsen 
kysymysten alla olevat asiat. Dale (1996) esittää lähikehityksen vyöhykkeellä imitoinnin 
olevan tärkeän oppimistavan. Lapsi rakentaa ajatteluaan jäljitellessään toisen toimintaa. 
Imitoidessaan lapsi voi ylittää aktuaalisen osaamisen tasonsa. (mt., 43–44.) Ajattelen ihmi-
sen oppivan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa monin eri tavoin, monien eri kanavien kautta 
ja imitoinnin olevan siinä eräs menetelmä. Siinä imitoija arvioi imitoinnin kohdetta, tutkii 
kohteen rakentumista imitoidessaan ja valikoi ja pohtii sen merkityksiä itsen näkökulmasta. 
Jos lähikehityksen vyöhykkeen ajattelu laajennetaan koskemaan muitakin kuin lapsia, voi-
daan esittää opettajan oppimisen tässä toiminnassa asettuvan opettajan lähikehityksen vyö-
hykkeelle, siten että kehitys tapahtuu ennen kaikkea lasta ja hänen elämäänsä koskevan 
ymmärryksen kasvuna. Vanhemman oppimista voidaan myös tarkastella lähikehityksen 
vyöhykkeen näkökulmasta ja esittää kehityksen siinä olevan myös enemmän ajattelussa 
tapahtuvaa, ymmärtämistä, ja vähemmän teknisiin taitoihin keskittyvää.  

Yhteisössä oppimisessa on tärkeää oppia ymmärtämään toisia ja huomioimaan heidät 
omassa toiminnassa. Monikulttuuristuvassa ja kompleksisessa yhteiskunnassa joudutaan 
pohtimaan, miten toisen huomioiva myötätuntoinen asenne kasvatetaan ja ruumiillistetaan. 
Varelan (1999, 73–75) mukaan myötätuntoinen asenne ruumiillistuu spontaanin, monipuo-
lisen, toiset huomioon ottavan ja itseohjautuvan toiminnan avulla, viisaasti muuntuvien 
sääntöjen vallitessa. Opettajan kertoman mukaan lapset tässä lapsen kontekstiin sitoutuvas-
sa, vuorovaikutteisessa ja taiteen keinoin oppivassa prosessissa kykenivät huomioimaan 
toistensa ajatukset ja osoittamaan hyväksyntää toistensa ajatuksia sekä myötätuntoa toisten-
sa kokemuksia kohtaan. Koettelussa lapset joutuivat monissa vaiheissa ottamaan sidosryh-
miään huomioon ja toimivat omatoimisesti, toiset huomioiden ja toisilleen empaattisuutta 
osoittaen. Ensin he selvittivät kotien konteksteissa yhdessä kotiväen kanssa tarkasteltavan 
ilmiön suhdetta läheisiinsä ja itseensä. Toisia huomioitiin myös esiopetusympäristössä, kun 
kodeista tulleita kuvallisia kertomuksia käsiteltiin ja kudottiin niistä yhteinen kokemusten ja 
ymmärryksen kenttä, jonka pohjalta ilmiö liitettiin laajempiin sosiaalisiin ja kuvitteellisiin 
yhteyksiin 

Ilmiöitä ja merkityksiä tutkiva, kuvia ja kirjoituksia tuottava, kertova ja keskusteleva toimin-
ta esiopetusympäristössä nivoutui lasten kokemuksiin, kotona aikuisten kanssa käytyihin 
keskusteluihin sekä kuvataidekasvatuksen ajatuksiin, sisältöihin ja menetelmiin. Hahmotan 
toiminnassa tapahtuneissa kuvallisen tutkimisen prosesseissa yhteyksiä sekä Nordströmin 
että Räsäsen esittämiin kuvan tarkastelun malleihin. Näen myös yhteyden viime vuosina 
käytyihin keskusteluihin visuaalista kulttuuria korostavaan taidekasvatuskeskusteluun. 
Nordströmin (1976) mukaan oppijat eivät viestiviä kuvia polarisoiden tarkastellessaan laa-
jenna tietovarastojaan pelkästään sosiaalisen todellisuuden käytäntöihin osallistumalla ja 
analysoimalla vastakohtia, vaan he myös tuottavat tietoja ja taitoja eri kommunikointikei-
noin ja vaikuttavat niiden kautta ympäröivään todellisuuteen. (mt., 18.) Toiminnan käytän-
nöissä havainnoitiin ja pohtien keskusteltiin sekä koulussa että kotona. Tarkasteltavat vasta-
kohtaisuudet löytyivät eri aikakausista kuvin ja kirjoituksin rakentuvista kertomuksista. 
Oppiminen oli dialektista ja dynaamista, teoriaa ja käytäntöä yhdistävää. Räsäsen (1995; 
1998) rakentamassa polarisoivassa taidekuvan tarkastelun mallissa kuvan kohtaamisen poh-
jalta esiin nousevat omat kokemukset, joita tutkitaan piirtämisen, kirjoittamisen ja oman 
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taiteellisen toiminnan kautta. Löydän Räsäsen mallista myös yhtymäkohtia tämän toiminnan 
käytäntöihin. Alun tarkastelun kohteena tässä oli sanallisesti kirjeessä kuvattu ilmiö, jonka 
aikuiset ja lapset kodeissaan vastaanottivat, ja jota he käsittelivät kuvallisia ja kirjallisia muis-
tiinpanoja tehden. Nämä muistiinpanot jaettiin koulussa yhteisesti ja niistä keskusteltiin. 
Koettu etäännytettiin ja siirrettiin osaksi taiteellista toimintaa käytännön työskentelyssä.  

Savan (1993) mukaan taiteellisen oppimisen vuorovaikutusprosessissa oppiminen laajenee 
ja syvenee. Taiteellinen oppiminen on kokonaisvaltaista, holistista. Siinä aisti-, elämys- ja 
mielikuvatietous vähitellen käsitteellistyy ja transformoituu todellisuutta ilmaisevaksi. Aisti-
tietoon pohjaava taiteellinen työskentely tämän tutkimuksen käytännössä eteni opettajan 
tukemana ja liittyi elämystietoon, jota kotona käytyjen keskustelujen ja mielikuvien vieraan-
nuttava siirto television sarjakuvahahmon elämästä kehkeytyvään tarinaan tuotti. Kokemuk-
sia, omia tulkintoja ja suoritettuja ratkaisuja jaettiin, vertailtiin ja arvioitiin vuorovaikutuksel-
lisissa prosesseissa. Oman tekemisen kautta aisti- ja tunne-elämykset sekä mielikuvat trans-
formoituvat osallistujien ymmärrykseksi. Savan (1993) mainitsemaa taiteellis-esteettisen 
oppimistoiminnan perimmäistä tavoitetta, tietoisuuden ja ymmärtämisen lisäämistä suhtees-
sa omaan itseen, toisiin ihmisiin, kulttuuriin ja luontoon, pyrittiin tässä toiminnassa avaa-
maan kaikille osallisille. Taidekasvatuksen yhtenä tavoitteena on auttaa oppilaita laajenta-
maan esteettisiä mieltymyksiään, hyväksymään monenlaista taidetta ja nauttimaan sen eri 
muodoista (Viitanen 1998, 76).  

Myös Mantere (1995) pohtii opetustapahtuman ja taiteelliseen toiminnan välistä suhdetta. 
Hän erottaa Savan tavoin esteettisyyden merkityksen ja ajattelee opetustapahtuman tai-
teenomaisena toimintana koostuvan toiminnoista, joissa taiteelle ominaiset muuttujat esim. 
rytmitys, tilallisuus, ajallisuus, äänet, liikkeet ja kuvat muodostavat esteettisen kokonaisuu-
den, joka parhaimmillaan koskettaa, aktivoi osallistujan mielikuvia ja luovuutta ja antaa 
ajattelulle ja toiminnalle merkityssisältöjä. Liitän tässä kotona ja koulussa tehdyt kuvat ajat-
telua aktivoivan taiteellisen toiminnan piiriin. Kotiväen kotona piirtäminen lasten kanssa 
vuorovaikutuksessa innosti lapsia tuottamaan sekä kotona että koulussa tuotoksia, joissa he 
kokeilivat erilaisia tapoja ratkaista tarkasteltavana olevien ilmiöihin liittyviä yksityiskohtia, 
struktuureja ja muita hienovaraisia ominaisuuksia. Myös aikuisten mielikuvat aktivoituivat.  

Hermeneuttinen kasvatusfilosofia olettaa kasvatuskokemuksen olevan ilmaisevaa, selittävää 
ja ymmärrettävää (Puolimatka 1996, 57; Esser-Hall 2000). Hermeneuttinen oppiminen 
sisältää aina tulkintaa, joka kuuluu olennaisena osana kaikkeen inhimilliseen toimintaan. 
Hermeneuttisessa ymmärryksen prosessissa korostuu historiallisuus ja situationaalisuus. 
Situationaalisen oppimiskäsityksen mukaan ihminen oppijana on liitoksissa keholliseen 
todentumiseensa, kulttuuriinsa, kieleensä ja historiaansa (vrt. Rauhala 2005, 39). Kokemuk-
sen merkitsevyydellä on siinä keskeinen asema. Esser-Hall (2000) esittää fenomenologis-
hermeneuttisen subjektiivisuuden, ruumiillisuuden ja metaforisuuden näkökulmasta olevan 
mahdollista luoda taidekasvatuksen oppimisen tila, jossa kokemuksia on mahdollista tulkita 
ja merkityksiä luoda. Hermeneuttisessa tilassa ’toinen’ voidaan hyväksyä tasavertaisena 
’toisena’. (mt.) Hahmotan toiminnoissa hermeneuttisen ymmärryksen kehän tai spiraalin 
lasten kohdalla vuorovaikutteisissa tilanteissa heidän tarkastellessaan tutkittavaa ilmiötä 
ensin kotona aikuisten kanssa ja sitten koulussa opetuksen yhteydessä. Spiraalin liike kos-
kettaa myös kotien aikuisia, jotka vuorovaikutteisissa tilanteissa tarkastelevat omia käsityksi-
ään ja kuuntelevat lapsiaan. Hermeneuttisen spiraalin erotan myös opettajien prosessissa, 
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kun he tarkastelevat ensin kotien konteksteista tulleita kuvallisia kertomuksia ja syventyvät 
niiden pohjalta tutkimisen ja työskentelyn jatkamiseen opetustilanteissa lasten kanssa. Toi-
mintojen jälkeiset haastattelukeskustelut ovat mielestäni kuuluneet myös osallistujien her-
meneuttisiin prosesseihin sekä kodeissa että kouluissa. Samoin oman ymmärrykseni voin 
ajatella seuraavan samankaltaista liikettä tarkastellessani koulun ja kodin yhteyttä eri tahoilta 
saamani tiedon turvin ja päätyessäni tulkintaan, jonka odotan aikanaan taas muuttuvan.  
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OSA V: TOIMINNAN SOVELLUS 

Esiopetusympäristössä tapahtuneen toiminnan jälkeen Kunnan koulupiirissä käynnistyi edelliseen 
vaiheeseen osallistuneen lastantarhanopettajan aloitteesta menetelmän soveltava käyttöönotto. Kou-
lun 120-vuotisjuhlan yhteydessä viidessä koulussa viisitoista opettajaa liittivät opetuksen kotien tieto-
rakenteisiin, kodeissa kuvien ja kirjoitusten avulla tuotettuihin kertomuksiin. Ne esittivät isovanhem-
pien ja vanhempien koulutoimintaan liittyviä muistoja. Opettajien kertoman mukaan kotien aikuisten 
osallistuminen toimintaan vaihteli kouluittain ja luokkakohtaisesti ja osallistumisaktiivisuuden kerrot-
tiin olleen ’yli puolet’ tai ’lähes kaikki’. Kodeista tullut tietoaineisto liitettiin koulussa erityisesti kuva-
taiteen opetukseen, mutta liitoskohtia löydettiin myös moniin muihin koulun oppiaineisiin. Selvitän 
tässä sekä kirjoitettua että kuvallista materiaalia tarkastellen kodeista kouluun lähetetyn tiedon omi-
naispiirteitä, tiedon liittämistä koulun opetukseen sekä osallistujien tapoja kohdata ja merkityksellistää 
tässä esitetty koulun ja kodin yhteyttä rakentava toiminta. 

 

Koululaisen kuva  
Joskus tuli se päivä, jolloin esikoiseni oli kyllin vanha lähteäkseen kouluun. Helmoissani oli 
häntä pienempiä ja uusi lapsi kohta syntymäisillään. Mielestäni minun oli mahdotonta saat-
taa häntä koulutiellä portailta pitemmälle. Muistelin omaa kouluun lähtemistäni, siihen 
liittyvää mutkikasta ja pimeää taivalta ja arvelin hänen selviävän. Hänet kuljetettiin sentään 
autolla kilometrin kävelymatkan päästä. Reitti oli selvinnyt hänelle jo aikaisemmin, joten 
tarkistin vaatteiden määrän ja puhtauden, laukun ja tarvikkeet ja osoitin hänelle tietä. Tie 
lähti pihasta hävitäkseen kohta metsän joukkoon. Katselin portailla miten hän kulki kohti 
’maailmanporttia’, pihapolun ja yhteisen tien liitoskohtaa. Katselin esikoisen kävelyä ja 
laukun liikettä ensin ylpeänä. Miten ihana lapsi. Kai kaikki kohta huomaavat miten ihana ja 
kaunis lapsi. Jo kohta kuitenkin hän pieneni uhkaavasti lähetessään taakseen katsomatta 
metsän reunaa. Suhteuttaessani häntä tummiin puihin näin hänen heiveröisyytensä ja valke-
an tukan hentouden ja tunsin miten sydäntä kouraisi ja itku kuristi kurkkua. Miten hän 
voikaan selvitä kaikesta, tai edes tuosta ensimmäisestä matkasta ison maantien varteen? 
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Kuva 45. Mustamies-leikki esikoululaisen esittämänä. (36 poika.)  

Toisen kerran lähetin lapsen kouluun. Oli hänen ensimmäinen koulupäivänsä. Ennen häntä 
olin lähettänyt jo useita samalle taipaleelle, enkä sitä siis sen kummemmin oudostellut. Olin 
luvannut hakea hänet autolla kotiin koulun loputtua, ettei hänen tarvitsisi odottaa myö-
hemmin lähtevää koulun kyyditystä. Niin teinkin, mutta hämmästyin saavuttuani koulun 
pihaan, kun näin lapsen lohduttomasti itkien koulun lipputankoon kietoutuneena. Toiset 
lapset leikkivät pihalla opettajan johdolla jotakin yhteistä leikkiä. Omani juoksi luokseni 
minut havaittuaan, tempasi auton oven auki ja selitti vihaisena itkun seasta: et äiti tiedä mitä 
leikkejä täällä leikitään, pannaan keskelle pihaa musta mies, jonka ohi täytyy juosta ja se 
yrittää ottaa kiinni! Muistin leikin mustasta miehestä (ks. Kuva 45) jo omasta lapsuudestani. 
Sitä ei oltu koskaan leikitty siinä pihassa, josta lähetin lapsia kouluun. 

Kouluun tullessa hallitaan jonkinlainen varasto erilaisia toiminnan ja kommunikaation muo-
toja. Aletaan ottaa osaa sääntöihin perustuviin peleihin ja joudutaan toisten joukossa vertail-
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taviksi (Aho & Laine 1997, 25–28). Ollaan yleensä kiinnostuneita paikoista, ihmisistä, ta-
pahtumista ja kokemuksista (Gentle 1988). Niiden tutkimisen kautta hankitaan ymmärrystä 
ja tullaan myös tietoiseksi toisten ajattelusta. Toisten kanssa toimiessa havahdutaan ymmär-
tämään käsitykset oikeasta ja väärästä, hyvästä ja huonosta, ystävästä ja vihollisesta, oikeasta 
muodosta sekä hyvästä taiteesta. Ystävyyssuhteet vaikuttavat käyttäytymiseen, kieleen ja 
tapaan tuottaa kuvia. Koetun perusteella rakennetaan käsitteitä. Käsitteet nousevat monista 
lähteistä, esimerkiksi sisaruksilta, televisiosta tai sarjakuvista. Gentle kiinnittää huomionsa 
lapsen toveripiirin merkitykseen koulun alkamisen vuosien kuvailmaisussa. Hänen mieles-
tään lapset jakavat kotipiireissä muotoutuneet piirtämisen tavat ja niihin liittyvät säännöstöt, 
kuten ottavat osaa yhteisiin leikkeihin. Nämä piirtämisen tavat voivat olla erilaiset kuin 
koulussa käytetyt tavat. Piirrokset heijastelevat heidän elämäänsä ja siihen liittyviä pohdinto-
ja. (mt., 22–25.) Ikätovereiden keskuudessa mallinnetaan suosittuja kuvaamisen tapoja (ks. 
esim. Lark-Horowitz & muut 1967, 11; Gardner 1973; Wilson & Wilson 1979) ja opitaan 
tuntemaan erilaiset kulttuurisessa järjestelmässä vallitsevat kuvan tekemisen tavat. Kasvaes-
saan vuorovaikutuksissa lapset alkavan ymmärtää erilaisia vaihtoehtoja ja tulkintoja (Wolf 
1989). Kyky kriittiseen ajatteluun ja vertailuun sekä omien ajatusten sanallistamiseen kehit-
tyvät kokemusten ja pohdintojen myötä.  

Vaikka toveripiirin merkitys kasvaa koulun alkamisen jälkeisinä vuosina, Koskenniemi 
(1982) korostaa kuitenkin, ettei jokainen oppilas kouluvuosinaan ole tekemisissä miltei 
jokaisen toverinsa kanssa, vaikka niin olisi helppo päätellä. Useimmat ovat kosketuksissa 
vain muutamaan kumppaniin. Lisäksi jotkut näyttävät jäävän syrjään. (mt., 64.)  

Koulun yhteys arkitietoon  
Siirtyminen kodista tai esiopetuksesta kouluun merkitsee lapsen elämässä kulttuurista muu-
tosta. Eri toimintaympäristöillä on omat traditionsa, joista rakentuvat erilaiset kulttuurit 
sekä erilaiset toimintatavat ja keinot oppia. Kotona eletään ja toimitetaan arjen askareita, 
esiopetuksen piirissä lapseen ja oppimiseen suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti, kun taas 
koulussa opettaminen ja oppiminen perustuvat suurelta osin erillisiin oppiaineisiin. Gardner 
(2000) toteaa Deweyn tavoin koulun toiminnan olevan irrallaan kontekstista ja sen päämää-
rissä korostuvan erityisesti kirjallisten merkiijärjestelmien ja eri aineiden hallin-
nan:”…school is largely a “decontextualized” setting…”decontextualized schools” have 
been devised primarily for two more specific goals: the acquisition of literacy with nota-
tions and the mastery of disciplines. ” (mt., 29). Koulun tehtävänä näyttää olevan lapsen 
oppimisen edistäminen erityisesti niillä alueilla, jotka on määritelty opetussuunnitelmassa.  

Sosiaalisen konstruktivismin näkökulma painottaa oppimisen kontekstisidonnaisuutta ja 
oppimisen sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden hyödyntämistä. Sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa on mahdollista antaa ja saada tukea tietyn kulttuurin ajattelutapoihin ja jäse-
nyyteen sosiaalistuttaessa. Tynjälä (2002, 61–67; myös Illeris 2000; Dale 1996) korostaa 
koulutiedon ratkaisevasti vaikuttavan lapsen kehitykseen vasta kun sosiaalinen ankkurointi 
on tehty. Tiedon ja arkisten käsitteiden yhteys jää rakentumatta, jos oppiminen jätetään 
liittämättä sosiaalisiin prosesseihin. Dalen (1996, 53) mielestä koulun oppimisprosessien ei 
tule erottautua arkitiedosta, vaikka niissä ei pyrittäisikään jäljittelemään kotoisia toimintata-
poja. Oppiminen muokkautuu tietyssä ympäristössä ja tilanteessa, laajemman kulttuurin 
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piirissä. Tähän oppimisprosessiin on mahdollista liittää kollektiivista, kontekstuaalista ja 
arkisen tiedon käsittelyä. Kontekstisidonnaisissa ja kollektiivisissa oppimisen tilanteissa 
mahdollistuu erilaisen tiedon jakaminen ja erilaisten tulkintojen esittäminen. Kokemuksista 
kertominen on niissä merkittävässä asemassa. Kuvien tavoin kertomukset voivat toimia 
kaavoina, joiden avulla elämää on mahdollista selvittää. Samalla kun itse ymmärretään, 
voidaan niiden avulla auttaa toisia ymmärtämään ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja merkityksiä. 
Muistelu ja kertominen auttavat järjestelemään elämän kokemuksia ja nostamaan esiin mer-
kityksiä (ks. Bardy 1998; Heikkinen 2002b). Muistot vahvistavat muistelijan identiteettiä ja 
luovat perustaa ymmärryksen kasvulle.  

Lähtökohtana kokemukset ja kertomukset  

Esiopetusympäristön toiminnassa tapahtunut arkitietoa hyödyntävä ja sosiaalisiin proses-
seihin ankkuroituva, kotien kokemuksia, käsityksiä ja kertomuksia tarkasteleva toiminta 
jatkui paikkakunnan peruskoulun alaluokilla ja esikoulussa syksyllä 2002 koulun 120-
vuotisjuhlan yhteydessä. Siinä opetus ja oppiminen sitoutuivat kotien tietoaineistoon ja 
kotikonteksteissa kuvien ja kirjoitusten avulla tuotettuihin kertomuksiin. Kontekstisidon-
nainen prosessi käynnistyi kokouksessa syksyllä esiopetusympäristössä tapahtuneeseen 
vaiheeseen osallistuneen lastentarhanopettajan ehdotuksesta opettajien pohtiessa koulun 
120-vuotisjuhliin liittyviä tapahtumia. Haluttiin toteuttaa jotakin koulujen välistä toimintaa. 
ja siihen lastentarhanopettaja aiemman esiopetusympäristössä tapahtuneen toiminnan 
myönteisten kokemustensa perusteella ehdotti liitettäväksi mukaan kodit koulujen välisen 
piirustuskilpailun asemasta. Kokouksessa juhlaan liitettävän kouluja ja koteja koskettavan 
näyttelyn suunnitteleminen eri vaiheineen annettiin kolmen opettajan tehtäväksi. Tehtävä jäi 
lopulta kuitenkin kahden naisopettajan tehtäväksi (O2lo nainen ja O13lto nainen) ja suun-
nitelma valmistui yhteisen pohdinnan tuloksena: 

”…oli ajatus että jos jotain yhteistä koulujen kanssa…oisko se sit semmonen piirustuskilpai-
lu...että siihen nyt sitten aiheita ja ajatuksia…voisko se olla sellanen kilpailu että se kuvais sitä 
lapsen päivää....siitä tehtäs kilpailu…ja minä…kannatin sitä ja sanoin et siinähän on se kiva 
ajatus...siinä lapsen...jonkunlaisessa päivän kuvaamisessa...että siitä vois keksiä erilaisia puo-
lia...eri ikäisille vähän erilaisia tehtäviä…eihän meillä koskaan oikein tahtonu olla aikaa...mut 
sit yhtenä päivänä päätettiin että mitä tehään....sellanen ajatus et kun se on tämmönen histori-
allinen...aikaan liittyvä juttu ...että koittas jotenkin sitä näiltä kodeilta saaha jonkunlaista tie-
too...että miten aika on menny eteenpäin...miksei se näyttelykin sit vois olla sellanen et hyö-
dynnettäis niitä vanhoja asioita…” (O13lto nainen.)  

Juhlanäyttelystä päätettiin järjestää kouluvuosista, -matkoista, -vaatteista, hauskoista muis-
toista ja kommelluksista kuvin kertova prosessi, johon osallistumaan kutsuttaisiin kaikki 
kunnan perusopetuksen 0.–6. luokkien koulut (5 kpl). Opettajat (O2lo nainen ja O13lto 
nainen) laativat opettajille ja koteihin lähetettävät viestit, joita Rehtori nimitti kirjallisiksi 
kutsuiksi / työohjeiksi / piirustuspapereiksi. Useat vaihtoehtoiset nimet kertovat toiminnan 
outoudesta ja siihen liittyvien käsitteiden puuttumisesta. Viestit lähetettiin koteihin oppilai-
den mukana ja palautusta pyydettiin lokakuun alkuun mennessä. Viestinnän hoitamiseen 
vastuun saaneilta opettajilta kului tehtävään yksi iltapäivä:  

”…me tehtiin yhteistyötä siinä että muotoiltiin opettajille nää ohjeet ja sitten edelleen opetta-
jien kautta koteihin lähetettävät ohjeet ja siinä meni yks rattosa iltapäivä...sitä paperia oli aika 
mahottomasti kyllä …” (O2lo nainen.)  
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Mukana lähetettiin paperi piirtämistä varten, joka kotien käytännöissä kuitenkin usein kor-
vautui jollakin muulla paperilla, kuten esimerkiksi viestipaperin tyhjällä puolella. Kotiin 
lähetetyillä papereilla ajateltiin luotavan näyttelyyn visuaalista yhtenäisyyttä.  

Leikki on esiopetuksen keskeisin toimintamuoto (Linnilä 2000). ’Eskareiden, ykkösten ja 
kakkosten’ mukana kotiin lähetyissä viesteissä toivottiin kotiväeltä kuvausta leikistä, runosta 
tai laulusta, joka muistuu mieleen omilta kouluajoilta. Kotiin monistettavan viestin teksti 
laadittiin seuraavaksi:  

”Eskarit, ykköset ja kakkoset: Toivomme yhteistyötä vanhempien ja isovanhempien kanssa 
koulun 120-v. juhlan (5.10) näyttelyn järjestämisessä. Toivomme mieluiten isovanhemmilta 
(tai vanhemmilta) mukana tulevalle piirustuspaperille kuvausta leikeistä, runosta tai laulusta, 
joka muistuu mieleen omilta kouluajoilta. Olkaa ystävällinen ja kirjoittakaa selvästi tikkukir-
jaimilla tai tekstaten. Pyydämme myös piirtämään rohkeasti lyijykynällä pienen kuvan aiheesta. 
Toivomme, että lapsi seuraa vierestä ja kuulee selostuksen myös omin sanoin kerrottuna. Jat-
kamme työskentelyä aiheen parissa kotona tulleiden kuvien ja tekstien pohjalta vielä koulussa. 
Kiitos yhteistyöstä.”  

Opettaja kertoi ohjeistuksen tarkoituksena olleen jatkotyöskentelyn merkityksen selvittämi-
sen ja vastaamisen helpottamisen: 

”…koitettiin korostaa sitä että tämä on yksi osa semmosta projektia…jota jatketaan koulus-
sa…sitä käytetään apuvälineenä seuraavassa vaiheessa siellä koulussa…ja koitettiin tehä se 
mahollisimman helpoks heille vastata…” (O13lto nainen.)  

’Kolmosten, nelosten, viitosten ja kuutosten’ mukana kotiin lähetetyissä viesteissä toivottiin 
kotiväeltä koulumuistoa tai koulumuotia koskevaa kirjoitusta ja lyijykynällä tehtyä kuvitusta: 

”Kolmoset, neloset, viitoset ja kuutoset: Toivomme yhteistyötä vanhempien ja isovanhempi-
en kanssa koulun 120-v. juhlan (5.10) näyttelyn järjestämisessä. Toivomme mieluiten isovan-
hemmilta (tai vanhemmilta) mukana tulevalle piirustuspaperille lyijykynällä jommastakum-
masta alla olevasta aiheesta tekstiä ja kuvistusta: 1. KOULUMUISTO. Kuvausta mieleen jää-
neestä tapauksesta kouluajoilta. Olkaa hyvä ja kirjoittakaa selvällä käsialalla makea, muikea, 
huikea tai haikea muistonne käyttäen apuna esimerkiksi seuraavia lauseen alkuja: Silloin opet-
taja suuttui... Silloin nauru kelpais, kun.... Kyllä silloin harmitti...2. KOULUMUOTIA. Olkaa 
hyvä ja piirtäkää kuvaan itsenne entisajan koululaisena noin oman koululaisenne ikäisenä. Piir-
täkää myös tapa, jolla kuljitte koulumatkan. Kuvaan voi liittää myös tarkentavia lisätietoja 
esimerkiksi vaatteiden materiaaleista tai kulkuvälineistä. Toivomme että lapsi seuraa vierestä ja 
kuulee selostuksen myös omin sanoin kerrottuna. Jatkamme työskentelyä aiheen parissa ko-
tona tulleiden kuvien ja tekstin pohjalta vielä koulussa. Kiitos yhteistyöstä...”  

Koulumuistoon isovanhempia ja vanhempia johdateltiin valmiiksi rakennetuilla lauseiden 
aluilla: silloin opettaja suuttui…, silloin nauru kelpasi, kun…, kyllä silloin harmitti. Koulu-
muotia toivottiin esitettävän entisajan koululaisena, suunnilleen oman lapsen ikäisenä. Pyy-
dettiin myös esittämään tapa, jolla koulumatkaa ennen kuljettiin. Tarkentavia lisätietoja 
vaatteiden materiaaleista ja kulkuvälineestä toivottiin. Viestissä ehdotettiin lapsen seuraavan 
vierestä ja kuulevan myös selostuksen omin sanoin kerrottuna. Lisäksi kerrottiin työskente-
lyn jatkuvan koulussa kotoa tulleiden viestien pohjalta.  
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Syyskuussa pidetyssä vanhempainillassa Rehtori kertoi projektista ja kannusti ja motivoi 
vanhempia ja isovanhempia osallistumaan esitellen ”… pari hauskaa muistelmaa, jotka 
siihen mennessä oli omalta luokaltani (4.) palautettu” (Rehtorin kirje 16.11.02). Opettaja 
huomasi vanhempainillassa kerrottujen tarinoiden vaikuttavan motivoivasti vanhempiin ja 
isovanhempiin: 

”…vanhempainillan jälkeen niinku enempi…niitä sitten tuli...että ilmeisesti sillä oli vaikutusta 
että kun siitä puhuttiin suullisesti ja joitakin esimerkkejä annettiin…” (O2lo nainen.) 

KOTIEN KERTOMUKSET, 
ELÄMÄNTAVAT JA ILMAISUT  
Kokemuksistaan ja niiden merkityksistä ihmiset muodostavat tarinoita. Tarinat muokkautu-
vat uusiin merkitysyhteyksiin sopiviksi. Linturin (1997) mukaan niiden tapahtumien valinta, 
jotka ihminen ottaa mukaan tarinaansa, perustuu hänen tosina pitämiinsä uskomuksiin 
suhteistaan muihin ihmisiin. Tarinoiden voima on niiden sosiaalisessa herkkyydessä. (mt.) 
Berger (1991, 64) korostaa muistin monitahoisuutta. Siinä moninaiset assosiaatiot liittyvät 
samaan tapahtumaan. Mieleen palauttaminen on sitä ilmeisemmin rekonstruktiivista luon-
teeltaan mitä pitempi aika on kulunut jonkin tapahtuman kokemisesta ja mitä hajanaisem-
min sitä on tuolloin prosessoitu (Rauste-von Wright & von Wright 1995). Mieleen palautu-
vat helpoimmin tapahtumien yleispiirteet ja huomiota herättäneet yksityiskohdat ja tämä 
aineisto täydentyy käsitysten ja odotusten viitoittamana. (mt., 40.)  

Taulukko 5. Kuvan ja kirjoituksen käyttö kotona tehdyissä tuotoksissa (sovellusvaihe). 

 Kuva Kuva ja kirjoitus Kirjoitus Yhteensä 

Sovellusvaihe 9 65 84 158 

Kodeista tuli kouluihin lasten mukana kuvin ja kirjoituksin tuotettuja kertomuksia (Tauluk-
ko 5), konkreettisia esineitä ja niiden lisäksi runsaasti keskusteluissa välitettyä muuta tietoa, 
jota ei oltu muutettu materiaaliseen muotoon. Tässä suunnilleen puolet aineistosta sisälsi 
kirjoituksen lisäksi myös kuvia. Tarinoiden ja kertomusten jaottelu niissä tapahtuu harmillis-
ten ja mukavien muistojen perusteella. Kirjoitetuissa kertomuksissa ja piirretyissä kuvissa 
sekä isovanhemmat että vanhemmat kertovat enemmän lapsuutensa koulun käyntiin liitty-
vistä ikävistä muistoista kuin mukavista. Hankaluuksien painottuminen saattaa johtua kotiin 
lähetetyistä ohjeistuksista, joissa johdateltiin lauseen alkuja muotoillen kahdesti harmillisiin 
muistoihin ja kerran hauskaan muistoon. Lisäksi syynä voi olla se, että harmilliset muistot 
enemmän mieltä vaivaavina nousevat esiin muistoista herkemmin.  

Vähäinen osa kertomuksista on konstruoitu pelkästään kuvan avulla. Lähes puolet niistä 
sisältää kuvia ja kirjoitusta. Rinnastan tässä sanoin kerrotun ja kuvan kertoman sanallista 
tulkintaani joidenkin aineistosta poimitun esimerkin avulla. Valinta on kohdistunut niihin 
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kuviin, joiden käyttö on sallittu, joiden sisällöstä on myös sanallista kirjoitusta, jotka ovat 
tyypillisiä kuvauksia ja jotka erottuvat painotyössä.  

Pukeutuminen 
Itse toimii ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa ja on vaikutuksenalaisena (Dewey 1958). 
Kokemus on sekä fyysinen että mielellinen tapahtuma. Dewey toteaa: 

” In an experience, things and events belonging to the world, physical and social, are trans-
formed through the human context they enter, while the live creature is changed and devel-
oped through its intercourse with things previously external to it.” (mt. , 246.)  

Kontekstinen kokemus muuttaa fyysisiä ja sosiaalisia olosuhteita ja ihmistä. Fyysisten ja 
sosiaalisten olosuhteiden muutokset ja niiden vaikutukset koulukuviin ovat kiinnittäneet 
huomioni vuosien varrella. Katsellessani lasteni koulukuvia eri vuosilta, ihmettelen monia 
erilaisia tapoja, joilla koululaiset asettuvat tai ovat asetetut kuvausta varten erilaisiin kouluun 
liittyviin tiloihin. Joskus jotkut istuvat lattialla, kun taas toiset makailevat nurmikolla tai 
riippuvat telineissä. Muistelen omia koulukuviani. Ne esittävät pelokkaan näköisiä lapsia 
istumassa samoissa asennoissa selät suorina pulpeteissaan, kädet ristittyinä pulpetin kannen 
päälle ja jalat tiukasti rinnakkain asetettuina jalkatilan vinolle laudalle. Kaikki istuvat samoin. 
Muistan yhteen koulukuvaani liittyneen poikkeuksen, uppiniskaisuutensa takia etummaiseen 
pulpettiin istutetun isokokoisen pojan, joka esiintyi kuvassa aggressiivisin ilmein ja käsivar-
ret rinnalle ristien. Lapsena muistan hävenneeni kuvaa tuon poikkeuksen takia. 

Antikainen, Rinne ja Koski (2000) tarkastelevat poikkeavuuden suhdetta normaaliuteen 
koulun käytännöissä taustanaan Foucault. Tarkastelun kohteena on yhteiskunnallinen val-
lankäyttö ja siihen liittyvä hyväksyminen ja hylkääminen, jotka yltävät myös pedagogisiin 
prosesseihin. Samanlaiset kuuluvat joukkoon ja tulevat hyväksytyiksi, kun taas erilaiset 
hylätään, mutta hyväksytään omiin samanlaisten joukkoihinsa. Yhteiskunnallisen vallan 
pysyvyyden takia on hyvä, jos samanlaisten joukko on mahdollisimman suuri ja erilaisten 
joukot mahdollisimman pienet. Koulussa samanlaisuus, normaalius, ja poikkeavuus, epä-
normaalius, ovat jatkuvan arvioimisen kohteena. Normaaliutta tarkastellessaan Antikainen, 
Rinne ja Koski mainitsevat seuraavaa:  

”On normaalia aloittaa koulu tietyssä iässä, istua ikäluokkansa kanssa saman luokkahuoneen 
pulpetissa, suorittaa koulun vaatimat oppimäärät tasatahdissa, edetä seuraavalle luokalle nor-
maaliajassa, käyttäytyä koulun normien mukaan ja osoittaa kuuliaisuutta opettajille.” (Antikai-
nen & muut 2000, 249.)  

Normaalius vaatii ruumiin kontrollia. Yksilön suhde yhteiskunnan rakenteisiin ja kulttuurin 
merkitysjärjestelmiin näyttäytyy siinä tavassa miten ruumis asettuu tilaan, miten liikkuu, 
toimii (Löfström 2000) ja pukeutuu. Tapa asettua muotoutuu käytännölliseksi, ruumiin 
muistiin syöpyneeksi tiedoksi siitä, miten olla maailmassa missäkin tilanteessa ja ympäristös-
sä. Tämä tieto rakentuu yksilön omien yhteiskunnallis-kulttuuristen kokemusten pohjalta. 
Pierre Bourdieu (Bourdieu & Wacquant 1995, 151–155) käyttää käsitettä habitus ihmisen 
ruumiin asettumisen tavasta. Habitus on aktiivinen ja luova suhde maailmaan. Se on tietty-
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jen olosuhteiden tuote. Lönnqvist (2000) tulkitsee habituksen ihmisen arkielämän tilanteissa 
soveltamaksi toiminnan ja ajattelun perustyyliksi. Sosiaaliset ja kulttuuriset kokemukset 
rakentavat yksilön habitusta. Arkielämän tilanteissa hahmottuvat ruumiiseen liittyvät tyy-
lierot suuntaavat asennoitumista ja keskinäistä käyttäytymistä. Eri joukkoon kuuluva ihmi-
nen saatetaan erottaa puhetavan, kehonkielen tai vaatetuksen perusteella. (mt.)  

Isovanhempien aikaan tehtiin 

Pukeutumisen merkitys ja tulkinta muodostuvat erilaisiksi eri konteksteissa. Merkityksistä 
käydään arjen kulussa jatkuvaa neuvonpitoa. Tämän tutkimuksen aineistossa kerrotaan 
isovanhempien lapsuudessa kengistä olleen puutetta: 

”…keväisin tultiin jo huhtikuussa paljain jaloin kouluun. (Opettaja) sanoikin: kesä on tulossa, 
pojat ovat paljasjaloin.” (68 isoisä.) 
” Kovilla pakkasilla ei oikein ollut kunnon kenkiä. Laitoimme viidet villasukat päällekkäin ja 
juoksimme niillä kouluun.” (62 isoisä.) 
”…Kumisaappaat olivat syksystä kevääseen ainoat jalkineet…” (141 isoäiti.) 

Vaatteet olivat luonnonkuituiset ja kotikutoiset. Eri sukupuolien vaatetus erosi selvin mer-
kein. Muistan itse kouluvuosinani vaatteita olleen kaikilla aika vähän ja niiden olleen vuo-
denaikaan sidotut; talvivaatteet erikseen ja kesävaatteet erikseen. Myös juhlavaatteet ja arki-
vaatteet erotettiin toisistaan. Vaatteiden käytölle rakennettuja rajoja en muista koskaan 
kenenkään rikkoneen vakavissaan. Silti muistan joskus aikuisten kummallisesti leikillään 
pukeneen pikkupojan tytön vaatteisiin kuin tutkiakseen sukupuolen merkityksiä. Pikkupoika 
huusi kauhuissaan tytön vaatteissa ollessaan. Pidin itsekin tilannetta pelottavana. Pojilla 
kuului olla paitansa ja housunsa ja tytöillä esiliinansa ja helmansa, joiden pituuden suhteessa 
polviin tuli olla tietty:  

”Pojilla oli lämpöisemmät vaatteet kuin tytöillä” (148 isoisä.) 
”…oman äidin kutomat…omien lampaiden villoista kehrätyistä langoista tehdyt pitkävartiset 
sukat lämmitti kovin sääriä, samoin villamyssy, lapaset ja villatakki, kaikki kotikutoista. Mekko 
ulottui polveen asti. Kesämekko oli ohuesta retongista ja talvimekko vähän vahvemmasta 
kankaasta” (10 isoäiti.) 
”…tytöt pukeutui mekkoon tai hameeseen ja puseroon ja essu oli jokaisella…essussa tasku 
nenäliinalle…Pojilla oli kauluspaita sen päällä pusero ja tietenkin housut…” (127 isoäiti.) 

Tyttöjen kotikutoinen vaatetus ei suojannut kylmältä yhtä hyvin kuin poikien. Tyttöjen 
helmojen alle jäi helposti paljaat reidet, joita kasvaessa lyhyiksi käyvät sukat eivät peittäneet. 
Muistan itse lapsena lumessa kahlatessani kadehtineeni poikien kattavampaa vaatetusta. En 
kuitenkaan silloin osannut ajatella, että oma vaatetukseni voisi olla mitenkään erilainen. 
Habitukseeni kuuluivat ne helmat ja lumessa palelevat paljaat reidet. Habitukset rakentuivat 
oman ympäristön ihmisten tapoja katsellen, rakentuen käsillä olevasta kotikutoisesta mate-
riaalista jatkuvasti kierrättäen, kääntäen, parsien ja paikaten: 

”…kukin piti mitä sai. Tehtiin vanhasta ja parsittiin ja paikattiin” (73 isoäiti.) 
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Isoäiti kertoo kirjoittaen, että”Muoti oli todella erilaista. Tytöillä oli mekot ja esiliinat, ei 
ollut housupukuja. Materiaali oli puuvillaa ja villaa. Sukkahousuja ei ollut, pitkät villa tai 
puuvilla sukat, talvella lyhyt lahkeiset villahousut usein oli talvella kylmä” (70 isoäiti).  

 

   

Kuva 46. Vasemmalla isovanhemman esitys lapsuudenaikaisesta vaatetuksesta. (70 isoäiti.)  
Kuva 47. Oikealla isovanhemman kuvaus lapsuudenaikaisesta kesäpuvusta. (17 isoisä.) 

Kuvassa (Kuva 46) hän esittää vähän empivällä ääriviivalla kuvatun tytön kasvopuolelta. 
Tyttö seisoo jalat ja käsivarret suorina ja vartalosta erillään. Käsistä on valittu peukalot 
erikseen esitettäviksi. Tytöllä on päällään polviin saakka ulottuva, vyötäröä myötäilevä, 
pitkähihainen mekko. Mekossa on pyöreäreunaiset kaulukset. Mekon päälle on esitetty 
kokoesiliina, jossa on koristeet sekä miehustassa että esiliinan reunassa. Esiliinassa on kaksi 
taskua. Jalat on kuvattu molemmat samaan suuntaan ulospäin osoittavina. Jaloissa on nilkan 
yli ulottuvat kengät. Kenkien korot ja nyöritykset on esitetty. Tyttö on pyöreäkasvoinen. 
Kasvoihin on kuvattu silmät silmäterineen, kulmakarvat, sieraimet ja nenän varsi ja hieman 
hymyilevä suu. Tytöllä on jakaus keskellä päätä ja hiukset tiukasti letitetyt molemmin puolin 
päätä korvien alkaen takaa. Letit on sidottu melko suurikokoisin rusetein. 

Sanallisesti isoisä kertoo lapsena olleen ”...päällä kesällä lyhythihainen paita...jalassa lyhyt-
lahkeiset housut...talvella golf-housut...” (17 isoisä). 
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Kuvassa (Kuva 47) hän esittää katkeilevin, ikään kuin varovaisin ääriviivoin piirtäen pojan 
hahmon kasvopuolelta. Poika seisoo hajareisin ja käsivarret hieman levällään. Käsiä ei ole 
esitetty. Pojalla on päällään lyhythihainen pusero ja lyhytlahkeiset housut. Paidan kaulus ja 
napit on kuvattu. Jalkaterät on kuvattu ulospäin eri suuntiin. Jalassa on kengät, joiden kan-
nat erottuvat. Pojan kasvoille on kuvattu silmät kujeellisessa virneessä, nenän pää ja hymyi-
levä suu. Hiukset on leikattu suoraan ja esitetty äsken kammatuiksi. Kädessä pojalla on 
pieni neliskanttinen laukku, jossa on kädensija.  

Vanhempien lapsuudessa ostettiin 

Vanhempien kouluaikaan oma läheinen ympäristö ei enää ollut lasten ainoa kuvasto, josta 
etsiä ihmisenä olemisen mallia. Uusia materiaaleja ja malleja oli kehitelty. Niistä kerrotaan 
tässä aineistossa uusin ja oudoin sanoin: 

”Vaatteina oli bleiseri, joka oli valko-punaruutuinen, hattuna oli ’merimieshattu’-tyyppinen, 
punainen hattu, jossa oli valkoinen tupsu. Lisäksi oli housut ja kävelykengät. Takin rintamuk-
sessa oli rintakoru, joka oli jäljitelmä ruusunmarjoista. Koululaukku oli tekonahkaa, marjapuu-
ronpunainen, jossa oli kullanvärinen lukko…Päällyshousut olivat enstex-kangasta tai puuvil-
laa” (102 äiti.) 
”Housut olivat vakosamettia. Päällä usein poolopaita.” (11 äiti.) 
”Puserot ihonmyötäisiä, hiostavia ja pistäviä, tekokuituisia. Muotifarkut…Polvissa oli joko V- tai U-
leikkaus” (72 äiti.) 
 

  

Kuva 48. Vasemmalla äidin kuvaus kouluaikaisesta pukeutumisesta. (13 äiti.) 
Kuva 49. Oikealla isän kuvaus kouluaikaisesta pukeutumisesta. (9 isä.) 
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Äiti kuvailee kirjoittaen ”70-luvun muotia: paksusankaiset silmälasit, samettihousut ja liivi, 
poolopaita, paksupohjaiset kengät” (13 äiti). Kuvassa äiti esittää (Kuva 48) ehkä 12–13-
vuotiaan tytön hieman raskaan ääriviivan avulla erottaen kasvopuolelta. Hahmo seisoo 
suorana jalat rinnakkain kuvattuina, jalkaterät eri suuntiin ulospäin kuvattuina. Käsivarret 
on kuvattu tiukasti vartaloon kiinni. Kasvoissa on kuvattu silmät, suu, nenä sekä paksusan-
kaiset silmälasit. Hiukset ja otsatukka ovat puolipitkät. Hiuksiin on kuvattu latvoistaan 
taipuisa, mutta päätä myötäilevä kampaus. Vaatetuksen yksityiskohdista on valittu esitettä-
viksi korkea kaulus, pitkät hihat, liivin muoto ja napit, housujen vetoketju, taskut sekä pol-
vipussit. Kengät on kuvattu sivulta ja erotettu niissä pohjan korottuminen kannan suunnas-
ta ja päällisen rakentuminen.  

Isä kertoo kirjoittaen, että ”Koulumuoti saattoi olla talvisaikaan tämäntapaista. Keväämmäl-
lä vähän köykäisempää. Enpä taida enää tarkemmin muistaa” (9 isä). Kuvassa (Kuva 49) 
hän esittää melko nuoren näköisen pojan hahmon ääriviivan avulla kasvopuolelta. Kasvois-
sa esitetään silmät tummina pyörylöinä, suoraviivaiset kulmakarvat, kolmiomainen nenä ja 
hymyilevä suu. Hahmo seisoo jalat ja kädet harallaan. Käsiin on kuvattu kaikki sormet. Eri 
suuntiin osoittaviin jalkoihin on kuvattu kengät, joissa erottuu kanta ja kapeahko kärki. 
Vaatetuksen yksityiskohdista on esitettäviksi valittu päähineen koristekuviot ja tupsu, takin 
tumma kaulus, vetoketju ja taskut.  

Koulumatka itse taivaltaen tai kuljetettuna 
Itse kävelin aikoinani kaikki useiden kilometrien mittaiset koulumatkani, ja muistan niiden 
vaiheet nousuina ja laskuina, äkkinäisinä mutkina ja pitkinä ikävystyttävinä suorina, synkki-
nä metsätaipaleina ja kuraisina ojina. Muistan koulumatkani myös palelevana ruumiina ja 
tiheinä pelottavina pimeyksinä, sillä usein läksin taipaleelle aamulla seitsemältä ehtiäkseni 
kouluun kahdeksaksi. Alkuaikoina kävin koulua myös iltavuorossa koulun pienuuden ja 
koululaisten määrän suuruuden vuoksi. Ruumiin muistista viestii myös isovanhemman 
sanoin kertoma ”Papan koulumatka. Suuri mäki.” (90 isoisä).  

Kuvassa (Kuva 50) mäkeä laskevaa ihmistä tarkastellaan yläkulmasta. Pätkittäisellä, muotoa 
hakevalla ääriviivalla kuvatun laskijan asento on taakse kallistunut ja luo tunteen kaatumisen 
mahdollisuudesta. Tunnetta vahvistavat sauvat, jotka ovat juuri irronneet laskijan käsistä. 
Laskijan kasvoihin on kuvattu silmät pisteinä, suu pienenä pilkkuna ja nenä kaartuvana 
viivana. Kasvoilla tuntuu olevan vähän jännittynyt ilme. Poskien hikistä punaisuutta on 
kuvattu useilla haparoivilla viivoilla. Laskijan vaatetus näyttää vanhanaikaiselta tiukkoine 
napituksineen, kauluksineen, leveine lahkeineen ja hihoineen sekä repun hihnoineen. Pää-
hän on kuvattu syvälle vedetty lakki. Sukset ovat lyhyet, kuin lapselle tehdyt. Ne näyttävät 
liian pieniltä suhteessa laskijan kokoon. Sukset kiinnittyvät jalkoihin varpaallisten avulla. 
Neljällä hakevalla viivalla kuvattu latu etenee laskien melko jyrkästi yleensä turvallisemmaksi 
reunaksi koetusta oikealta ylhäältä alas jännitteisempään vasempaan reunaan. Ympäröivästä 
maisemasta erottuu koristeellisella viivalla kuvatut metsänreuna ja puiden latvustot sekä 
etualalla oleva pensas. Yhdessä kuvan tyhjän pinnan kanssa ne luovat vaikutelmaa lumen 
määrästä ja pakkasesta. 
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Kuva 50. Isovanhemman kuvaus koulumatkasta. (90 isoisä.) 

Isovanhempien kouluaikaan ei oltu järjestetty mitään yhteistä kyyditystä koulumatkan te-
kemistä varten. Koulutiet olivat usein pitkiä ja muodostuivat siksi erilaisista oikopoluista. 
Isoäidin (18) kertoman mukaan ”Ei ollut pitkiä päällyshousuja. Sarkatakki päälle ja reppu 
selkään ja menoksi vain.” Koulumatka saatettiin tehdä ” Kesällä karjan polkuja pitkin. Tal-
vella järven jäätä pitkin.” (18 isoäiti). Samaan kuvaan (Kuva 51) isoäiti on esittänyt sekä 
kesän että talven. Kesä on kuvattu ylhäälle vasempaan reunaan, josta lukeminen yleensä 
aloitetaan. Siinä on hieman muotoa hakevalla ääriviivalla kuvattu tytön hahmo kasvopuolel-
ta suorana seisomassa. Jalat ovat harallaan ja käsivarret irrallaan ruumiista. Käsiin on kuvat-
tu sormia ja jalkoihin avokasmalliset kengät. Tytöllä on puolisääreen ulottuva, vyötäröltä 
tiukka mutta helmaosasta rypytetty mekko. Mekossa on pitkät ja kapeat hihat, yläosassa 
napitus ja pienet kaulukset. Tytön kasvoihin on kuvattu silmät, nenän pää ja hymyilevä suu. 
Hiukset ovat puolipitkät ja kiharat. Päälaella on iso rusetti. Tyttö seisoo lehmihaassa, joka 
on erotettu väräjävin viivoin kuvatulla aidalla. Merkit viittaavat pisteaitaan, jonka veräjä on 
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esitetty tytön eteen ikään kuin kertomaan poispääsyn mahdollisuudesta. Lehmihaassa on 
pienen pieniä puita ja isoja heinätuppaita sekä kyljestä kuvattu lehmä joka on koiran kokoi-
nen tyttöön verrattuna. Haan ulkopuolelle on kuvattu kyljestä myös samankokoinen hevo-
nen. Puiden ja eläinten pienuus synnyttää mielikuvan jossa tyttö on leikkimässä niillä. Tal-
ven puolella kuvan alareunassa oikealla on latu joka kaartaa ylhäältä, tekee alhaalla mutkan 
ja jatkaa kulkuaan vasemmalle yläviistoon. Ladun alakaarteen kohdalle on kuvattu kouluun 
matkaaja sivulta hiihtotamineissa. Jalat ovat haralla ja kengät kiinni suksien varpaallisissa. 
Sukset ovat teräväkärkiset ja melko lyhyet. Hiihtäjä on kuvattu seisomaan paikallaan suora-
na, kädet ojennettuina eteen. Käsissä on alas suuntautuvat sauvat suorassa asennossa. Hiih-
täjä, samoin kuin lehmihaassa seisova tyttö, tuntuu olevan hieman ilmassa, sauvatkaan eivät 
kosketa maata. Hiihtäjän asu on ilmeisesti mekko, jonka päällä on vartalonmyötäinen takki. 
Takin mallia on haettu useammalla viivalla. Se nousee rinnan kohdalta, levenee helmaa 
kohti ja siihen kuuluu vyö, napit ja kaulus. Hihoja ei ole erikseen merkitty. Pään sivukuvassa 
on erotettu nenän ja leuan kaarteet, silmä ja suun viiva. Päässä on otsaa ja korvia suojaava, 
leaun alle kiinnitettävä lakki, jossa on päälaella tupsu. 

 

 

 Kuva 51. Isoäidin kuvaus koulumatkasta ja vaatetuksesta. (18 isoäiti.) 

Isovanhempien kouluvuosina tarinoiden valossa näyttävät monet ongelmat liittyneen puut-
teellisiin tai huonoihin välineisiin, joiden turvin koulua käytiin. Välineet olivat yleensä oma-
tekoiset. Isät tai kylän miehet veistivät sukset, lapset keksivät sauvat ja äidit tai kylän naiset 
kutoivat ja ompelivat vaatteet: 
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”… Jonkinlaiset sukset olivat jokaisella …Kotitekoiset, tai kylällä saattoi olla suksen tekijä. 
Kuten meidän kylällä tätini mies, sauvat tehtiin veljeni kanssa itse” (10 isoäiti.) 
”… isän tekemät sukset ja sauvoina jotkut kepit. Näillä varusteilla en päässyt mäkeä ylös enkä 
kaatumatta alas…” (129 isoäiti.) 

Omatekoisilla ehkä kömpelöillä välineillä tehtiin joskus pitkää taivalta kylmässä säässä. 
Isoisä kertoo, miten ” kerran oli kylmä viima tuossa jäällä ja multa paleltui korva josta on 
muistona kovettuma korvassa” (135 isoisä). 

 

 

Kuva 52. Isoisän kuvaama koulumatka hiihtäen jään yli tehtynä. (135 isoisä.)  

Kuvassa (Kuva 52) isoisä esittää kolme hahmoa ladulla hiihtämässä. Esityksessä on käytetty 
pelkistettyjä skeemoja mallintamaan ihmisiä, välineitä ja latua. Ainoastaan päiden ympyriäi-
sillä on esitetty paksuutta. Viiva on varmantuntuista, kuin se tietäisi itse, miten edetä. Hah-
mot on kuvattu peräkkäin siten että kahden ensimmäisen väli on hieman suurempi kuin 
toisen ja viimeisen. Hahmoista viimeisin on hivenen muita pienempi. Hahmot näyttävät 
olevan samalla sekä edestä että sivulta kuvatut. Latu tulee kuvan oikeasta, usein staattisem-
masta ja turvallisemmaksi koetusta reunasta ja kulku etenee kohti vasenta, epävakaisempaa, 
tässä kokonaan avoimeksi jäävää reunaa. Avoimuus luo vaikutelmaa edessä olevan taipaleen 
pituudesta, ilman kylmyydestä ja jäälläolosta. Pelkistäminen ja rytmitys luovat mielikuvaa 
hitaasta ja yksitoikkoisesta liikkeestä.  

Jään yli hiihtämällä pyrittiin joskus lyhentämään koulumatkan pituutta. Ongelmia aiheutui 
kuitenkin jäiden epävakaisuudesta ja sen perusteella annettujen sääntöjen rikkomisesta:  

”…jäät toivat huojennusta koulumatkaan. Lupaa jäälle menoon ei kuitenkaan herunut ” (101 
isoäiti). 
”…lähdettiin jäätä pitkin kotimatkalle isolla porukalla…jää kesti vaikka se rutisi. Siitä seurasi 
arestia alaluokkalaisille 2 viikkoa joka ilta 1 t seisten ja yläluokkalaisille 2 t se oli kova rangais-
tus mutta ei ole sen jälkeen tarvinnut mennä heikolle jäälle” (134 isoisä.) 

Annetun säännön noudattamatta jättämisestä annettiin koulussa nykykulttuurin näkökul-
masta tarkastellen aika ankara rangaistus. Sitä kautta isovanhempien mielestä tarpeellinen 
oppi kuitenkin meni perille.  
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Joskus matkaan päästiin tuttavan kauppaa veturin kyydissä:  

” Mummolassa oli vuokralla veturinkuljettaja poikineen…joten aina toisinaan pääsin veturin 
ja resinan kyydissä... Matkan varrella oli myöskin aunukselaisten radanrakentajien parakit…” 
(16 isoäiti.) 

Isoisän kertoman mukaan ”Maitoja kuljetettiin silloin traktorilla. Joskus päästiin siihen 
kyytiin kouluun mennessä jos sattui olemaan oikein kehno sää esim lumisade. Sitten siitä 
korvaukseksi nosteltiin maito tonkat laiturilta kyytiin” (62 isoisä).  

 

  

Kuva 53. Isoisän kuvaus koulumatkasta traktorin kyydissä. (62 isoisä.) 
Kuva 54. Lapsen kuvallinen tulkinta tarinasta. (102 poika.) 

Kuvassa (Kuva 53) isoisä esittää monin paikoin korostetun ääriviivan avulla yläkulmasta 
traktorin ajajineen ja peräkärryn jossa on kyydissä sekä maitotonkkia että lapsia. Traktori on 
kuvassa keskeisessä asemassa. Tie on kuvattu kahden viivan välisenä tilana, jonka oheen on 
kuvattu maitolaituri yläkulmasta ja sekä hiihtäen että pyöräillen kulkevat lapset. Kuva sisäl-
tää siis eri vuodenaikoja ja niihin liittyviä tapahtumia. Ihmiset on kuvattu toiminnallisiin 
asentoihin ja esineiden rakenteet esitetty. Kolme puuta ja muutama heinäntupsu, jänis ja 
maahan jääviä toiminnoista syntyviä jälkiä on kuvattu. Kuvasta välittyy tapahtumallinen 
hyörinä ja liike. Koulussa tekemässään kuvassa (Kuva 54) lapsi kuvaa samaista tapahtumaa 
ja asettaa siinä traktorin kuvapintaan keskelle. Traktorin rakenne seuraa isovanhemman 
kuvaamaa mallia monin osin, mutta lapsi on toteuttanut kuvan värein ja esittää sen punai-
sena. Lapsi on kuvannut traktorin suoraan sivulta ja lisännyt kyydissä olevien lasten määrää. 
Hän ei ole esittänyt maitotonkkia eikä hiihtäjää, kävelijää ja maitolaituria. Lapsi on lisännyt 
puiden lukumäärää metsäksi asti ja kuvannut taivaalle hymyilevän auringon.  
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Vanhempien kertomuksissa suksilla on yhä aika merkittävä sija, vaikka enää ei puhuta isän 
tekemistä, vaan ostetuista suksista. Suksia tarvittiin koulun liikuntatunneilla ja joskus kou-
lumatkalla. Suksen katkeaminen sai lapsen pelkäämään isän vihastumista: 

”… suksi osui suoraan aidanseipääseen ja meni poikki. Sukset olivat melko uudet ja puiset jo-
ten ne korjattiin liimaamalla. Eikä isäkään ollut vihainen vaikka sydän pamppaillen ne kotiin 
vein.” (25 äiti.)  
”…Koulumatkat kuljimme talvella suksilla hiihtäen.” (114 isä.) 

 

 

Kuva 55. Isän kuvaus koulumatkasta ja laukun painosta. (26 isä.)  
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Vanhempien kouluaikaan oli tyypillistä, että kuljetus kouluun järjestettiin bussilla tai taksilla 
niille lapsille, joiden koulumatka oli liian pitkäksi arvioitu ja kyyditettäviä kyllin monta. Jos 
kyyditystä ei ollut, vanhemmat saattoivat järjestää poikkeusratkaisuja lasten koulumatkaa 
varten. Jotkut järjestelyihin liittyvät ongelmat ovat jääneet mieliin: 

”Koulumatkaa oli sen verran, että olisin kuulunut kuljetuksen piiriin, mutta meidän luokalta oli vain 2 
oppilasta joten meitä varten ei kuljetusta järjestetty…isäni hoiti kuljetuksen…Kulkuneuvo jolla kuljetus 
hoidettiin oli –rättikoppinen Valmet-traktori ja peräkärry...eräänä aamuna meni kurvi suoraksi koulun pi-
haan käännyttäessä ja peräkärry kaatui.” (87 äiti.)  

Vanhempien kouluaikaan kodin ja koulun väliä kuljetettavien kirjojen määrä kasvoi. Lyhyi-
siin koulumatkoihin ei tarvittu mitään välineitä, mutta laukku alkoi painaa kasvavasta kirjo-
jen määrästä pienessäkin matkassa. Isä toteaa: ”Jalalla kulin, ½ km” (26 isä).  

Kuvassa (Kuva 55) isä esittää voimakkaan ääriviivan avulla noin kymmenvuotiaan pojan 
kasvopuolelta kantamassa raskasta koululaukkua. Poika on puettu puolipitkään takkiin, 
jossa on edessä neljä taskua ja lievekkeelliset kaulukset. Kädessä pojalla on paksut kintaat, 
jaloissa paksupohjaiset kengät ja päässä reilunkokoinen pipo. Pipo on painettu syvälle, niin 
että kulmakarvat peittyvät, mutta kuitenkin korvat jäävät paljaiksi. Pojan varustuksesta ja 
askelten taakse jäävistä jalkojen jättämistä koristeellisista jäljistä syntyy mielikuva talvesta. 
Muotiin ei kuitenkaan näytä kuuluvan kaulahuivi, sillä pojan nuoruuttaan ohut kaula näyttää 
kylmänaralta paljaudessaan. Muodista kertoo myös pojan housut, jotka ovat hyvin tiukat 
reisistä ja leveät ja melko pitkät lahkeista. Tiukoissa reisiosissa erottuvat pojan laihat polvet. 
Kasvoilla on tuskastunut ilme, joka rakentuu ammollaan olevista silmistä ja monella tavoin 
vääntyvästä suusta. Tuskastusta ilmentävät myös päästä ulospäin sinkoavat pisarat, jotka 
luovat mielikuvaa tuskanhiestä. Tuska aiheutuu kannettavan laukun painosta. Poika kantaa 
laukkua olalla, mutta siihen on kuvattu lisäksi kädessä kantamisen mahdollistava kantohihna 
ja avaamisen ja sulkemisen mahdollistava vetoketju. Laukku lienee täynnä kirjoja, sillä poika 
vaikuttaa kiltiltä sopeutuessaan ajan pukeutumisen ja toiminnan tapoihin. Laukun paino 
pakottaa olkapäätä ja vääntää pojan asennon vinoon. Kantamisen aiheuttama särky on 
kuvattu tähtien avulla, jotka näyttävät kimpoavan laukun hihnan ja olkapään yhtymäkohdas-
ta.  

Kurinpitäjäopettajan hyvyys  
Aktiivista oppimista Niemen (1999b) mielestä edistävät sellaiset olosuhteet, joissa oppija 
uskaltaa epäonnistua. Tietäessään, ettei epäonnistumisesta rangaista arvosanalla tai muilla 
sanktioilla, voi vapaasti antautua uusien ratkaisujen etsimiseen ja tiedon uusiin sovellutuk-
siin. (mt..) Isovanhempien kouluaikaan ei voinut olla varma, ettei epäonnistumisesta tai 
tehtävänannon väärin ymmärtämisestä rangaistaisi:  

”Olin toisella luokalla koulussa ja käsitöissä ommeltiin palttinapaita itselle (aluspaita). Tietysti 
se ommeltiin käsin, ja kotona sai myös tehdä sitä. Eräänä iltana innostuin ompelemaan sen 
koko paidan. Seuraavalla käsityötunnilla menin voitonriemuisena opettajalle näyttämään, että 
minulla on jo paita valmis. Opettaja vilkaisi sitä ja sanoi, mene heti purkamaan joka ommel ja 
ompelet sen uudestaan. Olen nähnyt että osaat parempaa, niin sinulta en ota vastaan tällaista 
työtä, joltakin toiselta voisin ottaa. Se oli sellainen paidan purkaminen, että muistan sen hyvin, 
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vaikka aikaa siitä on jo yli 60 vuotta. Opetuksena se oli siihen aikaan tehokas, käsitin että kan-
nattaa tehdä siistiä kun kerran osaa.” (10 isoäiti.) 
”… yläluokan puukäsityön opetukseen kuului jauhokauhan valmistus…aloitettiin valitsemalla 
koulun puuliiteristä…sopiva halko. Tylsällä sahalla ja kirveellä tehtiin aluksi kauhan aihio josta 
taltalla ja vasaralla muotoiltiin kauhaa lopulliseen muotoonsa. Kuinka ollakaan (opettajan) 
määräyksestä koversin kauhan pesää ohuemmaksi ja ohuemmaksi kunnes kauhapesä meni 
puhki. Tämä toistui kaksi kertaa. Vasta kolmannella kerralla kauha sai hyväksyttävän muoton-
sa …Kauha on edelleen käytössä. Kauhan valmistamiseen kannatti uhrata yksi kokonainen 
lukukausi.” (33 isoisä.) 

Opettajan antaman opetuksen oikeellisuutta ei epäilty, vaikka ruumiin muisto kertoi toista. 
Autoritaarisen kasvatuksen saaneet lapset eivät helposti huomaa tiedollisia ristiriitoja, koska 
eivät ole tottuneet käsittelemään sellaisia (Minkkinen & Starck 1976, 77). Runeberg kirjoit-
taa piirustuksen opetusta käsittelevässä teoksessaan Viiva, muoto ja väri (1934) seuraavaa: 
”Jokaisen oppilaan on jätettävä opettajalle jokainen tehtävä loppuun suoritettuna, kuvan on 
oltava valmis, viimeistelty ja niin hyvä kuin oppilaan on mahdollista saada aikaan.” (Rune-
berg 1934, 17). Runebergin mukaan opettaja käsittää mikä on hyvä, ja oppilaan osa on kuin 
’tilauksen saavan taiteilijan’:”…hän tietää, ettei hän voi olla suorittamatta tilausta. Opettaja 
ilmoittaa, kuinka hän haluaa kuvan suoritettavaksi …ei vain mitä sen tulee esittää” (mt., 17). 
Isovanhempien kouluvuosina oppilas tiesi, että hänen oli suoritettava ohjeistettu ja pyydet-
ty, ja hän tunsi Runebergin mukaan onnistumisen mukanaan tuomaa turvallisuutta, rauhaa 
ja onnea. Lapsen yksinkertaista tyytyväisyyttä ei kuitenkaan voinut verrata taiteilijan valta-
vaan onnentunteeseen hänen mielestään. Runebergin puheessa heijastelee isovanhempien 
lapsuuteen kuuluva opettajan auktoriteettiasema. Auktoriteettiaseman avulla opettaja hallitsi 
lasta: 

”Tunneilla piti istua hiljaa. Viitata sitte jos osasi vastata opettajan kysymyksiin.” (91 isoäiti.) 

Fromm (1976, 140) tarkastelee sadismia suhteessa auktoriteettiasemaan. Sadismin sisin 
olemus on se nautinto, jonka täydellinen valta toiseen henkilöön aiheuttaa. Isovanhempien 
kertomuksissa opettajat käyttivät ruumiillisia rangaistuksia ja saattoivat pilailla lapsen kus-
tannuksella: 

”Keväällä oli koulussa aina tapana laulun kokeet, jokaisen piti laulaa, vuorollaan. Eräällä tytöl-
lä ei ollut oikein lauluääntä. Ope sanoi no laula, on hanget korkeat nietokset. Mutta tyttö ei 
laulanut. Ope soitti pianoa. Tyttö vain sanoi. On hanget korkeat nietokset…Ope sanoi no tu-
lihan tuota nelosen edestä että paljon kiitoksia.” (41 isovanhempi.) 
”Opettaja….laski leikkiä oppilaiden kustannuksella…” (154 isoisä.) 
”Ope…laittoi minut hakemaan laskuvihkoa kotoa 3+3 kilometriä matkaa. Joka oli unohtunut 
kotiin ensimmäinen kerta vielä. Hakemiseen kului aikaa niin paljon…että koulu oli jo loppu-
nut.” (115 isoisä) 
”Opettaja suuttui. Otti syylliset selville. Taisi vähän karttakeppikin vongahdella ja pojat nurk-
kaan ja seistiin koko tunti.” (54 isoisä) 
”…minä ja kaverini olimme pilkanneet ja haukkuneet…rangaistuksena oli tunnin aresti kädet 
vaakasuoraan sivulle…” (130 isoäiti.) 

Foucault (2005, 242) kiinnittää huomionsa koulussa vallitsevaan aikaa (myöhästymiset, 
poissaolot, työn keskeyttäminen), toimintaa (tarkkaamattomuus, huolimattomuus, tottele-
mattomuus), käytöstä (epäkohteliaisuus, tottelemattomuus), puheita (lörpöttely, röyhkeys), 
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ruumista (’väärät’ asennot, sopimattomat liikkeet, epäsiisteys) sekä seksuaalisuutta (häpeä-
mättömyys ja säädyttömyys) koskevaan pienoisrangaistusjärjestelmään. Kodeista tulleiden 
kertomusten mukaan jälki-istunnolla tai ’arestilla’ varattiin lapselle tila, jossa hän saattoi 
ajatella pahoja tekojaan kuten epäkohteliasta käytöstä, tottelemattomuutta tai huolimatto-
muutta ja suunnitella käyttäytymisensä muutosta. Tarinoissa jälki-istunto näyttäytyy ajatuk-
sin varustamisen lisäksi ruumiillisen kurituksen keinona, jonka tarkoituksena oli väsyttää 
vartalo joskus jopa kivuloiseen tilaan ja sen kautta hitsata kiellot ja säännöt ruumiin muis-
tiin. Istumisen tavan merkityksellisyys erottuu vielä tässä haastateltujen opettajien puheessa.  

 

 

Kuva 56. Lapsen kuvaama kertomus jälki-istunto rangaistuksesta. (110 lapsi.) 

Kuvassa (Kuva 56) lapsi esittää keltaisen tilan, jossa paperin alareuna toimii perustana ja 
keltainen väri seinänä. Tila on kuvaus luokkatilasta. Siihen on kuvattu kolme pulpettia, 
joista vain keskimmäinen näkyy kokonaan pöytineen ja tuoleineen. Niiden sivulta suoraan 
esitetyt rakenteet ovat yksinkertaiset. Kaikki pulpetit on kuvattu samalla kylläisellä preussin 
sinisellä, joka muodostaa kovan kontrastin seinän keltaisen kanssa. Keskellä olevan pulpetin 
selkänojattomalla pallilla istuu liikkumattomana ruumiin suhteiltaan melko varttuneen oloi-
nen, kapea koululainen, vaikka hän onkin pieni suhteessa pulpettiin. Koululaisen hahmo 
näyttää sulautuvan samaan muotoon pulpetin rakennelman kanssa. Koululaisen housut ovat 
kylläisen ultramariinit ja vaaleanpunaiset jalat paljaat. Pulpetille asetetuista punaisen puseron 
peittämistä käsivarsista puuttuvat kädet. Sivulta kuvatut kasvot on esitetty oranssilla. Tukka 
tehty tummalla ruskealla, jolla on myös merkitty pistemäinen silmä ja vahvasti alaspäin 
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vinoutuva suu. Esitetyt hahmot, niihin valitut värit ja muodot tukevat kuvaa tahtojen tör-
mäyksestä, pakosta ja siihen alistumisesta.  

Isovanhempien kertomuksissa opettajat vaikuttavat ankarilta kurinpitäjiltä ja monet lapsille 
annetut rangaistukset kovilta. Opettajaa arvostettiin auktoriteettihahmona, eikä hänen an-
tamaansa opetusta useinkaan epäilty, vaikka siihen liittyi varsinkin tytöillä häpeää. Hirston 
(2001b) tekemän tutkimuksen mukaan tytöille suututaan ja heitä moititaan useammin kuin 
poikia. Tyttöjä pyritään ohjaamaan verbaalis-emotionaalisin keinoin, kun taas pojille tarjo-
taan käyttäytymisen suuntaamiseksi materiaalisia palkintoja. (mt., 60.) Tällä tutkimustulok-
sella voidaan ajatella olevan traditionsa niissä tavoissa, joilla tyttöjä ja poikia on rankaistu ja 
ohjattu aiemmin. Tässä tutkimuksessa on tyttöjen kohdalla usein mainittu koulussa kohdat-
tu häpeä: 

”Opetus vaikutti niin unettavalta, että minä vaivuin omiin ajatuksiini. Äkkiä minä aivan kuin 
heräsin. Ihmettelin mikä toisia oppilaita niin iloisesti nauratti. Vilkaisin opettajaan. Näin että 
hän tähtäsi minua liidulla suuhun. Olin haukotellut…minä häpesin. Oli se hyvä opetus…” 
(117 isoäiti..)  

Kurin ajateltiin olevan lapsen parhaaksi. Isovanhempien lapsuudessa opettajan auktoriteet-
tina uskottiin tietävän oikein ja tarkoittavan hyvää. Auktoriteettia edustavia vastaan taistel-
taessa tai näille antauduttaessa Ziehen (1991) mukaan etsitään sisäistä psyykkistä purkautu-
mistietä. Syyllisyydentunnetta torjutaan joko ulkoisella psyykkisellä tasolla, uhmaamalla tai 
sitten hankkimalla mielihyvää samastumalla hyökkääjään ja nöyristelemällä häntä. (mt., 122.) 
Kertomuksissaan useat isovanhemmat osoittavat kiitollisuutta aikanaan saamastaan neu-
vonnasta ja kurista, ja laskevat vuosia kuinka kauan ovat opetuksen muistaneet: 

”Kerran opettaja antoi uuden kirjan. Sieppasin kirjan enkä puhunut mitään. Ope sanoi 
rauhalliseen tapaansa: koulun hyviin tapoihin kuuluu kiittää. Se oli hyvä neuvo muistan sen 
vielä 76 vuotiaana.” (36 isoisä.)Tarkastellessaan toisen hallintaa ja rankaisemista Fromm 
(1976, 143) toteaa:” Kun hallitaan toista henkilöä ja sanotaan, että näin tehdään vain siksi, 
että tarkoitetaan tämän toisen henkilön parasta, puhutaan usein rakkaudesta, vaikka olen-
naisesti kyseessä on nautinto, jonka tämän hallitseminen aiheuttaa.” Tässä aineistossa kerro-
taan opettajan valtansa turvin oppilaalle aiheuttamasta kivusta ja opettajan jollekin oppilaal-
le siirtämästä toisten kontrolloimisen vallasta: 

”Jos teki tuhmuuksia, piti laittaa kämmenet pulpetille ja opettaja joskus napsautti viivottimella 
sormille” (91 isoäiti). 
”…tuolla kentän reunassa on se suuri kivi jonka päällä on pitäny tasapainossa yhellä jalalla 
seistä…” 
(O8lo mies). 
”Isoimmalla oppilaalla oli nimivihko. Jos joku puhui rivissä tuli nimi vihkoon ja lauantai–
iltana jälki-istunto, se oli hyvä keino pitää järjestys. Kerran olin laiskassa kertotaulusta 7x8. 
Toisen kerran vähennyslaskun säännöstä. ” (53 isoisä.) 

Aho ja Laine (1997, 26–28; myös Gentle 1988, 25) korostavat hyväksytyksi tulemisen tar-
vetta. Halutaan täyttää muiden itselle asettamat vaatimukset. Vallan mukanaan tuomia toi-
menpiteitä tässä ei moitita, niitä ennemminkin kehutaan. Kasvatus Frommin (1976, 203) 
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mukaan johtaa liian usein spontaanisuuden häviämiseen ja korvautumiseen ulkoapäin vai-
kutetuilla tunteilla, ajatuksilla ja toivomuksilla.  

Ihmisten välinen vuorovaikutus on vaikeaa jäykkien sääntöjen sitä määrittäessä (Eisner 
1991, 21) ja taistelu auktoriteettia vastaan voi olla kamppailua oman psyykkisen eloonjäämi-
sen puolesta (Ziehe 1991, 124). Auktoriteetti-opettajan näkeminen itsen vertaisena, heikko-
na, tai voitettuna saattoi isovanhempien kouluaikaan tuottaa lapsille mielihyvää: 

”Silloin nauru kelpasi, kun opettajamme joka aina oli jämpti ja täsmällinen nukkui pommiin ja 
tuli kesken aamuhartauden tukka pystyssä luokkaan.” (118 isoäiti.) 
”…hiihdin viimeisellä suoralla open ohi ja vielä oikein kovalla vauhdilla.” (115 isoisä.) 
”…Kävelimme jalan. Opettajalla oli korkeat korot kengissä ja molemmat irtosi kesken matkan…” (47 
isoäiti.) 
 

 

Kuva 57. Isoisän kuvaus lumipallon heitosta. (49 isoisä.)  

Edellä esitettyyn isovanhemman tekemään oppilaan reagoinnin yleispiirteistä ja huomiota 
herättäneistä yksityiskohdista koostuvaan kuvaan (Kuva 57) ei ole liitetty mitään tekstiä. 
Kuvassa esitetään kaksi aikuisen hahmoa ääriviivalla ilman varjostusta kuvaten sivultapäin. 
Hahmot ovat kuvan keskellä liikkeessä oikealta vasemmalle. Heidän takanaan kulkee pikku-
pojan hahmo ja heittää pallon, joka on osumaisillaan aikuista naista päähän. Poika näyttää 
heittävän tarkasti ja tietävän mitä liikkeellään tahtoo. Kaikkien hahmojen varustukset näyt-
tävät vanhanaikaisilta. Merkityksellisiä kuvauksessa ovat olleet hahmoihin liittyvien lukuis-
ten yksityiskohtien ja heidän kulkemansa polun lisäksi rakennus porstuoineen, ruutuik-
kunoineen ja savupiipusta nousevine savuineen sekä taustalla oleva metsä, risuaita ja jänis. 
Rakennuksen pieni koko luo vaikutelman vielä kuljettavana olevan matkan pituudesta ja sen 
kuvaaminen yläperspektiivistä kertoo talon ja ihmisten väliin asettuvasta jyrkästä mäestä. 
Kuvat eivät tässä mielestäni monien sanojen tavoin viesti oman tunteen tai ajattelun kor-
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vautumisesta tai koristamisesta auktoriteetin ajatuksilla. Kuvassa tarkastellaan ilmiötä ja 
siihen liittyvää tahtotilaa sinällään. Se herättää mielessäni muiston siitä, kuinka itse kerran 
heitin opettajaa lumipallolla. Oli juuri satanut talven ensimmäistä lunta koulun pihamaalle ja 
houkutus pyöräyttää lumipallo ja heittää se lentoon oli suuri. Tietenkään se ei ollut sallittua. 
Olin aina huono heittämään, enkä yleensä osunut sinne mihin suuntasin, ja niin kävi silloin-
kin. Myöhemmin olen pohtinut, halusinko kuitenkin osua juuri opettajaan. Kun pallo osui, 
piilouduin toisten oppilaiden joukkoon. Pelkäsin todella saavani opettajan vihan lisäksi vielä 
kotona kunnon selkäsaunan. Olin yllättynyt kun mitään erityistä ei seurannut, opettaja vain 
jatkoi matkaansa kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ajattelin epäonnistuneeni pallon tekemi-
sessä ja rakentaneeni sen hätiköidessäni pehmeäksi. 

Isovanhempien aikaan kuri oli paljon käytetty ja kunniakas sana ja aikuisella varma käsitys 
lapsen parhaasta. Kurittomuutta taltutettiin usein ruumiillisin rangaistuksin. Vanhempien 
lapsuudessa opettaja heltyi ongelmatilanteissa käyttämään yleensä erilaisia keinoja:  

”…eräällä välitunnilla tiukassa pelihuumassa emme huomanneet kellon kulkua…opettaja piti 
puhuttelun meille…” (84 isä.) 

Vanhempien kouluaikaan ruumiillisen kurituksen ja joukkorangaistuksen oikeutus oli jo 
kyseenalaistettu niin kouluissa kuin kodeissa. Opettajaa ei enää nähty ehdottoman auktori-
teetin asemassa. Vanha rankaisemisen tapa saattoi silti leimahtaa valloilleen sopivan hetken 
ja tunteen tullen: 

”Oli syksyinen koulupäivä. Viimeisellä tunnilla pelaamme pesäpalloa, sanoi opettaja…emme 
pitäneet ajatuksesta…niinpä siitä nousi jonkinlainen mökä…Silloin opettaja suuttui…kaikki 
jotka kieltäytyvät pesäpallon peluusta, saavat jälki-istuntoa. ” (153 isä.) 

Fromm (1976) toteaa useimmissa lapsissa olevan vihamielisyyttä ja kapinallisuutta, jotka 
juontuvat ympäristösuhteissa kohdatuista ristiriidoista. Frommin mukaan kasvattamispro-
sessin eräs olennaisimpia päämääriä on tämän vastustavan reaktion häviäminen. Jo varhain 
lapsi opetetaan tuntemaan tunteita, jotka eivät ole hänen omiaan. Hänet opetetaan pitä-
mään ihmisistä, hymyilemään ja olemaan ystävällinen. (mt., 204.) Vanhempien kouluaikaan 
opettaja saattoi opettaa ystävällisyyttä olemalla lapsille ystävällinen. Opettajan yllättäväksi 
järjestetty opetustilanne, ystävällinen toiminta lasten ilahduttamismielessä tai lasta kohdan-
neessa ongelmatilanteessa on jäänyt mieliin niin vanhempien kuin isovanhempien kouluai-
kaan:  

”… oli leiponut isoja vehnäspullia. Niitä oli iso vakka täynnä ja siitä sai jokainen oppilas ottaa 
yhden.” (122 isoäiti.)  
”…jämerä ja suuren auktoriteetin omaava opettajamme…oli innostunut hauskuuttamaan 
meitä oppilaita seisomalla käsillään opettajanpöydän takana aamulla luokkaan saapuessam-
me.” (64 isoisä.) 
”Päätimme oikaista...ettemme myöhästyisi koulusta….putosimme suon silmäkkeeseen ja vaat-
teet kastuivat. ..opettaja…ei torunut vaan lainasi lastensa vaatteita.” (99 äiti.) 
”Kävimme kerran koulusta…kirkolla elokuvissa. Kulkuvälineenä oli kuorma-auto, jossa oli 
lavalla penkkejä, joilla istuimme takaperin, sekä jonkunlainen peite kattona.” (89 isoäiti.) 
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Elämän varrella käsitys itsestä nojaa suurelta osin kulttuurisiin muotoihin. Muistettu itse on 
rakennettu ja voi saada erilaisia, kulloinkin tarpeellisia piirteitä ja rakennusosia (Neisser 
1994). Kokemukset ja niiden perustalta syntyneet ajatukset ja mielikuvat ovat jokaisella 
omanlaisensa ja uusien kokemusten myötä jossakin määrin muuttuvat. Opettajan lasta 
kohtaan osoittama arvonanto on tässä jättänyt isoisän muistiin selvän jäljen: ” (Opettaja) oli 
hyvä ja arvostettu oikea kansankynttilä. Yllätyin kovasti, kun hän kerran esitti, että suorittai-
sin kaksi luokkaa kerralla kun sinä olet pitkästä matkasta ja hyvä oppimaan. Lupasin yrittää” 
(53 isoisä).  

 

 

Kuva 58. Isoisän kuvaus opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta. (53 isoisä..)  
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Kuvassa (Kuva 58) isoisä esittää hieman muotoa hakevalla ääriviivalla sivultapäin naisopet-
tajan hahmon kuvan oikeassa reunassa ja oppilaan hahmon istumassa pulpetissa vasemmas-
sa reunassa. Opettajan seisova hahmo on korkeammalla luokkatilassa olevan korokkeen 
takia. Opettajan asento on hieman oppilaaseen päin kumartuva. Hänet on puettu pitkään ja 
pitkähihaiseen laskostuvaan mekkoon ja hänellä on edessään esiliina, jossa on tasku. Jalassa 
on matalat ja tukevat kengät, joihin on esitetty korot ja tapa, jolla kengännauhat sidotaan. 
Opettaja seisoo jalat tiukasti vierekkäin ja pitää tukevasti kädessään avonaista kirjaa. Kirja 
näyttää virsikirjalta tai katekismukselta. Opettajan pään sivukuvassa on erotettu nenän ja 
leuan kaarteet, pistemäinen silmä ja kulmakarvan linja. Avoinna oleva suu viittaa siihen, että 
opettaja lukee kirjaa oppilaalle ääneen. Opettajan suora tukka on kammattu tiukalle nuttu-
ralle, joka jättää korvan paljaaksi. Oppilas istuu paikoillaan alempana puisessa pulpetissa, 
jossa istuin ja pöytätaso ovat toisissaan kiinni. Oppilas ei ole juurikaan opettajaansa pie-
nempi kooltaan. Oppilas on hieman opettajaan päin kumartuneessa asennossa, ja pitää jalat 
tiukasti rinnakkain jalkatilassa ja kädet näkyvillä pulpetilla. Oppilaalla on jaloissaan saappaat, 
joissa kiertää reunoissa kuvionauhat. Housut ja pitkähihainen pusero on erotettu toisistaan 
vyötäröön piirretyn viivan avulla. Oppilaan pään sivukuvassa erottuu nenän terävä ja leuan 
vähäinen kaarre, väsyneen näköinen viiva silmänä sekä suu, joka kaartuu alaspäin. Luokka-
huoneen seinää on kuvattu säännönmukaisella hirsipalkistolla ja oppilaan päätä lähellä ole-
valla ikkunalla ristikkoineen. Kuvan mukaan sekä opettajan että oppilaan asema näyttää 
tiukasti kontrolloidulta, kuitenkin niin että opettaja hallitsee oppilasta. 

Kuvassa esitetään rooleihin ja valtasuhteisiin perustuvaa toimintaa, kun taas sanoin kerro-
tussa korostuu hyvän arvion saamisen merkitys. Cheng (2002) toteaa annetun arvion ja 
kannustuksen tietyssä elämänvaiheessa voivan leimata ihmisen koko loppuelämää:” As-
sessment and endorsement at certain point of life label the person for the rest of his or her 
life”. Valtasuhteet lienevät tässä tärkeässä osassa.  

Esiintymisen ihanuus ja kurjuus tai kokonaan 
puuttuminen 
Kokemuksista koostetut tarinat sisältävät merkityksiä. Merkitysten kautta rakentuu kuva 
itsestä ja omasta maailmasuhteesta (ks. Rauhala 2005, 112–117). Linturin (1997) mukaan 
kukin toimii näihin tarinoihin perustamansa kuvan pohjalta vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa ja samalla luo niitä aktiivisesti:” Yksilö voi valita oman suuntansa sen vallitsevan 
uskomuksen mukaan, joka hänellä on itsestään, muista ja elämästä”. Esittäessään jotain 
toisten tarkkaillessa ihminen saattaa tuntea asettuvansa arvioitavaksi, hyvän tai huonon 
malliksi. Koulussa oma esitys joudutaan asettamaan sekä opettajan että tovereiden ja kenties 
muun yleisön arvion alaiseksi. Esittämisen tilanteesta saatu palaute on joidenkin kohdalla 
pysynyt hankalana mielessä: 

”Laulun koe oli aina hankala paikka. Ääni väristen välillä katkeillen ja melkein aina nuotin vie-
restä pieni noki poika vaan laulettiin ja kavereita nauratti.” (54 isoisä.) 
”Surkein muisto…oli laulukokeet. Laulukoe piti laulaa luokassa seisten kaikkien kuullen.” (79 
äiti.) 
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Erityisen herkkätuntoinen tilanne saattoi olla isovanhempien kouluaikaan silloin, jos erillään 
pidetyt eri sukupuolet joutuivat esiintymään yhdessä yleisön edessä:  

”…minulla oli tyttöpari…Mutta sitten joku tytöistä jäi pois juhlasta. Minä jouduin pojan pa-
riksi ja…sekös minua harmitti…” (150 isoäiti.) 

Arvioiduksi tulemisen mahdollisuus esiintymisessä jännittää. Siihen on liittynyt jännityksen 
lisäksi kuitenkin hyvää mieltä, kun esittämisessä on onnistuttu. Isovanhempien kouluaikaan 
koululla vietettiin vielä säännöllisesti juhlia ja lapset niissä esittivät ulkoa opitut vuorosanan-
sa ja ohjelmansa. Kertomuksissaan isovanhemmat muistivat yhä vuorosanat tarkasti: 

”…opettaja laittoi johtamaan koulun kuoroa joulujuhlissa. Laulut olivat nimeltään: Kas tai-
vaalla tähti on tuntematon ja Joulu, joulu tullut on.” (108 isoäiti.)  
”…Esitimme äitienpäivillä tai koulun kevätjuhlissa …tämän vuoropuhelun: Hyvää huomenta 
Punahilkka, miltäs maistuis kahvitilkka? Ah se on aivan liian kuumaa, kieltäni polttaa, päätäni 
huumaa. Kahvi on hyvää, mitä mä kuulen, huonolla tuulella rouvani luulen? Eipä se olisi 
kumma lainkaan, no mitä unissa nähdä sainkaan. Kerro se mulle kullanmuru, kertoen aina 
haihtuu suru. Mul oli piilossa pesä uusi, munia siinä jo viisi, kuusi, lapset sen löysivät ai, ai, ai, 
rintani haikean haavan sai. Rauhoitu, rauhoitu armas lotta, eihän se ollut edes totta.” (145 iso-
isä.) 

Esiintymiset voivat merkittävästi vaikuttaa ihmisten välisiä tunnesuhteita voimistaen ja 
muistot esiintymisistä voivat toimia näiden tunnesuhteiden säilöinä. Vanhempien kouluai-
kaan koulun juhlat vähentyivät, ja sitä myötä lasten esiintymiset. Esiintymiseen liittyvät 
muistot ovat vähissä vanhempien ikäpolvessa. Ainoa vanhemman kertoma juhlassa esiin-
tymisen muisto tässä liittyy äidin ja lapsen suhteen emotionaalisuuteen ja sen ilmaisuun: 

”Itse muistan erityisesti sen kun esitimme joulukuvaelman seimineen kaikkineen. Minä lauloin 
yksin enkelinä. Enkeli taivaan lausui näin…Äitini oli niin liikuttunut että näin kyyneliä hänen 
silmissään. Siitä laulusta hän on usein ylpeänä kertonut sukulaisillemme ja minunkin tyttärille-
ni.” (63 äiti.) 

Leikkitoverit vai kiusantekijät, leikit vai kilpailut. 
Kasvaminen tuo mukanaan monia ruumiiseen liittyviä muutoksia, itsenäistymistä ja identi-
teetin etsintää (Erikson 1971). Koulussa lapsi joutuu ominaisuuksineen joukossa vertailta-
vaksi (Aho & Laine 1997). Toveripiirissä saatu suosio perustuu fyysisiin ja motorisiin taitoi-
hin. Toisten lasten kommentit ja arviot saattavat olla myös painostavat. Yksilöllisiä eroja ei 
mielellään suvaita, vaan yhdessä jaetut piirteet koetaan hyviksi ja turvallisiksi. (mt., 26–28.)  

Kodeista tulleissa kertomuksissa koulutoverit saattoivat isovanhempien kouluaikaan tuottaa 
ikävyyksiä lapselle. Isoisän kertomuksessa erilaista pakotettiin samanlaiseksi: ”Eräänä talvi-
päivänä kävi käry tupakoimisesta. Isommat pojat halusivat minutkin joukkoon. Minut kaa-
dettiin lumihankeen ja tupakka työnnettiin suuhun. Yksi resupekka istui rinnan päällä ja 
toiset piteli jaloista ja käsistä. Kovat oli homman lunnaat, seistiin hiljaa kahtena iltana yh-
teensä neljä tuntia. En oppinut kuitenkaan tupakoimaan ” (36 isoisä). 
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Kuva 59. Lapsen kuvaus tovereiden aiheuttamasta kiusanteosta. (83 poika.) 

Kuvassa (Kuva 59) lapsi esittää tilanteen, jossa toverit pakottavat tupakkaa polttamaan. 
Pakotuksen kohde on kuvattu suoraan kasvopuolelta, kun taas toimivat pakottajat on ku-
vattu kyljen puolelta. Kaikki ovat mielikuvavärien mukaan väritettyjä silhuettimaisia hahmo-
ja ilman jäsenten päällekkäistä esittämistä. Pakottajille on kuvattu koukkunenät. Puhe on 
liitetty kirjoituskuplana kuvaan. Kuvassa merkitykselliseksi nousee toiminnan lisäksi vinoon 
perspektiiviin, keskeiseen sijaintiin ja erottuvaan ilmiasuun esitetty punainen talo. Talon 
yksityiskohdista on valittu esitettäviksi valkoinen sokkeli, hirsirakenne ja valkoiset kulmako-
ristelaudat, katto valkoisine räystäslautoineen, säännöllinen ruutuikkuna valkoisine pieli-
neen, ruskea ja kuluneen näköinen ovi kädensijoineen, porras, savupiippu tiilirakenteineen 
ja elämästä kertovine savuineen. Lisäksi kuvassa on esitetty kolme vankkatekoista ja pilkku-
runkoista koivua, jalanjäljille kuljettu polku ääriviivoineen. Taivas on esitetty varovaisen 
haaleilla ja sinisillä viivoilla. Hankea on kuvattu horisonttiin ja talon nurkalle esitetyllä lai-
nehtivalla viivalla. Horisontin viiva erottaa lumen ilmatilasta.  

Isovanhempien kouluaikaan eri sukupuolta olevat lapset monissa toiminnoissa erotettiin 
toisistaan. Rajan yli rakennettiin kuitenkin siltoja, jotka jotenkin naamioitiin. Nähtiin mielel-
lään merkkejä tyttöjen ja poikien välisistä kiintymyssuhteista ja kiusattiin aavistelluista ro-
mansseista: 

”Kerron erään muiston kouluajoilta, tarinaan liittyy myös…mummo, joka oli paria luokkaa 
alempana samassa koulussa. Kummallekin oli ostettu samanlaiset sukset. Suksien kärjessä luki 
Vimpelin visu. Ja sekös minua harmitti ja ujostutti kun toiset koululaiset kiusasivat meitä. Sit-
ten, minä otin ja tervasin sukseni kärjessä olevat nimet piiloon ja tilanne rauhoittui.” (3 isoisä.)  
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Eri sukupuolet eivät yleensä liittyneet ongelmitta yhteen vaikka siitä olisi joskus ollutkin 
suotuisat seuraukset. Romanssi saattoi kuitenkin syntyä vaikka oikein kirjoitusta harjoitelta-
essa: 

”…mummo pääsi tulevan aviomiehensä viereen istumaan, jotta pappa oppisi paremman kä-
sialan.” (108 isoäiti.) 

Vanhempien kouluaikaan sukupuolen mukaan rakennettuja rajoja oli jo purettu. Kiintymys-
suhteista kertovissa emotionaalisissa tarinoissa ei välity enää salaileva hämmennys: 

”…jouduin vaihtamaan koulua....kaverit jäivät toiseen kouluun ja se poika, johon olin ihastu-
nut.” (79 äiti.) 
”…oli pehmoista lunta. Teimme tyttöjen kanssa lumesta kotia.” (74 äiti.) 
”…isommat kansalaiskoulun pojat toimivat ratsuina ja pienemmät…könysivät hartioille. Sit-
ten alkoi ’taistelu’, jossa tuuppimalla ja tönimällä selvitettiin voittajaa” (.75 isä.) 
”Koulumatkalla upposin suohautaan…(toveri) löi markan vedon, etten uskalla kävellä yli. 
Minä uskalsin ja upposin. Reppu kastui ja matikan kirja meni pilalle.” (45 isä.) 
”…Eräs koulutoverini…heitti voileipänsä kattoon johon jäi rasvainen jälki. Opettaja tuli 
luokkaan, huomasi tahran ja kysyi kuinka voileipä oli joutunut laipioon. Poika vastasi: Se pu-
tos!” (141 isoäiti.) 
”…uskontotunti oli menossa ja eräs oppilas ei ollut kovin mukana tunnilla kun opettaja kysyi 
häneltä miten Sakkeus tuli alas puusta. Oppilas vastasi: Niin että karna rapisi….kaikki nauroi-
vat.” (152 isoisä.) 

Toiminnallisuudesta ja leikeistä kertovat tyttöjen koulun pihaan rakentama lumikoti sekä 
poikien keskinäinen taistelu, jotka ovat mielissä miellyttävinä muistoina. Joskus toimintaan 
liittyi poikien kohdalla kilpailua ja uskalluksella uhittelua seurauksineen. Opettajan kysy-
mykseen annetuista nokkelista ja opettajan auktoriteettia murtavista vastauksista on muo-
dostunut erityisen hyvin mieleen jääviä mukavia muistoja. Nekin liittynevät mielihyvään, 
jonka auktoriteettihahmon murtaminen tuo tullessaan. 

Pelaamisen ja kilpailun säännöstöt keventyneet 

Leikkiessään lapset oppivat. Leikki rakentuu koetusta ja ympäristön aineksista (ks. Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2003, 18–19). Omassa lapsuudessani leikin tovereiden 
kanssa kotinurkilla leikkejä, joissa kuvittelimme elävämme sellaista kotielämää, mitä olimme 
nähneet niillä tienoilla vietettävän. Kellään ei ollut televisiota, eikä juuri muitakaan kuvia, 
joten tiesimme kodeissa olevan keittiön ja kamarin, isien lähtevän töihin, äitien jäävän koti-
tehtäviin ja lasten olevan hoidettavia. Tiesimme myös miten kaupassa toimitaan ja mitä 
sieltä ostetaan. Rakensimme näitä tilanteita metsän oksat ja sammal tai ojan vieren kivet ja 
savi materiaalinamme, ja esitimme sovitusti isiä, äitejä ja lapsia tai kaupan myyjiä ja asiakkai-
ta. Näiden aikuisten elämää mallintavien ja koettelevien kuvitteluleikkien lisäksi meillä oli 
lisäksi paljon erilaisia sääntöleikkejä, joissa joku aina jotenkin voitti toiset. Näiden leikkien 
säännöstöt suurelta osin periytyivät sukupolvelta ja siirtyivät naapurilta toiselle. Niitä leikit-
tiin kotinurkilla lasten kesken ja koulun pihamaalla välituntien aikana. En itse muista kou-
lussa leikityn arkisiin toimiin liittyviä kuvitteluleikkejä lainkaan, sillä ne olivat hitaasti etene-
viä ja aikaa vieviä. Elämä koulussa oli tarkasti säännösteltyä myös ajan suhteen, mutta koto-
na oli joskus lupa leikitellä. Runeberg (1934, 36) toteaa:” Koti on se paikka, jossa lasten on 
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piirustettava vapaasti sydämensä halusta ja vain oman huvinsa vuoksi – leikittävä”. Tämän 
aineiston mukaan isovanhemmat joutuivat koulussa ’piirustamaan’ sääntöjen mukaan ja 
kertovat koulussa leikittyjen leikkien säännöstöistä: 

”Ruutuhyppy, karttupiilo, polttopallo, naruhyppy, hippajuoksu, leuannosto, polvikoulusta 
pyöriminen ja tangolla kiikkuminen.” (91 isoäiti.) 
”Piirrettiin pihaan ruudut joita oli kuusi kappaletta vierekkäin. Sitten heitettiin pieni palikka, 
vaikka laudanpalanen. Alettiin kinkkaamaan yhdellä jalalla ja siirtämään palikkaa seuraavaan 
ruutuun. Palikka ei saanut jäädä viivalle. Näin kierrettiin kaikki kuusi ruutua järestäin. Toinen 
jalka ei saanut osua maahan koko aikana ja jos osui siirtyi seuraava pelaamaan, myös jos pa-
likka jäi viivalle.” (113 isoäiti.) 
”Leikimme välitunneilla ja ennen koulun alkua aamuisin karttupiiloleikkiä. Koulun puuliiterin 
ovi oli se kohde jota piti koskettaa ennen etsijää ja sanoa ’omat nimet’, niin ei joutunut seu-
raavaksi etsijäksi. Kerran eräs poika juoksi piilosta piikkilanka-aitaan, silmän alle tuli iso haava 
ja hän joutui lähtemään lääkäriin.” (126 isovanhempi.) 

   

  

   

Kuva 60. Ylhäällä vasemmalla sokkonen isoäidin esittämänä. (91 isoäiti.) 
Kuva 61. Ylhäällä keskellä ruutuhyppely isoäidin esittämänä. (113 isoäiti.) 
Kuva 62. Ylhäällä oikealla leuanveto isoäidin esittämänä. (125 isoäiti.) 
Kuva 63. Keskellä vasemmalla napakelkka-leikki isovanhemman esittämänä. (113 isoäiti.) 
Kuva 64. Keskellä oikealla karttupiilo isovanhemman esittämänä. (126 isovanhempi.) 
Kuva 65. Alhaalla vasemmalla isän esitys pelistä kuusi pistettä. (137 isä.) 
Kuva 66. Alhaalla keskellä polttopallo isoäidin esittämänä. (111 isoäiti.) 
Kuva 67 Alhaalla oikealla värileikki isovanhemman esittämänä. (123 isovanhempi.)  
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Kuva 68. Ylhäällä vasemmalla seinäpallon säännöstö isoäidin esittämänä. (83 isoäiti.)  
Kuva 69. Ylhäällä oikealla isovanhemman esittämä ruutuhypyn säännöstö. (107 isoäiti.) 
Kuva 70. Alhaalla vasemmalla saukkosrinki äidin esittämänä. (132 äiti.)  
Kuva 71. Alhaalla oikealla polttopallo isovanhemman esittämänä. (123 isovanhempi.) 

Kuvissa (Kuvat 60–71) aikuiset esittävät lapsuuteensa kuuluvia leikkejä ja pelejä säännös-
töineen. Isovanhempien lapsuudessa leikkivälineitä ei yleensä ollut kotona eikä koulussa 
kovin monia. Hyödyllistä ja nautinnollista ruumiin pinnistelyä harrastettiin rekillä riippuen 
tai riuku apuna pyörien: 
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”…Ulkona rekki jossa nostettiin leukoja ja pyörittiin kyynärkoukun varassa…” (125 isoäiti.)  
”Kun koulu oli järven rannalla leikittiin jäällä. Siellä oli laitettu napakelkka joka oli sellainen 
että jäähän oli upotettu iso tolppa jonka päällä oli pitkä riuku toisesta päästä kiinnitetty tolp-
paan tapin varaan että se sitten pyöri ja tolpan toisessa päässä joka oli jään päällä oli pieni 
kelkka kiinnitetty riukuun. Sitten mentiin kyytiin … Toiset pyöritti riukua. Vauhti oli kova…” 
(113 isoäiti.) 
”Välitunneilla tytöt pelasivat seinäpalloa. Pallo oli aina jonkun tytön kotoaan tuoma. Jos pallo 
putosi pelaajalta maahan, se oli rikko ja vuoro vaihtui. Se oli hauskaa peliä ja joillekin karttui 
pelistä hyvä pallonkäsittelytaito.” (122) isoäiti. 

Jotkut kotiväestä liittivät runsaiden sanallisten selvitysten lisäksi melko tarkat kuvaukset 
leikkien ja pelien säännöstöistä. Säännöstöjä kuvatessa tikku-ukkohahmojen käyttäminen on 
tässä tavallista.  

Omana kouluaikanani samoin kuin lasteni kouluissa hiihtäminen ja hiihtokilpailut ovat 
olleet kouluun kuuluva tärkeä tapahtuma. Tässä aineistossa on vain yksi maininta isovan-
hempien aikaan pidetyistä hiihtokilpailuista. Sen mukaan niitä kyllä pidettiin useita joka 
vuosi: 

”Hiihtokilpailuja oli useita talvella. Palkintoina opettajan kuvalehtiä yms.” (91 isoäiti.) 
 

 

Kuva 72: Hansvilivililai-leikki äidin esittämänä. (156 äiti.) 
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Vanhemmat eivät sen enempää mainitse hiihtokilpailuja. Vanhempien kouluajoista kerto-
vissa tarinoissa ei kerrota myöskään leikeistä jäällä, eikä pitkistä sääntöleikeistä. Mustaa 
miestä muistan itse leikkineeni lapsena ja huomaan sen säilyttäneen asemansa myös van-
hempien kertoessa lapsuudestaan.  

Vanhempien kertomuksissa on uutta ’tykkäämisen’ rohkea käsittely (Kuva 72) leikin kulus-
sa: 

”…Alaluokilla leikittiin mustaa miestä, rosvoa ja poliisia sekä hippaa. Myöhemmin opeteltiin 
twist narun hieman hankalampia kuvioita. Hyppynarua hypättiin 2 kaverin pyörittäessä aina 
vain nopeammin ja nopeammin. Silloin saatettiin luetella aakkosia…Mihin jäi (esim.n kirjai-
meen)…niin siitä keksittiin tytölle pojan nimi (esim. Niko)…Sitten rallatettiin…’tyttö se tyk-
kää Nikosta, Niko se tykkää tytöstä). Ei, juu, ei, juu, ei, juu…’ hauskinta oli tietysti jos tuli 
juu!” (136 äiti.) 
”Tytöt leikkivät ennnenvanhaan Hansvilivililaita. Leikkiin toivottiin mukaan myös opettaja, 
mieluiten miesopettaja...” (156 äiti.) 
”…talvella tehtiin urheilukentälle lumeen polkemalla hirmu iso saukkosrinki jota juostiin ym-
päri toisia pakoon …” (132 äiti.)  
”…pelattiin kuutta pistettä. Sitä pelataan pesäpallovehkeillä siten, että yksi on lyöjänä ja toiset 
yrittää ottaa kiinni, vaikka räpylällä. Pisteet oli muistaakseni: -maasta 1 piste, -pompusta 3 pis-
tettä, -koppi 6 pistettä. ..se joka sai ensin kuusi pistettä, pääsi seuraavaksi lyöntivuoroon.” 
(137 isä.) 

Laululeikkien sanoituksia muistetaan yhä vähemmän 

Runeberg (1934) kirjoittaa piirtämisen opetuksesta seuraavaa:” Jotta piirustettu muoto 
esiintyisi selvänä ja jotta se paremmin voitaisiin käsittää ja painaa muistiin, eivät tarpeetto-
mat viivat saa tehdä kuvaa epäselväksi eivätkä asiaankuulumattomat muodot vetää mielen-
kiintoa pois itse aiheesta” (mt., 29). Isovanhempien lapsuuden aikaan ajateltiin lapsen oppi-
van ennalta määrätyt asiat muistamalla ne oikein. Tämän tutkimuksen aineiston valossa 
näyttää siltä, että monet isovanhemmat ovat oppineet muistamaan asioita oikein perinpoh-
jaisesti. Laulujen sanoja tunnutaan muistettavan säekaupalla kymmenien vuosien takaa. 
Joitakin niistä toistellaan yhä, mutta jotkut ovat muuttuneet vanhanaikaisiksi ja jääneet pois 
yleisestä käytöstä:  

”Kun mummo oli koulussa alaluokilla laulettiin ja leikittiin usein: Kas kuusen latvassa oksien 
alla on pesä pienoinen oravalla…jne” (15 isoäiti.) 
”Kevättären viesti: Ens kevättären viestin toi tänne tyttö pienoinen. Tuo sinisilmä sievin ja 
sisko vuokkojen. Toi sylin kukkakukkuran ja päivän riemun rikkahan Nyt hangetkin jo häviää 
kun koittaa kevätsää” (103 isoäiti.. 
”Ylätalon Jussi ja Alatalon Ässä: Ylätalon Jussi ja Alatalon Ässä kantavat tikapuita yhdessä 
tässä. Näkevät varis-pesän, päättävät sen viedä, eipä sitä urotyötä tikapuutkaan siedä. Loiskis 
suoraan lätäkköön. Kyllä pojat hämmästyi ja varikset niin ikään ” (108 isoäiti.) 
”Anni-Tanni Talleroinen, punaposki palleroinen, tuli ulos oven sulki. Yli pihanurmen kulki 
pikku kellariin. Anni-Tanni Talleroinen, punaposki palleroinen, otti kellarista voita, maitoa ja 
perunoita pikku kipposiin.” (139 isoäiti.) 
”Pienelle matkalaiselle: Pien on tuossa matkalainen, kirjat, taulut laukussaan. Silmä kirkas 
hohtavainen, viel’ on puna poskillaan. Minne, minne käy sun tiesi, pieni reipas matkamiesi? 
”Kouluhun” sä vastaat mulle, toivon hymy kasvoillas. Käyös siis, ja Herra sulle olkoon siellä 
oppaanas. Ahkeruuteen aikas käytä, Isän, äidin toiveet täytä!” (104 isovanhempi.) 
”Talviukko: Talviukko tassukka jo kelkkoinensa kulkee. Lumivaippaan valkoiseen taas koko 
luonnon sulkee. Talviukon rinnalla käyt pakkaspoika virkku. Tirkistellen, kurkistellen miss’ on 
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Simo, Sirkku. Nipistäin jo nenänpäätä, lasten kanssa laukkaa. Läiskyttäen kämmeniään että 
nurkat paukkaa.” (106 isoäiti.)  
”Pääskynen, piiskunen. Sinisiipi, valkorinta. Laulelija, lirkuttaja. Lentelijä, kaunokieli. Teki pe-
sää alkukesää. Reunan alle katon alle. Sinne muni munasensa. Siellä hautoi poikasensa.” (59 
isoisä.) 

Vanhempien kouluaikaan ei enää ulkolukua pidetty tavanomaisena käytäntönä. Näyttää 
siltä, etteivät käytetyt säkeistöt ole enää jääneet mieliin. Tässä aineistossa vanhemmilta tuli 
kouluun muutama koulukirjan sivusta otettu kopio laulun sanoineen ja joku pieni lukemaan 
oppimisesta kertova loru:  

”A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö kaikki nämä tarvitaan lu-
kemaan kun opitaan” (105 äiti) 

Terveys, puhtaus ja ruoka kunniassaan tai 
itsestäänselvyyksinä  
Sota vaikutti monen isovanhemman lapsuuteen ja koulun käymiseen. Materiaalisia varoja 
jouduttiin monin tavoin säännöstelemään. Isovanhempien kouluajasta kertoville tarinoille 
oli leimallista materiaalinen ja välineellinen puutteellisuus. Koulussa se saattoi merkitä kyni-
en katkaisten jakamista:  

”…mummin kouluaika oli koko sota-aika…kirjat oli toisten vanhoja, kynät katkaistiin vierus-
toverin kanssa kahtia. ” (46 isoäiti.)  

Vaikka sotaan liittyi monia pelottavia asioita kuten miesten lähdöt, oli siinä silti jotain aihet-
ta riemuun lapsen näkökulmasta: 

”Silloin olimme iloisia kun koulunkäynti keskeytyi sodan alkaessa.” (112 isoisä.. 

Joidenkin isovanhempien kouluaikana koulussa ei ollut yhteistä ruokailua lainkaan. Kun 
keittolatoiminta alkoi, keitto, puuro tai velli tarjottiin aluksi vain vähävaraisten perheiden 
lapsille. Yleensä eväät käärittiin kotona paperiin kouluun lähtiessä: 

”Omat eväät oli. Enpä muista, milloin alkoi keittola toiminta. Alussa sitä ei kaikki saaneet. 
Joilla ei ollut voita leivän väliin, siihen kelpasi hyvin peruna muusi...” (91 isoäiti.)  

Isovanhempien lapsuudessa ruokailu ei kertomusten perusteella ollut lapselle mikään itses-
tään selvästi nautinnollinen tapahtuma, vaan siihen saattoi liittyä vastenmielisyyden ja alis-
tuneisuuden tunteita:  

” Puuro keitettiin saunan muuripadassa…Kerran oli luiskahtanut saippua pala puuron sekaan, 
josta osa löytyi erään koululaisen lautaselta. ” (35 isoäiti.) 
”…maitopullo särkyi usein matkalla repussa.” (90 isoisä.) 
”…ruokaa ei saanut jättää…” (131 isoisä.)  
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Ruokailuun liittyvät ongelman eivät olleet ohi vielä vanhempien kouluaikanakaan. Monin 
paikoin saatettiin yhä kuljettaa kotoa maitoa ja leipää evääksi kouluun siellä tarjottavan 
keiton lisäksi ja kokea maitopullon kaatuminen seurauksineen. Monissa kouluissa lapsilla oli 
omat tehtävänsä keiton noutamisen ja tarjoilun yhteydessä ja näissä tilanteissa lapsille sattui 
vahinkoja, jotka ovat jääneet mieliin.  

Edellisten sukupolvien käsitys oikeasta suhtautumisesta ruokaan arvostettuna nälän tyydyt-
täjänä muokkasi tapaa, jolla vanhempien kouluaikana kaikille riittävä ruoka tarjoiltiin. Ruo-
kaa tuli kunnioittaa ja kiitollisuutta osoittaen syödä kaikki lautaselle annettu. Voittamatto-
man vastenmielisyyden kohdatessaan lapset keksivät salaisia keinoja, joilla selvittivät tilan-
teita: 

”…pyysin ihan vähän. Siitä huolimatta lautanen oli täynnä keittoa ja siinä lillui 
tietenkin kunnon läskinpaloja….piilotin läskinkappaleet ruokaliinaan…” (124 äiti.) 
”…pudotin sillin lautasen reunalta suoraan eväspaperiin ja näin tein koko ensimmäisen luo-
kan ajan. Kaikki nimittäin oli pakko syödä, mitä lautaselle oli laitettu.” (66 äiti.) 

Sääntöjen ja sen rikkomista seuraavan rangaistuksen tarkoituksena on poistaa epäsuotava 
käyttäytyminen. Behavioristina tunnetun Skinnerin (1974, 59) mukaan rankaisu ei vähennä 
alttiutta jatkaa rangaistavaa toimintaa, joskin voi aiheuttaa niihin keinoihin hakeutumista, 
joilla rangaistus on vältettävissä. Syömisen pakon edessä ja rangaistuksen pelossa lapset 
keksivät tapoja, joiden avulla selvittivät pulmalliset tilanteet.  

Isovanhempien kouluaikaan lapset kärsivät monista sairauksista, jotka sittemmin on pystyt-
ty sulkeistamaan. Osa sairauksista johtui luultavasti ravinnon yksipuolisuudesta tai hygieni-
an puutteesta. Itse muistan lapsilla olleen esimerkiksi vuotavia neniä, märkiviä korvia, huo-
noja keuhkoja ja vääntyneitä sääriä. Lasten vaatetus oli nykyisen mittapuun mukaan likai-
nen, vaikka puhtaus oli osoittautunut hyvän ravinnon lisäksi erityisen olennaiseksi keinoksi 
pitää yllä kaikinpuolista terveyttä. Puhtaus oli kuitenkin usein ’kiven takana’ sillä monessa 
taloudessa vesi oli kantomatkan päässä. Niin oli myös omassa kodissani, jossa ei ollut edes 
saunaa, johon olisi vettä pesua varten kantanut. Äiti joutui etsimään pyykin pesulle paikkoja 
milloin järvien rannoilta milloin yleisistä ja kaukana olevista saunatuvista. Vaatteita oli vä-
hän, eikä niiden pesemisellä voitu pitää nykyisen tavan mukaista kiirettä. Erilaiset syöpäläi-
set olivat tavallisia. Isovanhempien lapsuuden aikaan koulussa puhtaus tarkastettiin: 

”Terveydenhoitaja kävi silloin tällöin. Tarkasti onko korvat puhtaat. Samoin kädet ja vaatteet. 
Ja yksi paha ongelma oli monella, täit. Niitä oli vaatteissa ja päässä tarttuen toisesta toiseen. 
Lääkäri napsi hampaita pois, jos oli reikiä…” (91 isoäiti.) 

Vanhempien kirjoittamissa tarinoissa terveys tai puhtaus ei tullut esille. Olivatko ne muut-
tuneet niin arkipäiväisiksi ja itsestään selviksi asioiksi, etteivät niihin liittyvät muistot erotu?  

Rehtori kertoi kirjeessään (16.11.02) ruokailun muuttumisesta kertovien tarinoiden herättä-
neen lapsissa ihmetystä. Rehtorin ja lasten välillä käytiin kotien kertomusten pohjalta kes-
kustelua ruoan arvostamisesta, ravinnon merkityksestä ja ruokailutavoista.  
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KOTIEN KERRONTA 
KOULUOPPIMISEN PERUSTANA  

Kuvataideopetukseen liittäminen 
Arnheimin (1966) mukaan taidekasvatuksellinen tieto johtaa erilaiset kontekstit huomioiviin 
tulkintoihin. Tieto muokkaa tulkintoja ja sekoittuu tehtyihin huomioihin. Tiedon avulla 
näkemisen herkistäminen auttaa tekemään tarkempia havaintoja ja huomaamaan vuorovai-
kutussuhteita ja siten saavuttamaan voimakkaamman kokemuksen. (mt., 67.) Opetussuun-
nitelma eli annettavien tietojen, taitojen, asenteiden ja tottumusten kokonaisuus jollakin 
kouluasteella tai jossakin koulumuodossa on sidoksissa yleisiin kasvatuksen tavoitteisiin ja 
päämääriin (Nurmi 1982, 125) kuvataidekasvatuksessa kuten muissakin koulun oppiaineis-
sa. Peruskoulun opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa (2004) 1–4-luokkien 
kuvataiteen opetuksen tavoitteissa mainitaan oppilaan oppivan mm. arvostamaan erilaisia 
näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä, tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa 
kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä. Myös seuraavilla 
peruskoululuokilla tavoitteena mainitaan oppilaan ymmärryksen kehittyminen eri kulttuuri-
en ja niiden välisen vuorovaikutuksen suhteen. (mt., 7.16.)  

Tähän visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja kuvallisesti tutkivaan ja ymmärtämiseen 
pyrkivään prosessiin kouluissa tapahtuneessa sovelluksessa liitettiin lasten kodeista tullut 
tieto: 

”…tarkoituksena oli käyttää kodeista tullutta kuvallista ja sanallista tietoa perustana koulun 
opetukselle…” (O13lo nainen.)  

Yhteys koteihin otettiin tarkoituksella rakentaa näyttely koulun juhlaan. Tila yhteiselle näyt-
telylle oli rajallinen: koulun käytävä, jossa oli myös vaatetelineitä ja koulun ruokasali seini-
neen. Jotta tilan ja ripustamisen tuottamista ongelmista selvittäisiin, ajateltiin ohjeistaa eri 
koulujen opettajat koulussa tapahtuvan kotien viesteille perustuvan toiminnan osalta melko 
tarkoin selvityksin: 

”…siinä oli eri ryhmille vähän erityyppiset tehtävät…kirjattiin siihen et sen voi toteuttaa joko 
juttujen pohjalta jotka sieltä kotoa tulee tai sitten käyttäen apuna niitten toisten lasten tehtä-
viä....ideana oli se että jos me meinataan siitä näyttely saaha aikaseks ja toivotaan että sieltä oi-
keesti kuvia kyliltä tulee niin…täytyy aika selkee paketti tarjota…ohjeistuksessa oli kerrottu 
paperin koosta lähtien että minkälaisen työn voi tehä…kyllä niistä silti yllättävänkin erilaisia 
tuli…” (O13lto nainen.) 

’Eskareiden, ykkösten ja kakkosten’ opettajille jaetuissa ohjeissa kehotettiin liittämään ku-
vallinen tehtävä koulussa aikuisen leikistä tai laulusta kertovaan tarinaan tai lapsen omaan 
leikkiin tai lauluun. Pohjaksi ehdotettiin vaaleaa A 5 kokoista paperia ja välineiksi ehdotet-
tiin lyijykyniä, tusseja ja värikyniä.  



239 

Kolmosten, nelosten, viitosten ja kuutosten’ opettajille jaetuissa ohjeissa kehotettiin liittä-
mään tehtävä koulussa vanhemman koulumuistosta kertovaan tarinaan joko kaksiulotteise-
na tai kolmiulotteisena toteutuksena. Kaksiulotteiseen ehdotettiin pohjaksi valkoista A 3 
paperia ja välineiksi vesivärejä ja väriliituja. Kolmiulotteisessa toteutuksessa pohjaksi ehdo-
tettiin esimerkiksi pahvilaatikkoa ja välineiksi monet välineet. Tehtävä koulussa oli mahdol-
lista liittää myös kotoa tulleeseen tarinaan koulumuodista tekemällä paperinukke esimerkiksi 
luokkatoverista ja hänen muodistaan. Välineiksi ehdotettiin leikepaperia, värikyniä ja tusse-
ja. Paperinuket pyydettiin kokoamaan yhteiselle alustalle näyttelyä varten. Oppilaiden työt ja 
kotoa tulleet viestit pyydettiin nimin varustettuina palauttamaan keskuskoululle 1.10.2002 
mennessä näytteille asettamista varten.  

Pienempien opetuksessa kerrotun siirto omien kokemusten 
tarkasteluun 

Varhaisia kouluvuosia pidetään usein sovinnaisuuden aikana lasten kuvailmaisussa (Arons-
son 1997, 71). Koulun alun vuosinaan lapset alkavat ottaa osaa sääntöihin perustuviin pe-
leihin. Ystävyyssuhteet vaikuttavat käyttäytymiseen, kieleen ja piirtämiseen. Mieli muotoaa 
kokemastaan käsitteitä hakiessaan ymmärrystä. Käsitteet nousevat monista lähteistä, esi-
merkiksi sisaruksilta, televisiosta tai sarjakuvista (Gentle 1988, 22). Koulun työskentelyssä 
aiemmin opitut käsitteet otetaan käyttöön (ks. Gardner 1996, 224). Pienten kanssa työsken-
nellyt opettaja kertoi tutkineensa lasten kanssa kirjoituksia ja kuvia: 

”…tutkittiin niitä lasten kanssa…luettiin…katsottiin kuvia…” (O5lto nainen.)  

Havaintoja tekemällä ja vertailemalla pyrittiin ymmärtämään itsen ja koetun ja koetusta 
kerrotun välistä suhdetta. Pienempien lasten puolella kuvallisen tutkimisen päälinjoja hah-
moteltiin pehmeillä kynillä ja tusseilla. Opettaja kertoo kuvallisen tutkimisen tehtävän olleen 
jollekin lapselle erityisen vaikea aloitettava. Omiin kokemuksiin ja oman ruumiin toimintoi-
hin liittyvä keskustelu ja koettelu ja sen myötä piirtäminen laukaisivat itsen ilmaisun tiellä 
olevia esteitä: 

”…tehtiin ne sisältöalueet mitä siihen tuli...viivapiirrosta...kynällä tehtävää hommaa…tehtiin 
pehmeellä lyijykynällä… käytettiin tussia sit jos joku halus…oli yks joka ei tahtonu saaha piir-
rettyä mitään jälkee… kävin sen kans kahestaan läpi niitä tarinoita ja leikkejä mitä oli tul-
lu…alko kertoo omista leikeistään...miten se leikkii jotakin tietokonepelin hahmoa aina ulko-
na ollessaan…siinä samalla kun kertoi niin alko sitten piirtää sitä hahmoo…itseään juokse-
massa siinä asennossa kun hän juoksi…ennenkun hän tekee jonkun sellasen tietokonehahmo-
liikkeen…” (O13lto nainen.) 

Näkeminen itsessään on kognitiivinen tapahtuma. Eisner (1990, 7) toteaa tulkinnan ja mer-
kityksenannon olevan näkemiseen erottamattomasti liittyviä ominaisuuksia, joita kasvatus-
tapahtumassa on mahdollista tukahduttaa tai ruokkia. Arnheim (1990, 40) korostaa tekemi-
sen fyysiseen prosessiin liittyvän välttämättä psykologisia merkityksiä, jotka vaikuttavat 
siihen, miten jotakuta tiettyä lasta on rohkaistava hänen suorittaessaan mitäkin tehtävää. 
Seeskarin (2004) mukaan joillekin mielikuvien luominen ja niiden ’kuvittaminen’ on hyvin 
vaikeaa, ja he voivat ahdistua tyhjän valkoisen paperin edessä. Auttaminen alkuun voi olla 
tapa vapauttaa heidän voimavarojaan luovaan ilmaisuun. (mt., 93.)  
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Kuva 73. Lapsen esittämä leikkitilanne. (18 poika.)  

Opettaja on kirjoittanut lapsen selityksen: ”Minä leikin ’Kettu-leikkiä’. Se on yhestä pleikka-
ripelistä. Ku mää ite leikin sitä, ni mää juoksen ja joskus hypin. Mää en kyllä osaa volttia 
(vaikka pitäis), mutta kyllä osaan superjuoksun. Siinä juostaan pääedessä hirveen kovaa. 
Aika vaikeeta” (18 lapsi). Kuvassa (Kuva 73) lapsi esittää punaisen ääriviivan avulla hahmon 
symmetrisenä, mutta vähän vinossa, kasvopuolelta. ’Pääedessä hirveen kovaa’ juoksevan 
hahmon pää on esitetty aika punaisena. Päähän kuuluvista yksityiskohdista on valittu kuvat-
taviksi silmät pystyin viivoin ja hymyilevä suu. Ääriviivan avulla hahmolle on kuvattu har-
tialinja ja sääret, joihin on esitetty jalat pyöreinä ja painavina muotoina. Kädet ja varsin 
pitkät sormet on esitetty pitkin viivoin. Kuvaan on liitetty kirjaimia. Kuvassa näkyy alun 
esittämisen epävarmuus ja poishangattu ensimmäinen kuvaversio. 

Piirroksissaan lapset kuvaavat toimintojaan (Smith & muut1993, 88). Opettaja on kirjannut 
ylös lapsen kertomuksen useista liki samanaikaisista toiminnoista: ”Mää oon voittanu jalka-
pallon, nään linnun ja saan palkinnon. Syön omenaa voiton kunniaks. Oon niin iloinen, että 
oikein hymyilen ja nostan palkintoo ylös.”  
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Kuva 74. Lapsen esitys jalkapallossa saadusta voitosta. (54 tyttö.) 

Kuvassa (Kuva 74) lapsi esittää kuvan keskitilassa kasvopuolelta hahmon, jonka muoto on 
rakennettu viivamassan avulla. Viivamassa muodostaa mustat liikuntavaatteet. Jaloissa näyt-
tää olevan punaiset sukat ja piikkarimalliset kengät. Ne on kuvattu edestäpäin. Hahmon 
ääriviivan rajaamiin kasvoihin on kuvattu silmät, silmäterät ja silmäripset, nenä sekä hymyi-
levä ja punainen suu. Myös posket ovat innostuksesta punaiset. Hahmon tukka muodostuu 
paljosta viivamassasta, joka sisältää punaista ja mustaa väriä. Hahmon toinen käsi on suun-
tautunut alas ja pitää punaista omenaa, jossa on kiinni vihreä lehti. Toinen käsi kurkottaa 
ylös ja nostaa korkealle palkintopokaalia, joka on ensin piirretty viivamassan avulla ja tehos-
tettu keltaisella värillä. Hahmon perustana on maa, joka muodostuu vihreästä viivamassasta.  

Maasta kasvaa ruskeavartinen puu, jonka tuuheassa ja vihreässä latvustossa on punaisia 
omenoita ja niissä lehtiä. Puu yltää yhtä ylös kuin hahmon nostama pokaali. Voiton väline, 
jalkapallo on kuvattu puun juurelle maahan. Siinä on mustia ja valkoisia kuvioita. Taivastila 
on kauttaaltaan peitetty sinisin, vertikaalisin viivoin. Taivaalle on kuvattu vasemmalle ylös 
keltainen aurinko säteineen ja vaaleanpunainen lintu lentämässä pää alaspäin. Lintu perus-
tuu ääriviivan avulla esitettyyn muotoon. Siinä erottuvat vartalo, siivet, pää, silmät, nokka ja 
räpyläiset jalat.  

Esitän tässä joukon lasten koulussa tekemiä omista leikeistään kertovia kuvauksia:  
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Kuvat alusta loppuun ja vasemmalta oikealle: 
Kuva 75. ”Leikin barbeilla.” (32 tyttö.) 
Kuva 76. ”Pelaan jalkapalloa Väinön kanssa.” (44 poika.) 
Kuva 77. ”Minusta hauskin leikki koulussa on ’Musta kissa’. Yksi lapsi on kissa, muut hiiriä. Kissa 
nukkuu ensin ja herättyään ottaa hiiriä kiinni”. (58 tyttö.) 
Kuva 78. ”Tässä kuvassa me kilpaillaan että kuka kerkiää ensimmäisenä kiivetä ylimmäisenä olevan 
puun yli ja tulla maahan.” (12 tyttö.) 
Kuva 79. ” Ajan Nikko-autolla” (30 poika.) 
Kuva 80. Legoleikit. (20 poika.) 
Kuva 81. ”Minä kiipeän puuhun” (14 poika.) 
Kuva 82. ”Minä olen aina välitunnil zompi leikijä” (2 poika.) 
Kuva 83. ”Me hypime hypistä. Se on hauskaa. Kun minä hypin se ei onistu.” (15 tyttö.) 
Kuva 84. ”Hyppynarulla hyppiminen on kivaa ja kaikki muukki.” (3 tyttö.) 
Kuva 85. ”Teen lumiukkopalapeliä.” (34 tyttö.) 
Kuva 86. ”Pelaan munitusta Mikon ja Villen kanssa.” (27 poika.) 
Kuva 87. Kiikkuminen. (9 poika.)  

Kuviin liittyvät leikkejä koskevat selitykset ovat lasten itsensä tai opettajan kirjoittamia. 
Esitykset kertovat leikkitapojen muutoksista (ks. Kuva 77), leikkien säännöstöjen vähenty-
misestä (ks. Kuva 78), yksin leikittävien leikkien lisääntymisestä (ks. Kuva 80, 85) ja median 
vaikutuksesta leikissä luotuihin hahmoihin (ks. Kuva 82). Kuvat kertovat lisäksi lasten käy-
tössä olevista visuaalisista käsitteistä merkitysrakenteineen. Koko paperin pinnan käsittely 
värein kertonee annetusta ohjauksesta, sillä se on tässä aineistossa luokkakohtaisesti esiinty-
vää.  

Isompien opetuksessa toteutus perustui kertomuksiin  

Koulun alun vuosina lapset asettuvat koulun kulttuurin symbolisysteemiin, jossa joutuvat 
kuvailemaan tarkasti kirjaimin ja numeroin. Myös piirroksissa pyritään kuvailemaan havain-
tokohteita entistä tarkemmin. Koululaiset kulturoituvat oikean ja väärän täsmällisiin rajoihin 
(Davies 1997). Kuvien halutaan kertovan oikean tarinan ja sisältävän oikean määrän yksi-
tyiskohtia. Soveltavan toiminnan käytäntöjen kulun valossa näyttää siltä, että myös monet 
opettajat ovat kulturoituneet täsmällisiin rajoihin. Kouluissa annettua ohjeistusta seurattiin 
tarkasti. Olisi oikeastaan haluttu saada vielä tarkemmat ohjeet, sillä annettujen vaihtoehto-
jen määrä tuntui hämänneen joitakin opettajia. Ohjeiden koettiin olleen tarpeen näyttelyn 
yhdenmukaistamiseksi:  

”…toimin ihan sen …sanotaanko sen…paperin orjuuttamana…ei niinku rönsyilly siitä yli-
te…koska aattelin että tärkeetä on saaha tämmönen yhdenmukanen näyttely…” (O9lo nai-
nen.) 

Kodeista tulleet viestit olivat lähes kaikki kirjoitetut omassa lapsuudessa opitulla ja vuosien 
myötä muokkautuneella kirjaimistolla ja tyylillä. Viesteissä kerrottiin muistoja koetuista 
elämän tilanteista. Opettajasta saattoi tuntua, että joitakin tekstejä olisi pitänyt korjata tai 
sensuroida: 

”…ja niihin ei...ne annettiin olla ihan sinältään…et niihin ei puututtu sen kummemmin…” 
(O8lo mies.) 
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Sensuuria ei käytetty eikä tekstejä korjattu. Ne luettiin yhteisesti ja niiden herättämistä ky-
symyksistä keskusteltiin: 

”…kaikki tarinat luettiin...kaikille…siis viidennen luokan palauttamat tarinat luettiin viiden-
nen luokan oppilaille…” (O1lo nainen.) 
”…kaikki käytiin läpi...ennenkuin alettiin töihin.... muutenkin puhuttiin just jonkin tarinan 
pohjalta tiettyyn aikakauteen liittyvistä asioista tai muusta…” (O9lo nainen.) 

Opettaja saattoi ratkaista keskustelun ja kodissa tuotetun kertomuksen tyypittelyn tavan 
mukaisen stereotypian pohjalta: 

”…minä luin lapsille…siitä sitten etittiin tietysti jotakin…no ehkä siinä viitattiin vähän näitä 
että pojat on ollu poikia aina ynnä muita ...juttuja tietysti…ei kaikki ollu mitään kolttosjuttuja 
mutta semmosiakin...ehkä ne päällimmäiset ajatukset niihin asioihin liittykin…” (O3lo mies.) 

Raney (1999) toteaa havaitsemisen herkkyyttä olevan mahdollista kasvattaa opetuksen, 
altistumisen tai kulttuurisen valinnan kautta. Kulttuurinen näkeminen muuttuu tapojen ja 
kulttuuristen representaatioiden muuttuessa. (mt.) Aronsson (1997) korostaa opettajan 
opastajan asemaa. Opettajan ei Aronssonin mielestä tule olla sivustaseuraaja vaan suunnan 
näyttäjä. Ohjatessaan opettaja voi tarjota materiaalien valinnassa, teknisessä toiminnassa ja 
käsitteellistämisessä sekä näkemisessä tarvittavia ajattelun välineitä. (mt., 85.) Kotien kon-
teksteihin sitoutunut toiminta tässä koulun kuvataiteen opetukseen liitettynä viitoitti tietä 
erilaisten kulttuuristen ilmiöiden lisäksi kohti monia kuvataiteen sisältöalueita. Kodeissa 
tehty kuvallinen tarkastelu ja tutkiminen liittyivät mm. muotoiluun ja vaatesuunnitteluun, 
liikkeen ja toiminnan kuvaamiseen, tasapainoon ja symmetriaan, tilasuhteiden rakenteluun 
ja mittasuhteisiin. Kotien kuvien liepeillä liikkui paljon kuvataidekasvatukseen sekä kulttuu-
riin ja sosiaalisuuteen liittyvää tietoa. Kuvallisen tarkastelun tilanteissa tiedolla on monta 
tehtävää. Tieto auttaa jäsentämään ja tulkitsemaan yksittäisten värien, viivojen ja muotojen 
kudelmaa ja löytämään kuvasta ennestään tuttuja aihelmia, muotoja (Elovirta 1998, 78), 
tapoja ja muuttuneita käytänteitä. Kuvataiteen opetuksen yhteyteen liitettynä kotien kuvien 
ja kirjoitusten avulla tuotettuja kertomuksia käytettiin yhteisen, aiheista, tekniikoista ja ko-
kosuhteista kertovan lyhyen ohjeen pohjalta. Lisämateriaaleja ei tehtävän tueksi juuri han-
kittu, eikä usein kerrottu suunnatun huomiota tekniikan lisäksi muihin kuvataiteen sisältö-
alueisiin:  

”…me ei käytetty myöskään muita materiaaleja tässä lähteenä tai mielenkiinnon herättäjä-
nä…” (O1lo nainen.) 

Usein lapset oheistettiin kuvaamaan aikuisen kertomus. Seuraavaan vanhemman kirjoitta-
maan muistoon ei ollut liitetty mitään kuvallista ainesta: 

”Kun olin kansakoulussa kouluruokailu oli järjestetty hieman eri tavalla kuin nykyään. Me 
oppilaat toimme kotoamme eväät eli leipää ja maitoa ja koulu tarjosi lämpimän ruoan. Se oli 
keittoa, puuroa tai velliä. Söimme omassa luokassamme pulpettien ääressä. Oppilaiden tehtä-
vänä oli vuorotellen hakea ruoka keittolasta, joka sijaitsi alakerrassa. Kerran sitten ruokana oli 
hernekeittoa ja oli minun vuoroni hakea keittokattila luokkaan. Minulla oli kova nälkä ja sen 
takia myös kova kiire. Ehkä alakertaan vievät rappusetkin olivat liukkaat. Ja ennen kaikkea 
keittokattila oli tulikuuma ja poltti sormiani. Koetin siis kiirehtiä luokkaan höyryävän kuuman 
keittokattilan kanssa… ja HUPS! Kattila putosi. Se putosi hirvittävästi rämisten käsistäni ja 
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vieri portaita pitkin takaisin keittolan ovelle. Vihreää keittoa roiskui valkoisille seinille. Rappu-
set peittyivät kuumaan hernekeittoon. Koko koulun väki juoksi paikalle katsomaan, mitä ih-
mettä oli tapahtunut. Kyllä silloin harmitti...Onneksi saimme keittolasta uutta keittoa –tällä 
kertaa luokkaan asti tarjoiltuna.” (65 äiti.) 
 

 

Kuva 88. Lapsen kuvaus aikuisen kertoman mukaisesta kouluruokailusta. (109 poika.) 

Koulussa tekemässään kuvassa (Kuva 88) lapsi esittää läpileikkausmaisen tilanteen por-
taikosta, jossa kattilan kantajan hahmo on esitetty sivulta silhuettina. Kahden kerroksen 
keltaiseen tilaan on valittu portaikon lisäksi esitettäviksi ovet pielineen, kädensijoineen ja 
numeroineen. Ovet ovat punaiset ja niiden pielet siniset. Ääriviivattu hahmo, kattilan kanta-
ja, seisoo toisen kerroksen tasanteella, kuvan keskellä suorana, käsi eteenpäin ojennettuna. 
Hahmon sääri on vaaleanpunainen, pitkähihainen pusero sininen, kenkä on musta. Sivulta 
kuvatut kasvot ovat vaaleanpunaiset ja niihin on esitetty pistemäinen silmä ja alaspäin vi-
noutuva, tyytymättömyyttä osoittava suu. Hiukset ovat ruskeat ja tuuheat. Ääriviivattu 
portaikko on sininen ja vankka. Sen rakenne ja siihen liittyvä kaide on esitetty. Portaikon 
keskivaiheille on kuvattu musta keittokattila, joka näyttää olevan alas kierivässä liikkeessä. 
Siitä lentää ulos punaista keittoa. Huomio kiinnittyy lisäksi seinällä olevaan pilvimäiseen 
väripintaan, joka on kuvattu kattilan kohdalle keltaiselle seinälle. Se on väriltään vaihtelevan 
violetti ja siinä on tummia pilkkuja. Erivärinen alue seinällä on yhden kerroksen korkuinen. 
Sen suuruus yhdessä vankan visuaalisen rakenteen ja käytössä olevan värijärjestelmän kans-
sa korostaa tapahtuman dramatiikkaa.  
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Gardner ja Wolf (1979; ks. myös Viitanen 1998; Saarnivaara 1993) kiinnittävät huomionsa 
nähdyn ja kuvatun totiseen yhteen liittymiseen varhaisina kouluvuosina. Lasten kiinnostus 
näyttää kohdistuvan tosiasioihin ja visuaaliseen realismiin. Kolmoset, neloset, viitoset ja 
kuutoset kuvasivat kerrottuja tilanteita kaksi- tai kolmiulotteisina tai eri-kontekstisia pape-
rinukkeja. Aihe ja tekniikka leimasivat toiminnan kuvataiteen opiskeluksi:  

”…en toteuttanu varsinaisesti mitään tämmöstä kuvataiteen oppiainesta siinä ainakaan tieto-
sesti…koska siinä nyt oli materiaaleista ja näistä välineistä millä työt tehtiin…ensin luonnos-
teltiin lyjykynillä ja sitten tusseilla ääriviivat ja sitten puuväreillä väritys…” (O9lo nainen.)  
”…sitten kuvataiteen tunnilla oppilaat joko maalasivat vesiväreillä tai sitten teki näitä pahvi-
laatikkotöitä riippuen siitä että minkälaiseen se anto mahollisuuksia se teksti mikä heillä oli sit-
ten vanhemmilta tai isovanhemmilta…” (O1lo nainen.) 
”…se meni niinku normaalien kuvataidetuntien puitteissa....ihan niinku varsinaisena kuviksen 
työnä...kyllä me siihen ihan panostettiin ja käytettiin aikaa siihen tekemiseen…” (O7lo mies.) 
”…sitten me jatkettiin…niinkun siinä ohjeessa oli… lapset mietti oman koulujutun mistä 
piirtää...oli pulpetissa istumiskuvia mutta sitten aika paljon oli ulkoleikkejä…” (O10lo nai-
nen.) 

Koulussa lasten on tärkeää saada harjoittaa merkkien ja ilmaisun kieltä monin erilaisin väli-
nein (Gentle 1988, 35). Materiaalien tulisi olla mahdollisimman hyvät ja saatavilla. Lapsille 
pitäisi varata tarpeeksi aikaa ja opettajan huomiota materiaalisten ja ajattelua vaativien pro-
sessien läpikäymiseen (Smith & muut 1993, 103–104). Tämän tehtävän suorittamisen yh-
teydessä opettajat nojautuivat annettuihin ohjeisiin. Ohjeista saatettiin poiketa ihan vähän 
tarpeen niin vaatiessa tai vahingossa:  

”…luin huonosti ohjeet...vahingossa sai sitten tehä miten halusivat…” (O10lo nainen.) 
”…jos joku oppilas esimerkiks koki mielekkäänä käyttää jotain kuivaliitua kun ois ollu vahalii-
tu…niinku ohjeissa…niin en mä siitä sitten alkanu sitä kieltämään…” (O7lo mies.) 

Tutkivassa työskentelyssä toimintamahdollisuuksien rajoittaminen ei aina ole perusteltua. 
Mahdollisuuksien ja materiaalien rajoittaminen voi kuitenkin auttaa järjestyksen luomisessa, 
jos keskittyminen ja valinnan tekeminen on vaikeaa (Seeskari 2004, 90). Niissäkin tapauksis-
sa myös avoin vaihtoehto voi olla esillä. 

Opettajien mielestä mieluummin kaksi- kuin kolmiulotteisuus 

Koulun alun vuosinaan lapsia saattaa kiinnostaa vastaavuuksien tai näköisyyksien ja näky-
mien tarkka kuvaaminen. Halutaan tietää miten liike, perspektiivi tai tilalliset suhteet ilmais-
taan (Gardner & Wolf 1979). Malleja ja oppia haetaan innokkaasti ja pyritään hallitsemaan 
työskentelyssä tarvittavat taidot. Useimpia kiinnostaa erilaisten efektien rakentaminen. 
Kuitenkaan omin päin ei tiedosteta tiedosta tyyliin, sommitteluun ja värien sävyihin liittyviä 
erilaisia vaikutelmia, jotka havaitaan ohjauksessa. Kuvaa voidaan tarkastella sen graafisten 
elementtien, materiaalisten valintojen ja visuaalisten järjestelmien pohjalta ja oppia herkisty-
tään kuvien esteettisyydelle ja monille merkityksille. (mt.) Tieto erilaisiin järjestelmiin liitty-
vistä merkityksistä auttaa tekemään valintoja. Moni opettaja ei kuitenkaan ryhtynyt ratkai-
semaan kolmiulotteisuuden ongelmaa. Tämä lienee johtunut materiaalisista ja tilallisista 
hankaluuksista, mutta myös kolmiulotteisen työskentelyn outoudesta:  
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”…eikä tullu sitten siihen laatikkojuttuun joka tuntu vähän vaikeelta…mikä tässä on tä-
mä…pahvilaatikon pohja ja paperiaskartelu…kolmiulotteinen työ…sekamateriaalista... se ois 
pitäny vielä enemmän paneutua …suunnitella…” (O3lo mies.) 
”…se tavallaan niinku tuli käytännön syistä jo hylättyä heti alkuunsa…oli itellä niin kauheen 
kiirettä että en ois millään ehtiny haalimaan näitä kolmiulotteisia materiaaleja siihen…” (O9lo 
nainen.) 
”...en kertonut oppilaille koko pahvilaatikkovaihtoehdosta, sillä meillä ei kerta kaikkiaan ollut 
aikaa siihen...” (O14lo nainen, kirje 18.11.02.) 

Opettajan maininta kolmiulotteisen työskentelyn mahdollisuuden kertomatta jättämisestä 
on tulkittavissa tietoisuudeksi toiminnan merkityksellisyydestä lapsille. Koulun toiminnassa 
ei kuitenkaan koettu olevan sille tarpeellista tilaa. Tässä aineistossa on vain yksi opettajan 
kommentti koskien kolmiulotteista rakentelua toteuttamisesta koulussa ja sen mukaan ”ra-
kentelu on mieleistä….” (O9lo nainen). 

 

  

Kuva 89. Lapsen kolmiulotteisena paperin ja pahvin avulla toteuttama kertomus. (141 lapsi.)  
Kuva 90. Lapsen kolmiulotteisena paperin ja puun avulla toteuttama kertomus. (142 lapsi.)  

Kuvissa (Kuva 89, 90) lapset ovat esittäneet kolmiulotteisen tilaratkaisun kertomusten 
pohjalta pahvilaatikkoon ja käyttäneet lisäksi erivärisiä papereita, pahvia ja puisia elementte-
jä valitessaan esitettäviä visuaalisia hahmoja. Niissä hahmojen muotoja on haettu sekä kak-
si- että kolmiulotteisina. Kaksiulotteisen hahmon äärimuoto on joissakin tapauksissa haettu 
leikkaamisen avulla ääriviivan piirtämisen sijasta (Kuva 89). Yksityiskohtia on haettu sekä 
eriväristen paperien muodostamilla väripinnoilla että lisäämällä hahmoon piirtämistä. Kol-
miulotteisina elementtejä tai hahmoja on käsitteellistetty yksinkertaisin kolmiulotteisin kon-
struktioin.  

Jos kotona oli kerrottu koulumatkasta, vaatetuksesta ja varusteista, saatettiin tehtävä kou-
lussa toteuttaa paperinukkena. Lapsille saatettiin antaa saman koon varmistamiseksi valmiit 
ihmisen kaavat, ’mallinuket’, jotka he kuvataiteen tunnilla kuvallisin keinoin ’pukivat’.  

”…tehtiin ihan leikepaperista...tussit ja puuvärit...oli materiaaleina...ja tehtiin...ja niistä leikat-
tiin vaatteet …useampi kerros ketkä kerkes leikata ja puettiin…mallinuket oli monistettu jo-
kaiselle...että ne oli samankokoset…” (O7lo mies.) 



248 

Lapsi kuvaa symbolein välittömässä ympäristössä kokemaansa ja muistamaansa (Pettersson 
1981,149). Koettu todellisuus rakentuu konkreettiseksi ja näkyväksi kuvien merkistöjen 
avulla. Kokemus esitetään kuvan muotoon kuitenkin subjektiivisin merkitysrakentein. Ih-
misen kuvaaminen on keskeistä kuvailmaisussa. Sovelluksen käytännön tilanteissa opettaja 
kertoi antaneensa lasten itse rakentaa mallinukkehahmot, mutta kontrolloineensa piirtämi-
sen vakavamielisyyttä kiinnittämällä aluksi huomion mittasuhteisiin ja ääriviivoihin:  

”… työt mitä lasten kans tehtiin niinku kuvaamataito…taito juttuihin liittyen niin piirrettiin 
sitten tämmösiä mallinukkeja ..lapset itse teki ...puhuttiin vähän ...ääriviivoista …taikka 
…mittasuhteista ja muista ettei tule ihan pellekuvia …” (O3l mies.) 
 
 

 

Kuva 91. Lasten koulussa ilman kaavaa tekemiä paperinukkehahmoja.  

Dewey (myös Kolb 1984; Räsänen 1995) korostaa kokemuksellisuuden merkitystä. Hän ei 
kuitenkaan pidä kasvattavana sellaista kokemusta, joka ei mitenkään suuntaa ihmisen kas-
vua (Eisner 1991). Kokemus voi myös tukahduttaa kasvun tai rajoittaa sitä jollakin alueella. 
Kasvatukselliset prosessit kannattaa perustaa kokemuksille, jotka kehittävät ajattelua, ruok-
kivat uteliaisuutta ja antavat tyydytystä. (mt., 99.) Mallinukke tarjottiin joillekin lapsille värit-
tämistä vaille valmiina rakenteena, jonka avulla toisaalta haluttiin kontrolloida näyttelyn 
rakentamista varten saatava optimaalinen koko ja toisaalta tehtävän vakavamielisyys ja 
sosiaalisuuden vaateet. Kuvassa (Kuva 91) esitetään lasten ilman valmista kaavaa rakenta-
mia paperinukkeja. Niissä lapset tulkitsevat eri aikakausien tyylejä kertomusten perustalta.  
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Anning (1999) esittää aikuisen muokkaavan lapsen kommunikaation ja merkityksenannon 
symbolijärjestelmiä:” When parents share mark-making with children, they model the sub-
titles of the range of symbolic systems available for communication and meaning making”. 
Omin neuvoin jätettyinä nuoret ajautuvat koulussa turvalliseen, representatiiviseen piirtämi-
sen tapaan, jolloin piirtämistä käytetään lähinnä päivittäisten tapahtumien kertomiseen 
opettajan sallimissa rajoissa:” Children learn that their drawings in school must reflect 
teacher’s views of ’childhood innocence’—nothing violent...” (mt.) Laukan (1996) mielestä 
sosiaalistaminen ei voi kuitenkaan olla taidekasvatuksen tehtävä. Sen on hänen mukaansa 
siedettävä anarkiaa, oikkuja ja pitkälle menevää yksilöllisyyden huomioimista. Granön ja 
Laitisen (1998) mukaan taiteesta voi tulla oppilaalle merkittävää peruskoulun opetuksessa, 
jos koulun arvomaailmassa otetaan huomioon kuvataiteen merkitys oppilaalle ja opettaja 
kykenee tukemaan ja ohjaamaan oppilaan taiteellista kehitystä. Osa luokanopettajankoulu-
tuksen saaneista opettajista tuntee epävarmuutta käyttäessään kuvataiteen käsitteitä tai toi-
mintoja opetuksessaan. (mt.) Sama huomio on tehtävissä tämän tutkimuksen opettajien 
käyttämässä puheessa.  

Joissakin kouluissa tehtävä tehtiin niiden oppilaiden kanssa, joiden kodeista oli kertomuksia 
tullut, mutta ”...muitten oppilaitten kanssa sitä ei sitten työstetty…” (O4lo nainen). Joissa-
kin hyväksyttiin ajatus, jonka mukaan tehtävä liittyi laajempaan kulttuuriseen kenttään ja 
tartuttiin ehdotettuihin vaihtoehtoisiin toimintoihin:  

”… ihan kaikilta ei ollu sitä muistoa...niin me valittiin se oma muisto…” (O5lo nainen.)  

Materiaalia saatettiin hakea myös muista lähteistä:  

”…koitettiin hakea lähdeteoksista juttuja ja sitten näitä kuvia kateltiin ja sitten oli se koulute-
levisiosarja…et se pyöri...tuli materiaalia…ja sitten kun kävi vielä niin että sellanen jota ei ollu 
paperille laitettu ollenkaan …oli sitten kuitenkin kysyny et minkälainen se oli…” (O8lo mies.) 

Tehtävä oli opettajan kertoman mukaan herättänyt keskustelua kodeissa silloinkin, kun 
kouluun ei mitään kertomusta välitetty. Nämä kotien keskusteluista kumpuavat tarinat 
voitiin myös liittää koulussa käytyyn keskusteluun ja kuvalliseen tutkimiseen.  

Liittäminen muihin aineisiin 
Kaikki opettajat eivät käyttäneet kotoa tullutta aineistoa muuten kuin kuvataiteen oppitun-
nilla. Useimmat kuitenkin käsittelivät sisältöä monissa erilaisissa oppimisen tilanteissa. Tari-
nat tuntuivat liittyvän luontevasti äidinkieleen kertomuksissa esitettyjen tapojen kuvailun 
kautta. Joku isovanhempi ei ollut halunnut kertoa sota-aikana käymäänsä kouluun liittyviä 
muistoja, mutta oli lähettänyt kouluun nähtäväksi oman aapisensa tuolta ajalta. Aapinen 
herätti kummastusta niin oppilaissa kuin opettajissa ja siinä näkyi selvästi ajan ja opetetun 
tiedon muuttuminen: 

”…se oli tosiaan erikoinen aapinen...me ihmeteltiin tuolla luokassa sitä että siinä esimerkiks 
erisnimet oli kirjotettu pienillä kirjaimilla kun ollaan luokassa justiin opeteltu sitä että nimet 
kirjoitetaan isolla…niin siinä aapisessa ne oli pienellä...ja sellasta ihmettelevää keskustelua se 
herätti…” (O4lo nainen.) 
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Kotoa tulleet tarinat herättivät lapsissa halun omien kertomusten esittämiseen, jonka opet-
taja liitti äidinkielen alueella tapahtuvaan oppimiseen: 

”…sit tuli lapsille halu kertoo myös omia tarinoita…mitä ne oli pienenä tehny…mikä oli 
kaikki äidinkielen sisältöalueeseen…kertomisen…puhumisen …opettelemiseen…” (O13lto 
nainen.) 

Yhteys liikuntaan syntyi eri sukupolville yhteisten leikkien leikkimisestä. Jotkut opettajat 
käyttivät leikkiä oppitunnin alun motivointiin: 

”...tämmönen leikki kun isä teki talon…siinä oli aavistuksen verran erilaiset sanat…me ollaan 
sitä täällä koulussa leikitty…ja otettiin se…kun oli ihan sama leikki sitten meilläkin käytössä 
vielä…” (O10lo nainen.) 
”…mentiin sinne missä enemmän oli tilaa ja koko porukan kanssa leikittiin…että se taval-
laan…oliko se sitten liikuntaa tai muuta...varattiin sitä aikaa siihen alkuviritykseen…” (O2lo 
nainen.) 

Onko alkuviritykseen käytetty leikki liikuntaa, siitä opettaja ei ollut aivan varma. Kotoa 
tulleet tarinat paljastivat monien leikkien säilyneen käytössä, mutta usein jotenkin muuttu-
neen. Samoja leikkejä havaittiin myös leikityn eri paikoissa vähän eri tavoin. Koulussa ko-
keiltiin joitakin tapoja: 

”…leikit on muuttunu…toiset on leikkiny erillä lailla…esimerkiks vettä kengässä niin joissa-
kin papereissa oli että sitä on leikitty ulkoleikkinä jossakin nurkan takana…me otettiin se sisä-
leikkinä…” (O2lo nainen.) 
”…ne oli hyvin mieleisiä…jotkut leikit oli edelleenkin ihan samoja mitä nytkin leikitään 
niin…se saatto hämmästyttää kovastikin…” (O9l nainen.) 

Lapsille vanhojen leikkien leikkiminen oli opettajan kertoman mukaan mieleistä. Hämmäs-
tystä saattoi herättää havainto, jonka mukaan jotkut vanhoista leikeistä oli edelleen käytössä.  

Pienempien lasten puolelle kotoa lähetettiin kertomuksia ennen lauletuista lauluista. Osa 
niistä oli tuttuja, mutta monet niin outoja, ettei niitä ollut mahdollista laulaen esittää nuotis-
tojen puuttuessa. Opettajan mielestä koteihin olisi pitänyt ottaa uusi yhteys, ja kysyä nuotte-
ja tai pyytää isovanhempia kouluun esittämään tuntemattomia lauluja: 

”…siinä oli lauluja....niitä opeteltiin ja ne oli niistä jänniä....jos saatas joskus käymään 
...pyytämässä mummokuoroon....kun tuli sellasia lauluja...joita en yhtään osannu…joista ne 
sano että se oli ihan ykkösbiisi lapsuusaikana…ois pitäny olla vielä lisää yhteyksissä sinne ko-
teihin…joka ois ollu kyllä niin...hyvä jatkotyöskentely…” (O13lto nainen.) 
”...ennenkun me ruvettiin tekemään sitä kuvallista työtä niin leikittiin niitä leikkejä ja me lei-
kittiin myöskin niitä leikkejä mitä ne tänä päivänä leikkii…ne leikit oli tietysti sitä liikunnan 
puolta…motoriikan kehittämistä...” (O13lto nainen.) 

Pienten puolella leikkimiseen lisättiin myös lasten omat leikit ja ajateltiin leikkimisen kehit-
tävän lapsen motoriikan kehittymistä ja siten liittyvän liikuntaan. Eri sukupolvien kerto-
mukset liittyivät joidenkin opettajien käytännöissä koulun historian opetukseen ja samanai-
kaisesti esitettyyn koulutelevision sarjafilmiin:  



251 

”…meillä oli just sopivasti itse asiassa historiassa…paikallishistorian ja historian tiedon ke-
ruusta…se aika hyvin loksahti sitten tähän asiaan ja siitä keskusteltiin…” (O7lo mies.) 
”…kateltiin vanhoja koulukuvia…. koulutelevisiossa meni hyvä sarjafilmi samaan aikaan …” 
(O8lo mies.) 

Pienempien lasten kohdalla historiallista tarkastelua tapahtui myös. Lapset olivat kiinnostu-
neita vanhoihin leikkeihin liittyneistä välineistä, joista opettaja kertoo hankkineensa lisää 
yhdessä tarkasteltavaa materiaalia:  

”…siinä oli kulttuuria…siirtoo…jonkun verran… muun muassa napakelkasta ja muusta…tuli 
puhetta että mikä se on …ja miten sillä leikittiin…oliko sellasia joka pihassa… piti etsiä jopa 
yks valokuva jossa löyty napakelkka...siitä alko keskustelu et minkälaisia taloja siellä sillon oli 
ja muuta…et se laajeni...jos nyt puhuis historiasta…niin se laajeni sinne...luontevasti ihan sen 
keskustelun kautta…joka käytiin niistä teksteistä ja kuvista…” (O13lto nainen.) 
”…oli paljon semmosta tosi hyvää perinnetietoo mikä siirty siinä luontevassa muodossa noille 
esikoululaisillekin…” (O5lto nainen.) 

Moraalista pohdintaa herättänyt leikkitarina oli liitettävissä uskontotunnin kulkuun:  

”… meillä on yhdistetty ykkös-kakkosen uskontotunti …siellä leikittiin siis tämmönen sosiaa-
lisen kasvatuksen takia…laskin että se on sitä eettistä kasvatusta myöskin…” (O2lo nainen.) 

Joidenkin kertomusten sisältö sopi ympäristö- ja luonnontiedon tunnilla ammattien ja elin-
keinojen kehittymisten selvittelyyn: 

”…nelosten ympäristö- ja luonnontiedossa…jakso jossa puhutaan ammateista ja ihmisen 
elinkeinojen kehittymisestä ja yhteisön säännöistä niin siihen yhteyteen sitten otettiin…” 
(O2lo nainen.) 

Näyttely koulun 120-vuotisjuhlassa 
Aikuisten ja lasten tekemistä tuotoksista koulussa rakennettiin koulun juhlanäyttely, kuten 
oli alun perin suunniteltu. Eri kouluihin kerääntyneet kodeista tulleet kuvin ja kirjoituksin 
tuotetut kertomukset ja kouluissa suoritetun jatkotyöskentelyn tulokset lähetettiin keskus-
koululle näyttelyn rakentamista varten. Töiden varastoinnin suhteen oli menetelty eri ta-
voin, vaikka koot olivat säilyneet toivottuina: 

” …koko oli säilyny…osa oli liittäny selitystä töihin…osa oli liittäny lapsen tekemän työn 
vanhemman työhön… ” (O13lto nainen.)  

Tehtävän alulle saattaneet opettajat rakensivat näyttelyn kodeista tulleista kuvista ja kirjoi-
tuksista sekä koulussa tehdyistä lasten töistä. Näyttely ulottui pitkin koulun käytävää ja 
ruokasalin seiniä. Töitä oli niin paljon, että opettajat joutuivat keksimään keinoja, joilla 
tapetoivat kuvilla seiniä ja rakensivat kuvista ilmatilaan välipintoja. Silti osa yli kolmestasa-
dasta työstä täytyi laittaa pöydille mappeihin:  
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”…meillä oli suorastaan runsauden pula… niitä kaikkia ei pystyny tapiseeraamaan tuohon 
näyttelyyn…piti keksiä semmosia tapoja et miten ne saa kivasti näytteille…ettei sullottu…osa 
piti laittaa mappiin…” (O2lo nainen.) 

Näyttelyn rakentaneet opettajat tekivät suuren työn. Vastuun sälyttyminen kahdelle opetta-
jalle osoittaa mielestäni sekä tässä koetellun koulun ja kodin yhteyttä rakentavan toiminnan 
että näyttelyjen rakentamisen outoutta ja siksi merkityksettömyyttä opettajille. Liekö syynä 
lisäksi opettajien erisarkaisuus ja keskinäisen yhteistyön vähäisyys? 

Tässä kotien konteksteihin liitetyssä kuvataidetoiminnassa osa lapsista tutustui näyttelyyn 
sivumennen koulun juhlan yhteydessä. Keskustelua käytiin lasten etsiessä omiaan ja itsel-
leen tuttuja töitä. Muisteltiin isoisän kertomusta esiintymisestä ja vuorosanojen muistami-
sesta, ja kummasteltiin, tultaisiinko itse vielä vanhana muistamaan nyt edessä oleva esitys. 
Erilaisin käsialoin ja kirjoitustyylein sekä kuvallisin hahmoin rakentuvassa näyttelyssä kiinni-
tettiin huomio asetteluun, samankaltaisiin aihepiireihin ja eri kouluissa tehtyihin ratkaisui-
hin: 

”…me oltiin siellä juhlassa…ja luokka odotteli siinä eteisaulassa missä ne työt oli esillä ..sieltä 
kaikki pongaili sitten niitä omia tuotoksia ja kaverin tuotoksia…se oli aika mukava tilanne kun 
siinä näki niitten muittenkin koulujen töitä samassa ja huomattiin että siellähän oli aikalailla 
samansuuntasia…samoja aiheita oli käsitelty…” (O7lo mies.) 
”….siinä juhlan aikana.... jotkut harmitteli kun ei nähny niitä omia töitä siellä…mutta ihan ne 
oli samalla tavalla esillä siellä kun kaikkien muittenkin työt...ei vaan sattunu silmiin …” 
(O11lo mies.). 
”…tietenkin oppilas kahtoo sen että missä mun työ on…kenen työn vieressä…se on hirveen 
tärkee…” (O2lo nainen.) 

Erityisesti lapsia tuntui kiinnostavan oman työn sijainti toisten töiden joukossa. Erojen ja 
yhtäläisyyksien havaitseminen tuntui myös kiinnostan. Lasten mielestä työt olivat hienoja: 

”…juhlan aikaan...siellä lapset kierteli…ja kyllä sieltä kommentteja tuli...et vähän hienoja…” 
(O12lo nainen.)  

Monessa kodissa oli paneuduttu esityksiin. Koulusta ei lähetetty koteihin tietoa näyttelyn 
valmistumisesta ja mahdollisuudesta siihen tutustumiseen. Monet isommista lapsista osallis-
tuivat juhlaan, mutta pienemmät eivät, kuten eivät myöskään vanhemmat tai isovanhem-
mat. Vanhempainillan yhteydessä jotkut vanhemmat näkivät sen ohimennen. Jotkut saat-
toivat sattumoisin nähdä sen koulusta lapsia hakiessaan: 

”…oppilaitten vanhemmat on saattaneet...siinä katsella kun ovat oppilaita hakeneet koulus-
ta…” (O1lo nainen.) 
”… tätäkään ei vanhemmat ole päässy niin paljon katsomaan mitä olis ollu varmasti syy-
tä.….ei…ei ollu semmosta että olis kutsuttu…” (O3lo mies.) 
”…ei oo tiedotettu että sitä vois mennä kattomaan…” (O9lo nainen.) 

Näyttelyn yli kolmesataa työtä kertoivat koulusta ja elämästä kolmen sukupolven kuvaama-
na. Kuitenkaan mistään koulusta ei lähetetty siitä tiedotetta koteihin. Miksi kotiväelle ei 
tiedotettu näyttelystä vaikka nähtiin niin suuri vaiva? Johtuiko se siitä, että koulussa aikuiset 
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eivät lopulta arvostaneet lasten tekemiä kuvia ja kodeista tulleita piirroksia ja tarinoita? Tai 
pelättiinkö valtavien ihmislaumojen vaeltelua koulun käytävillä? Itse luulen, että syynä oli 
ennen kaikkea vain silkka ajattelemattomuus, toiminnan outous. Kukaan ei ollut tottunut 
tämän kaltaiseen koulun ja kodin yhteyteen, eikä kenellekään tullut mieleen, että olisi ollut 
mahdollista lähettää kutsu näyttelyyn vanhemmille ja isovanhemmille ja järjestää näyttelyn 
avajaiset. Varmaan niihin järjestelyihin olisivat mielellään lapsetkin osallistuneet. Näyttelyn 
juhlistaminen ja kotiväen kutsuminen avajaisiin olisi voinut kasvattaa lasten näyttelytoimin-
taa ja sitä kautta taidemaailmaa kohtaan tuntemaa kiinnostusta. Taiteen tuntemuksen opet-
tamisen lähtökohtana on oppilaiden kiinnostuksen herättäminen (Viitanen 1998, 196). 
Kiinnostumisen ehtona Viitanen mainitsee teosten liittymisen oppilaiden todellisuuteen.  

KERTOMUSTEN TARKASTELU  
Lasten kulttuurisessa kontekstissaan rakentamaa ymmärrystä itsestään käsittelevässä artikke-
lissaan Hart ja Fegley (1997) viittaavat Brewerin (1988) luetteloon muiston reflektoinnille 
altistavista ominaisuuksista. Sen mukaan epätavalliset tapahtumat muistetaan tavallisia pa-
remmin, tavoitteiden toteutumisen kannalta merkitykselliset tapahtumat muistuvat mieleen 
useammin kuin merkityksettömät, odottamattomat tapahtumat muistetaan useammin kuin 
ennakoidut, toiminnalliset muistetaan paremmin kuin mietiskellyt ja tunteisiin vaikuttavat 
tapahtumat muistetaan paremmin kuin neutraalit. (mt.)  

Kirjoitetut tavat ja ’harmit’  
Noin puolet kaikista kotoa tulleista viesteistä kertovat ’harmeista’. Hauskoja muistoja on 
noin kolmannes vähemmän kuin harmillisia. Moniin harmillisista ja hauskoista muistoista 
liittyy emootioiden lisäksi ainutlaatuisuutta ja yllättävyyttä. Muistettuihin välineisiin, vaate-
tukseen, koulumatkaan ja ruokaan samoin kuin leikkeihin, lauluihin ja peleihin liittyy paljon 
toiminnallisuuden ja ruumiin muistoa. Isovanhempien lapsuudessa kouluun liittyivät sään-
töleikit ja ulkoa opitut sanoitukset. Isovanhemmat kertoivat monien säkeistöjen sanat ja 
pelien sekä leikkien tarkat sääntövaiheet. Laulujen sanoissa kerrottiin leikitellen ja luon-
tosuhteesta, ahkeruudella työskentelemisestä ja vanhempien toiveiden täyttämisestä. Niissä 
pojat esitetään rakentavan työn puuhastelijoina, kun taas tytöt esiintyvät kotitoimissa tai 
koristelutehtävissä. Tässä aineistossa vanhemmat eivät esittäneet monia sanoituksia, eikä 
oltu ihan varmoja leikkien säännöistä. Lienee ollut niin, ettei koulussa ylipäänsä oltu enää 
korostettu ulkoa oppimista ja tarkasti sääntöjen mukaan toimimista. Vanhempien kerto-
muksissa oli uutta tunteiden arkinen käsittely leikin kulun vaiheissa.  

Isompien lasten koteihin lähetetyissä viesteissä pyydetyt kuvaukset oli ehdottaen valmiiksi 
jaettu käsittelemään joko opettajan suuttumista, harmillista tai hauskaa tapahtumaa tai oman 
lapsuuden aikaista koulumuotia ja koulumatkaa. Joissakin kodeissa valittiin useampia vaih-
toehtoja esitettäviksi. Koulumuotia isovanhempien kouluaikaan leimasi kotikutoisuus ja 
puutteellisuus. Tässä aineistossa isovanhempien kouluaikaisten vaatteiden kuvailuissa puhu-
taan parsimisesta ja paikkaamisesta, mutta värit eivät nouse esille lainkaan. Eri sukupuolien 
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pukeutumiset erosivat toisistaan silti selvin merkein. Tytöillä oli esiliinat ja helmat, jotka 
ylsivät polveen, kun taas pojat puettiin paitaan ja housuihin. Koulumatkaa kuljettiin yleensä 
jalan tai kotitekoisin suksin. Kengistä oli pulaa, eikä paljain jaloin kouluun tuleva lapsi ollut 
outo näky. Vanhempien kouluaikana pitemmän matkan takaa tulevat lapset olivat koulu-
kyydityksen piirissä. Vaatetuksesta esitetyssä kerronnassa ei enää puhuta puutteesta, vaan 
luetellaan niihin liittyviä vierasperäisiä sanoja, jotka kertovat uusista kuiduista ja vaatemal-
leista. Tytöt on jo keksitty pukea housuihin. Myös värejä mainitaan. Eri sukupuolten eroja 
ei vaatetuksesta käytävässä puheessa korosteta. 

Monet isovanhempien ikävät koulumuistot liittyivät opettajaan. Niissä opettajan kerrotaan 
vaatineen lapsia pysymään hiljaa paikoillaan, uudestaan ja uudestaan purkamaan ja korjaa-
maan jo tehdyn työn, laulamaan toisten arvostellessa ja syömään kaiken vastenmielisen 
ruoan. Opettaja oli myös laskenut leikkiä lasten kustannuksella tai pilkannut lapsia ja anta-
nut ruumiillisia rangaistuksia. Tarinoissa kerrotaan tapahtumista harmeina, mutta yleensä 
niiden mainitaan olleen itsen kehityksen kannalta hyviä. Opettajaan liittyvät hauskat muistot 
isovanhempien kertomuksissa liittyvät opettajan voittamiseen tai heikkouden tilassa näke-
miseen, opettajan lasta kohtaan osoittamaan arvostukseen, yllättävään hyväntahtoisuuden 
osoitukseen tai harvinaislaatuisen oppimistapahtuman järjestämiseen. Vanhempien tarinois-
sa opettajaan liittyvät harmilliset muistot liittyvät opettajaan vahingossa pallolla osumiseen, 
opettajan puhuteltavaksi joutumiseen tai jälki-istunnon saamiseen. Opettajaan liittyvät 
hauskat muistot liittyvät opettajan yllättävään ystävällisyyden osoitukseen.  

Isovanhempien kertomissa muistoissa toverit aiheuttivat harmia pakottamalla toimimaan 
ryhmän halun mukaisesti ja kiusoittelemalla vastakkaisella sukupuolella. Iloa isovanhemmat 
muistivat kokeneensa tovereiden nokkelia vastauksia kuunnellessaan. Vanhempien tarinois-
sa tovereiden uhittelevasta yllyttämisestä aiheutui harmia. Tovereista sai kuitenkin myös 
tarvittavat leikkikumppanit, joille ei ollut enää kiellettyä ilmaista toista sukupuolta kohtaan 
tuntemaansa kiinnostusta. Harmilliset muistot saattoivat liittyä myös ruokailuun. Ruokai-
luun liittyi usein isovanhemmilla se ongelma, ettei sitä aina oltu järjestetty. Jos ruokailu oli 
järjestetty, sitä ei annettu kaikille, tai sille tapahtui jokin vahinko ja se pilaantui. Jos ruokaa 
tarjoiltiin, sitä ei saanut jättää syömättä, vaikka se olisi ollut vastenmielistä. Vielä vanhempi-
en kertomuksissa ruokaan liittyi osittain samoja ongelmia. Sille tapahtui jokin vahinko ja sitä 
oli pakko syödä. Tässä aineistossa vain vanhemmat kertovat kehitelleensä keinoja, joilla 
ohittivat opettajan valvovan silmän ja onnistuivat välttämään vastenmielisimmät nieltävät 
palat. Ruoka liittyi puhtauden ohella terveyteen, mutta terveydestä tässä aineistossa puhui-
vat vain isovanhemmat. Muistot liittyvät lasten vaatteissa ja hiuksissa tavallisina liikkuneisiin 
syöpäläisiin ja terveydenhoitajan ja opettajan suorittamiin korvien, käsien ja vaatteiden 
puhtaustarkastuksiin. Myös hammaslääkärissä käynnit ja hampaiden hoito poistamalla oli 
jäänyt mieliin. Joidenkin isovanhempien ikävät muistot liittyivät sotaan ja sen aiheuttamiin 
vaikeuksiin. Sota aiheutti materiaalista ja välineellistä puutetta, mutta myös sen ilon että 
koulu loppui.  

Elämäkertoja tutkinut Roos (1985, 40) ajattelee elämäkerran muovautumisen olevan pro-
sessi, jossa ulkoiset tekijät saavat henkilökohtaisen merkityssisällön ja subjektiviteetti raken-
tuu. Isovanhempien kouluvuosien esille asettumisen kertomuksissa subjektiviteettia raken-
tavat sekä henkilökohtaisesta vaivaantumisesta että mielihyvästä viestivät merkityssisällöt. 
Vaivaantuminen liitetään kaikkien kuultavaksi ja naureskelun kohteeksi joutumiseen esi-
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merkiksi laulun kokeiden yhteydessä sekä juhlissa esiintymisen epäonnistumisen tilanteisiin. 
Toisaalta esittäminen onnistuessaan näyttää olleen merkittävä, mielihyvää tuottava ja sub-
jektiviteettia vahvistava kokemus. Esittämiseen liittyviä muistoja vanhemmilla ei ole paljon 
omalta kouluajaltaan. Kuitenkin tässä ainoa muisto, jossa koulun toiminta koskettaa joten-
kin lapsen kotiväkeä, on vanhemman kertoma muisto. Se liittyy lapsen juhlassa esiintymi-
seen ja havaittuun äidin tunnereaktioon, jonka lapsi vielä aikuisena muistaa.  

Kuvin esitetty maailmasuhde 
Toisten kanssa oleminen on maailmassaolemisen ominaisuus (Grene 1994). Toiset kuuluvat 
itse kunkin ympäristöön. Merleau-Ponty (1962, 15) korostaa havaintokentän koostuvan 
elementeistä ja niiden välisistä suhteista, jotka havaitaan merkityshorisontissa. Hän esittää 
ihmisen voivan ruumiinsa avulla tarkastella havaintokohteita, mutta ei omaa ruumistaan. 
Oman ruumiin havaitsemiseen tarvitaan toinen:” I observe external objects with my body, I 
handle them, examine them, walk around them, but my body itself is a thing which I do 
not observe; in order to be able to do so, I should need the use of a second body which 
itself would be unobservable… (mt., 91) Havainto omasta ruumiista juontuu enemmän 
toisen kohtaamisen tilanteessa rakennetusta ruumiin skeemasta, kuin ajassa annetusta ärsy-
kedatasta (Shontz 1994). Inhimillinen organismi on valmistautunut reagoimaan mihin ta-
hansa optiseen, ihmistä muistuttavin geometrisin ominaisuuksin järjestettyyn kohteeseen 
samalla tavoin kuin ihmiseen. Ihmisen reagointi on Shontzin mukaan ilmeisesti vähemmän 
tietoisesti ajateltua ja enemmän automaattista kuin on aiemmin ajateltu. (mt.)  

Sekä isovanhempien, vanhempien että lasten kuvissa on esitetty yksinkertaistetuin visuaali-
sin merkistöin ne merkityksellä latautuneet ja käsitteellistetyt seikat ihmisten kokemuksista, 
lajiyksilöistä ja muista merkityskohteista, jotka he ovat halunneet ja voineet kulloisessakin 
kuvaamisen tapahtumassa toisille jakaa. Kuvissa hahmot usein hymyilevät. Haviland ja 
Lelwica (1987) tutkivat 10-viikkoisten lasten reaktioita äitinsä kasvojen ilmeitä kohtaan 
(Terwogt & Harris 1993). Lapset kohtasivat onnellisella ilmeellä äidin onnellisen ilmeen, 
mutta olivat liikkumattomia vihaisuutta kohdatessaan ja näyttivät tahtovan lohdutusta surul-
lisen ilmeen kohdalla. (mt.) Hymy tuntuu olevan tae turvallisuudesta. Kaikki tutkijat eivät 
kuitenkaan pidä hymyn esittämistä piirroksissa universaalina ilmiönä (ks. esim. Goodman 
1985, 49; Aronsson 1997, 182) Tarkastelen tässä isovanhempien, vanhempien kotona ja 
lasten koulussa tekemiä kuvia joukkoina.  

Isovanhempien kuvien arkuus 

Isovanhempien lähettämissä papereissa kertominen on tapahtunut pelkän kuvan avulla vain 
muutamassa tapauksessa. Noin puolet isoisien laatimista papereista sisältää sekä kuvallista 
että sanallista kerrontaa, toisen puolen ollessa pelkkää sanallista sisältöä. Isoäitien lähettä-
missä papereissa on yhtä paljon kuvallista ja sanallista kerrontaa kuin isoisillä, mutta he 
lähettivät toisen mokoman pelkkää sanallista tekstiä. Laulujen sanoja on rikastettu usein 
kuvilla, joissa on esitetty sanoissa erottuvia hahmoja, kuten eläimiä ja puita. Monissa iso-
vanhempien esittämissä peleihin ja leikkeihin liittyvissä kuvissa merkittävään asemaan nou-
sevat leikin säännöt, eivät leikkijät. Sattuneista tapahtumista kertovissa, ääriviivoin tehdyissä 
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kuvauksissa esitetään tilanteita ja paikkoja, henkilöitä, asentoja ja ilmeitä, merkittäviä esinei-
tä ja yksityiskohtia ja niiden välisiä suhteita.  

Kuvat kertomuksiin lienee piirretty sekä muistikuvien että mielikuvien mukaan. Ihmiset 
näissä kuvissa on usein esitetty kasvopuolelta suorina ja kokonaisina seisomassa käsien 
riippuessa sivuilla. Ajattelen tämän viittaavan vuorovaikutustilanteisiin, joissa ihminen koh-
taa lajikumppaninsa juuri kasvokkain, jolloin kuvaskeema on aiheellista stabilisoida siihen. 
Kampauksen ympäröimiin kasvoihin on kuvattu yleensä silmät, nenä ja hymyilevä suu, joka 
esitetään noin joka kolmansilla kasvoilla. Hahmojen kuvaukset perustuvat ääriviivan käyt-
töön. Ajattelen visuaalisesta kaaoksesta samaan hahmoon liittyvien visuaalisten ärsykkeiden 
rajaamisen olevan perustavanlaatuinen ymmärtävän analyysiprosessin tulos joka mahdollis-
taa visuaalisten kohteiden nopean tunnistamisen. Ääriviivalla on erityinen merkitys hah-
moon kuuluvien visuaalisten osien rajaajana ja melko monet hahmoista ovat ääriviivoiltaan 
korostetut. Noin puolet hahmoista esitetään kokonaisina taustaansa vasten ilman peittä-
vyyssuhteita. Hahmojen kokoerojen ja havaintojen vastaavuutta ei ole esitetty noin puolissa 
isovanhempien kuvallisista kertomuksista.  

 

  

Kuva 92. Isovanhemman symmetrinen kuvaus kuoron johtamisesta joulujuhlassa. (108 isoäiti.) 
Kuva 93. Isovanhemman kuvaus koulunkäynnin keskeytymisestä sodan takia. (112 isoisä.) 

Isovanhempien tekemissä kuvissa hahmot esitetään mielellään samoissa perusasennoissa, 
jota muutetaan, jos se on oleellista kuvatun tarinan kannalta. Muutettu asento pyritään 
kuvaamaan siitä suunnasta, joka on toiminnan esittämisen kannalta merkityksellinen. Yli 
puolet kohteista esitetään suorasta perspektiivistä ja alle puolet useampaa tahoa kuvaten, 
jolloin näkökulma on valittu toiminnallisten merkitysten mukaan. Lasten vaatetuksen kuva-
uksissa merkityksellisiksi yksityiskohdiksi valitaan parsimukset ja paikkaukset sekä kaulukset 
ja taskut. Kulkuvälineet ja eläimet on kuvattu siltä suunnalta, jossa niiden mahdollinen 
liikkeelle lähteminen tulisi havaituksi. Valoa ja varjoa ei yleensä ole eroteta esitettäväksi. 
Monissa kuvissa on käytetty symmetriaa kuvatilan visuaalisena sommitteluratkaisuna (esim. 
Kuva 92). Hahmoja ympäröivän tilan vaikutelmalla näyttää olevan merkitystä joskus vain 
siinä suhteessa kuin se liittyy jalan sijaan ja kuvassa esitettyihin hahmojen välimatkoihin. 
Valtaosa isovanhempien tekemistä kuvista on tehty lyijykynillä, pienempi osa kuivamuste-
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kynällä. Väriä on lisätty vain muutamaan työhön värikynin. Käytettäessä väriä, sen valinnalla 
on pyritty summittaiseen kohteesta tehdyn sävyhavainnon vastaavuuteen (esim. Kuva 93).  

Vanhempien kuvien rohkeus 

Vanhemmat ovat käyttäneet samoja kuvallisen kerronnan keinoja kuin isovanhemmat. 
Erojakin on. Vanhemmat ovat ratkaisseet kerronnan pelkän kuvan avulla useammin kuin 
isovanhemmat. Äidit ovat käyttäneet suhteessa enemmän kuvien ja kirjoitusten avulla tuo-
tettua kerrontaa kuin pelkkää tekstiä. Isät taas ovat käyttäneet kirjoituksen avulla tuotettua 
kerrontaa useammin kuin liittäneet siihen mukaan kuvia. Kohteiden koko suhteessa taus-
taan saattaa kertoa kohteen ja ympäristön suhteista (Nodelman 1988, 129). Vanhempien 
tekemissä kuvissa kohteita kuvataan usein suurempina, ikään kuin lähempää, kuin isovan-
hempien tekemissä kuvissa (esim. Kuva 94). Puolet hahmoista vanhempien kuvissa on 
esitetty kokonaisina taustaansa vasten, kun taas noin puolet peittävyyssuhteissa jonkun 
toisen hahmon kanssa.  

 

  

Kuva 94. Vasemmalla äidin esitys koulumatkasta. (20 äiti.) 
Kuva 95. Oikealla isän esitys koulumatkasta. (114 isä.) 

Ääriviivalla on erityinen merkitys visuaalisten osien rajaajana. Vanhemmat ovat käyttäneet 
usein vahvempaa ääriviivaa kuin isovanhemmat ja ikään kuin piirtäneet kuvansa rohkeam-
min kuin isovanhemmat (esim. Kuva 95). Hahmojen kokoerojen ja havaintojen vastaavuut-
ta ei ole esitetty noin neljäsosassa vanhempien kuvallisista kertomuksista. Läpinäkyvyyttä on 
käytetty muutamassa tapauksessa hahmojen sisäkkäisiä suhteita esitettäessä. Noin puolissa 
kuvista on käytetty hahmojen esitystapana suoraa perspektiiviä, kun taas puolissa kohteista 
on esitetty myös muita tahoja. Havainnon ja visuaalisen toteutuksen välisellä vastaavuudella 
näyttää tässä olevan vähemmän merkitystä kuin hahmojen käsitetyllä perusrakenteella. 
Kuten isovanhempien kuvissa, myös noin monissa vanhempien tekemistä kuvista on käy-
tetty symmetriaa kuvatilan sommittelussa. Hahmoja ympäröivän tilan vaikutelmalla näyttää 
olevan merkitystä joskus vain siinä suhteessa kuin se liittyy jalan sijaan ja kuvassa esitettyi-
hin hahmojen välimatkoihin. Vanhemmat ovat käyttäneet vähemmän lyijykynää ja enem-
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män kuivamustekynää kuin isovanhemmat toteuttaessaan kuvallista kerrontaansa. Valoa ja 
varjoa ei yleensä ole esitetty.  

Äidit ovat käyttäneet väriä noin kolmasosassa kuvallisista kerronnoistaan. Muutamat äidit 
ovat käyttäneet värikyniä ja vähän useammat väriliituja. Värit on valittu kohteesta tehdyn 
sävyhavainnon summittaisen vastaavuuden mukaisesti. Isät eivät ole käyttäneet värejä lain-
kaan. Erilaista visuaalista ilmettä tuovat vanhempien tuottamiin kuviin kulttuurin muutos-
ten mukanaan tuomat erilaiset rakenteet ja yksityiskohdat ja niiden mukaiset erilaiset visuaa-
liset merkintänsä.  

Lasten koulussa tekemien kuvien värikkyys 

Kotoa tulleet kuvat ja kirjoitukset oli suunniteltu liitettäviksi koulussa kuvataiteen tunnilla 
tapahtuvaan opetukseen. Kouluihin oli lähetetty sitä varten opettajille jatkotyöskentelyoh-
jeet. Kotien kertomuksia käytettiin oppimistilanteen avaajina, tarinat luettiin ja leikit leikit-
tiin. Kotien materiaalia käsiteltiin myös muiden aineiden oppitunneilla. Ne herättivät kes-
kustelua ja kysymyksiä. Opettajien puheesta käy ilmi, että kotien tarinoita saatettiin lähestyä 
tutkien erilaisia toiminnan ja esittämisen tapoja tai turvautuen jo valmiisiin stereotyyppisiin 
ajatusrakennelmiin kuten ’pojat on aina poikia’. Ohjeissa oli huomioitu tulevan juhlanäytte-
lyn rakentamisen tarpeet sekä vanhempien ja isovanhempien mahdollinen osallistumatto-
muus. Ohjeissa esitettiin erilaisia vaihtoehtoja kuvataiteen opetuksen järjestämiseksi. Vaih-
toehdot hämmensivät joitakin opettajia. Ohjeiden haluttiin olevan selkeät, niistä tahdottiin 
saada selvä ja niitä haluttiin noudattaa. Ohjeen nimeämien aiheiden ja tekniikkojen lisäksi ei 
juuri hakeuduttu kuvataiteen muihin sisältöalueisiin.  

Lapsilla on koulussa yleensä samankaltaisia välineitä kuin kodeissa. Jotkut näyttävät olevan 
huonolaatuisia. Lasten koulussa tekemät kuvat (ks. esim. Kuva 96, 97) eroavat tässä kuiten-
kin aikuisten kotona tekemistä kuvista ennen kaikkea värin käytön perusteella. Koulutöiden 
valmistusprosesseissa on käytetty usein vesivärejä, toisin kuin kodeissa tehdyissä. Koulu-
töissä värit levittyvät myös yli koko kuvapinnan, eikä paperin valkoisuutta yleensä näy. 
Poikkeuksen tässä tekevät pienempien lasten kuvat, sillä niistä osassa kuvatun ratkaisu 
perustuu ensin viivaan, rakentuu sen varassa jolloin osa paperista jää peittämättä. Pienten 
puolella ei kenties ohjeistettu lapsia täyttämään koko paperin pintaa kuten esimerkkikuvista 
voi päätellä. Koko paperin käsittely eri värein vaatii hahmon värin liittämistä kiinni toisen 
hahmon rajan pintaan. Tämä vaatii ajatusta hahmojen välisen rajan molemmin puoleisuu-
desta, kahdelle hahmolle samanaikaisesti kuulumisesta (Smith & muut 1993, 34). Lapsen on 
vaikea käsittää jaettu raja. Tämän tutkimuksen aineiston valossa myös aikuisen on vaikea 
käsittää rajojen molemmin puoleisuus. Käyttäessään väriä, eivät myöskään aikuiset tässä 
peitä sillä usein edes koko hahmoa saati koko paperia. Ajattelen syynä olevan hahmon 
muodon erottamisen olennaisuuden. Väri tai valööri näyttää usein olevan hahmomuodolle 
alisteisessa asemassa. Hahmon muodon erottumista ei haluta häiritä lisäämällä kompleksi-
suutta sen asettuessa suhteeseen tilan väri- ja valoisuuselementtien kanssa. Värin käyttö 
näyttää joissakin kuvissa olevan yksityiskohdin merkitsemisen kaltaista luonteeltaan, jolloin 
värin avulla painotetaan jonkin tietyn piirteen merkitystä toisten joukossa. Värien avulla 
kuvataan joskus paitsi muistiväriä, myös valoisuusvaihteluja ja kontrastien luomaa voiman 
tunnetta koulussa tehdyissä kuvissa.  
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Kuva 96. Vasemmalla tytön koulussa esittämä pihaleikki. (108 tyttö.)  
Kuva 97. Oikealla pojan koulussa esittämä pihaleikki. (135 poika.) 

Aronsson korostaa lasten tekemien ihmiskuvien olevan passikuvatyyppisiä, edestä kuvattuja 
(mt., 52). Tässä lasten koulussa tekemissä kuvissa hahmot kuvataan usein kohtaamisen tai 
toiminnallisen rakentumisen kannalta merkityksellisestä suunnasta kuvaten, ihminen kasvo-
puolelta mutta eläin kyljestä. Jos kerrottavan kuvaaminen vaatii toisen suunnan valitsemista, 
niin tehdään kasvun myötä yhä useammin toiminnallisten kokemusten karttuessa. Aronsso-
nin mukaan toiminnallisuutta esitettäessä sivuperspektiivin käyttö lisääntyy (mt., 52). Tätä 
aineistoa tarkastellessani ajattelen perushahmoa kuvattavan eri tavoin, jos toiminnan ker-
tominen edellyttää sitä ja kerrontaa varten on tehty tarpeelliset tiedostavat havainnot. Pe-
rusasennot näyttävät kuitenkin säilyttävän suositun asemansa. Hahmon perusmuodon ku-
vaamisessa on ääriviivan käyttö tärkeä ja ilman ääriviivan tukea kuvattu on ratkaistu tässä 
aineistossa aina yhtä harvoin huolimatta kasvun vaiheesta. Hahmoon kuuluvat piirteet on 
ikään kuin rajattu ääriviivan sisälle. Halu esittää hahmo kokonaisena ja perusmuodossa 
liittyy peittävyyden esittämiseen. Pienimpien kuvissa peittävyyttä ei esitetä ja kasvun myötä 
siihen paneudutaan, jos kuvallisesti kerrottava sitä vaatii. Peittävyyttä harvinaisempi ilmiö 
on läpinäkyvänä esittäminen, joka harvinaistuu entisestään kasvun myötä. Siinä esitetään 
hahmon perusmuoto toisen hahmon perusmuodon sisällä. Läpinäkyvänä toisen sisällä 
olevan muodon esittäminen on silloin kertomuksen tai kohteen kuvallisen tutkimisen kan-
nalta olennaista.  

Maailmasta yritetään tehdä itselle ymmärrettävä yksinkertaistamalla, luokittelemalla ja häi-
vyttämällä erot (Saaristo & Jokinen 2004, 256). Hahmon perusmuoto näyttää olevan olen-
naisempi kuin sen koko suhteessa muihin hahmoihin. Kuitenkin kasvun myötä kiinnitetään 
enemmän huomiota hahmojen kokojen välisten suhteiden ja niistä tehtyjen havaintojen ja 
kuvatun vastaavuuteen. Tilan kuvaaminen ei näytä olevan yhtä merkityksellistä kuin hah-
moelementtien kuvaaminen, mutta kuitenkin kasvun myötä kiinnitetään lisääntyvää huo-
miota ympäristön tiloista tehtyjen havaintojen vastaavuuteen. Halu käyttää symmetriaa, ja 
esittää kuvattava kuvatilaan keskitettynä näyttää lisääntyvän kasvun myötä. Perspektiivinen 
hahmottaminen ei näytä olevan niin olennaista kuin hahmojen perusmuotojen päättäminen. 
Kohteet kuvataan useimmiten suorasta perspektiivistä ja vain vähän on nähtävissä pyrki-
myksiä esittää kuvattu havaintoa vastaavana. Smith ja muut (1993, 88) esittävät lasten lisää-
vän kuviin valoisuutta, jos se on olennaista tarinan kannalta. Tässä aineistossa valon ja 
varjon esittäminen on vähämerkityksistä lasten kuvissa, eikä sen käyttö juuri näytä lisäänty-
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vän kasvun myötä. Eikö havaintoa ole tehty? Onko havainto tehty, mutta sitä ei ole valittu 
esitettäväksi? Onko kolmiulotteisuus enemmän liikkumiseen liittyvä havainto? Kolmiulot-
teisen havainnon tekemisen ongelma tulee mielestäni esille myös opettajien haluttomuudes-
sa kolmiulotteiseen työskentelytapaan. Vain yksi opettaja tässä koulutoiminnassa uskaltautui 
ottamaan tehtävän kolmiulotteisesti työstettäväksi. Kolmiulotteisuutta kerrottiin vierastetun 
sen materiaalisen ja tilallisen vaativuuden sekä outouden takia.  

Kasvun myötä hahmojen kuvauksissa kiinnitetään lisääntyvää huomiota merkityksellisiin 
yksityiskohtiin ja niiden perushahmoihin. Ensimmäisiä ovat kasvoihin lisättävät silmät ja 
suu, joka usein hymyilee. Kasvun myötä esitetään vähän useampia tunteita kuvaavia yksi-
tyiskohtia, kuitenkin niin että hymyilevä suu on aina suosituin. Goodman (1985, 49) kuiten-
kin huomauttaa, ettei hymy tulkkiudu kaikissa kulttuurisissa tilanteissa samoin. Kun se 
joskus merkitsee ystävällisyyttä, se voi jossakin toisessa tilanteessa ilmaista hämmentynei-
syyttä tai toimia varoittavana viestinä. Ajattelen tässä hymyilevän suun olevan visuaalisen 
käsitteen, joka kuvaa ihmisen kohtaamista läheisen lajitoverinsa kanssa ja siinä osoitettavaa 
mielentilaa. Mielentilojen visuaalisia merkkejä ovat myös kyyneleet tai irvistykset, joita tässä 
aineistossa on jokunen. Tunnesuhteista ja arvomerkityksistä kuvissa kertovat varsinaisesti 
hahmojen väliset suhteet ja välimatkat, kuvapintaan sijoittumiset ja työstämisen määrät. (ks. 
myös Aronsson 1997)  

Materiaalien ja välineiden luonne määrittää osaltaan kuvallista ongelmanratkaisua. (Arnheim 
1969, 257). Tässä aineistossa on nähtävissä värikynien ja tussien käytön vähentyminen sekä 
useiden välineiden käytön lisääntyminen iän kasvaessa. Kuitenkin välineiden valinnassa on 
vaikuttavana tekijänä ollut suurelta osin opettajan ohjaus ja arviointi, joten tulos pitää sisäl-
lään melko isoja koulukohtaisia eroja. Aronsson (1997) esittää kuvan oikeellisuuden välitty-
vän lapsille osittain kuvista annettujen arvioiden ja lausumien kautta ja osittain niiden kuvi-
en kautta, joita lapset kohtaavat. Kun lapsen kanssa kuvista keskustellaan, esitellään uusia 
tekniikoita tai opetetaan lasta näkemään uudella tavalla, tarjotaan lapselle samalla uusia 
keinoja. Kuvien tekemisessä on suurelta osin kysymys niiden keinojen löytämisestä, joilla 
vanhoista kaavoista murtautuminen mahdollistuu. (mt., 22) Ajattelen tässä koulussa tuotet-
tuja kuvia kootuista kokemuksista kertovina tuotoksina. Koulussa tehtyihin kuviin ovat 
lasten omien kokemusten ja niille perustuvien valintojen lisäksi olleet työskentelytilanteessa 
vaikuttamassa mm. opettajan ohjaus, tovereiden mallinnus, yhteiskunnallisesti ja kunnalli-
sesti laaditut suunnitelmat ja varustetut materiaalit sekä kontekstuaalinen tietous.  

Kuvin ja sanoin ilmaistu 
Koulussa tehdyissä kuvissa ei ole liitetty tekstiä kuvakenttään, niin kuin on tehty monissa 
sekä aikuisten että lasten kotona tekemissä töissä tässä aineistossa. Aronsson (1997, 155) on 
havainnut länsimaalaisten kouluikäisten lasten harvoin liittävän tekstiä itse kuvapintaan. 
Johtuuko tämä ilmiö siitä, että länsimaisessa koululaitoksessa on erotettu visuaalisuus ja 
verbaalisuus toisistaan erillään tarkasteltaviksi ilmiöiksi?  

Tässä kuvin ja sanoin tehtyjen ilmaisujen tarkastelussa ensimmäiseksi kiinnittyy huomio 
niiden määrällisiin suhteisiin. Vanhemmat sukupolvet käyttävät enemmän lähettämissään 
viesteissä tilaa kirjoituksille kuin kuville. He myös ratkaisevat useammin kuvan varovaisesti 
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samalla välineellä kuin tuottavat kirjoituksen. Tämä voi johtua heidän lapsuutensa aikaisesta 
opista, jolloin kuvallista materiaalia käytettiin sivussa tekstin tukena ja jossa saadun arvion 
tai ymmärryksen mukaan on tullut luokitelluksi ’huonoksi piirtäjäksi’. Kuvatilan pienuuteen 
voi myös osaltaan vaikuttaa monien vuosien eletty elämä, jolloin kuvan piirtämistä ei ole 
harjoitettu. Vanhempien ikäpolvessa kuvat ovat rohkeammin esitettyjä ja kuvatilan suhde 
tekstitilaan on vahvempi kuin isovanhemmilla. Onko vanhempien lapsuudessa saatu omaa 
ilmaisua korostava oppi kuitenkin jotenkin rohkaissut heitä kuvien tuottamisessa? Kulttuu-
riin liittyvä kuvamaailma on tietenkin myös muuttunut isovanhempien lapsuuden ajoista. 
Toisaalta sekä isovanhemmat että vanhemmat, samoin kuin lapset tässä tuottavat kuvia 
nykykulttuurin vaikutuksen alaisina. Aikuisten kuvantekemisen vuodet tässä yleensä kuiten-
kin liittyvät heidän lapsuuteensa, ja näyttää siltä että ruumiin muistiin hitsautuva kuvan 
käsittely ja kuvaamisen toiminta säilyy aika vahvana opituin merkistöin ja on hidas vaikut-
tumaan kulttuurisista muutoksista.  

Tässä rinnastan joitakin kuvin tuotettuja kertomuksia samoista asioista kertoviin kirjoituk-
sen avulla tuotettuihin kertomuksiin. Monet niistä ovat aikuisten tuottamia mutta muuta-
missa esimerkeissä olen rinnastanut aikuisen tekstikertomuksen ja lapsen siitä kuvan avulla 
tekemän tulkinnan. Tarkastellessani näitä, havaitsen kirjoituksen avulla ilmaistun tapahtu-
mien erilaisia toiminnallisia vaiheita. Eri vaiheita esitetään usein erillisinä episodeina tai 
sarjakuvamaisena kerrontana. Eri toimintojen vaiheita on kuvattu tässä joskus samaan 
kuvatilaan (esim. Kuva 51), jolloin eri aikakerrostumat näkyvät ikään kuin toistensa läpi. . 
Kuvista on vaikea tulkita jonkun asian tapahtuneen ’eilen’ tai ’viime vuonna’, jos siihen ei 
ole liitetty sitä varten tekstiä tai olla muista informatiivisista syistä perillä kuvaan liittyvän 
ajan määrittymisestä. Aika on sen sijaan tulkittavissa vuodenaikoina, aamuina ja iltoina, 
päivinä ja öinä sekä isompina siirtyminä, silloin kun kuvassa on esitetty ajan tyylipiirteitä, 
muotia ja tapoja. Kirjoituksissa on tässä mainittu erilaisia materiaaleja. Niitä kuvista on 
vaikea hahmottaa. Erilaisten struktuurien ja tekstuurien esittämistä varten olisi pitänyt tehdä 
tarkempia visuaalisia havaintoja ja hallita niiden vastaavuuksien kuvin esittämisen keinot. 
Sitä on näissä kuvissa tehty harvoin. Näissä kuvissa tulkitsen olevan kuitenkin paljon esitet-
tyjä asioita, jotka teksteissä ohitetaan. Niissä esitetään muotoja ja niiden merkittäviä yksi-
tyiskohtia kuten esimerkiksi vaatteiden leikkauksia, hiusten kampauksia, tyylistä kertovia 
koristeita, toiminnoista ja niiden merkityksistä kertovia asentoja sekä tunteista kertovia 
ilmeitä, asemia ja välimatkoja. Kuvissa esitetään usein kosketukseen liittyviä yksityiskohtia, 
kuten ovenripoja, rappusia, jalanjälkiä, nappeja ja taskuja. Niissä kuvataan havaintokohtei-
den järjestelmiä, kuten talojen ja savupiippujen samoin kuin ihmisen osien ja jäsenten ra-
kentumista. Kuvissa esitetään hetkeen liittyvä intensiteetti ja kiinnitetään huomio elämästä 
kertoviin ja sille olennaisiin merkitysrakenteisiin.  

TOIMINNAN KÄYTÄNTÖJEN 
TARKASTELU  
Koulun 120-vuotisjuhlan näyttelyn rakentamista varten suunniteltuun toimintaan osallistut-
tiin viidessä koulussa. Tehtävän käytännöt jäivät kahden opettajan hoidettaviksi. He suun-
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nittelivat toiminnot, kirjoittivat ja monistivat yhteyspyynnöt ja koulujen opettajille lähetettä-
vät erilliset ohjeet, ottivat vastaan koulusta tulleet lähetykset ja rakensivat vaativan näytte-
lyn. Näyttelyn hieman yli kolmesta sadasta työstä noin puolet oli kodeissa tuotettuja. Osa 
opettajista ei ollut juuri kuullut kotien taholta mitään kommentteja koteihin liitetyn toimin-
nan mieluisuudesta tai epämieluisuudesta:  

”…ei oikeestaan kukaan vanhempi ottanu minuun yhteyttä…tähän tehtävään liittyen…” 
(O7lo mies.) 
”…ei tullu ainakaan negatiivista palautetta…missään tapauksessa…ei kokenu tätä semmoseks 
ahdistavaks ja pakottavaks…” (O12lo nainen.) 

Tehtävän tiimoilta vanhemmat saattoivat kysellä tarkentavia tietoja siihen liittyvistä rajauk-
sista. Koska kysymyksessä oli koulun juhlaan aiottu näyttely, ei oltu varmoja kenen pitää 
osallistua, tai saako osallistua, jos vanhemmat ja isovanhemmat ovat asuneet lapsuutensa 
toisella paikkakunnalla:  

”…muutama vanhempi minulle soitti tänne luokkaan ja kyseli vähän tarkemmin et-
tä…minkälaisia rajauksia tässä tehtävässä on…esimerkiksi että pitääkö olla vakituinen koulun 
entinen oppilas…” (O4lo nainen.) 

Kaikki eivät asiaa kuitenkaan empineet, vaan ratkaisivat asian lähettämällä viestin, jonka 
mukaan isovanhemmat eivät osallistu koska eivät ole käyneet kyseisellä paikkakunnalla 
koulua. Siten toiminnan merkitys kohdistettiin yksinomaan paikkakuntaan ja sen koulutoi-
minnan historiaan selvitykseen. Ilmeisesti koululta tullut pyyntö oli yllättävä ja siten joskus 
vaikea:  

”… ei äiti ja isi muista…ja en minä mummua nää…” (O1lo nainen.) 
”…oppilaitten välityksellä tuli jotakin että kun ei ne muista mitään ja ei niillä ole mitään erityi-
siä tapahtumia .. mutta ei kukaan ottanu henkilökohtaisesti yhteyttä...” (O1lo nainen.). 
”…tottakai sitä vanhemmilta tuli vähän semmosta että enhän minä keksi…” (O3lo mies.) 
”…sano että ei myö osata...ei tuntunu olevan mitään semmosta dramaattista muistoo…luuli 
että se pitää olla joku semmonen ihmeellinen juttu…” (O2lo nainen.)  

Kotona ei aina muistettu tai ’keksitty’ niin erityisiä tai ihmeellisiä tapahtumia, että niitä olisi 
voitu kirjata ja lähettää kouluun vietäväksi. Oman mielen ilmaisu omia taidollisia keinoja 
käyttäen näyttää myös tässä aiheuttaneen sekä iloa että murhetta edellisille sukupolville. Osa 
isovanhemmista valitti huonoa piirtämisen taitoaan. Tarinoissa paljastuu, että koulussa 
annetun palautteen mukaan piirtämisen kykyä ei ole. Piirtämistä arasteltiin ja sitä saatettiin 
pitää vaikeana:  

”…ymmärsinkö ehkä lasten puheista…että kokivat aika vaikeena alkaa piirtämään…” (O5lto 
nainen.) 
”…jotkut arasteli niinku että en osaa piirtää laittovat sinne vaikka sulkuihin…et tuli vain se 
kirjallinen muisto…” (O9lo nainen).  

Piirroksia kuitenkin kouluun tuli runsaasti ja ne herättivät lapsissa kiinnostusta ja ihailua: 

“…lapset sano että mummo sano että en minä osaa piirtää...” (O10lo nainen.) 
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”…oli kokenut että hän ei osaa piirtää…hänelle aina sanottiin et sinä oot niin huono piirtä-
mään...hän mieluummin kirjottaa…ja oli kirjottanu tarinan...mutta oli myös piirtäny sinne ala-
reunaan pienen kuvan…sano et sitä ei tarvii näyttää…” (O13lto nainen.) 

Epävarmuus itse piirtäen näkyväksi tehdyn ajatuksen kelpaavuudesta saatettiin ilmaista 
maininnalla, jonka mukaan sitä ei tarvitse näyttää koulussa lapsille. Lapset olivat opettajien 
kertoman mukaan ylpeitä vanhempiensa ja isovanhempiensa kertomuksista, kun taas sekä 
ylpeys että häpeä saattoi pilkahtaa vanhemman puheessa isovanhemman suoriutumisesta:  

”….joku äiti sitten puhu siitä…se vähän häpeili että kun mummon muistikin on jo vähän sitä 
ja tätä…mutta kyllä se tuon paperin vielä osas kirjottaa…” (O2lo nainen.) 

Joidenkin vanhempien mielestä tehtävä ei lainkaan kuulunut heille: 

”…semmonen tuli joittenkin kohdalla että en mää viitti että semmosta ylimäärästä…että ne 
kokee että ei ole meijän tehtävä nyt tämmösiä…” (O6lto nainen.) 

Ajatuksen taustalla lienee kokemus koulun ja kodin erillisyydestä. Opettajien mielestä tehtä-
vä saatettiin kuitenkin usein ottaa mielihyvin vastaan. Monessa kodissa keskusteluun lähdet-
tiin ja osoitettiin ylpeyttä siitä, että heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan kysyttiin. : 

”…ne jotka oli innostunu tekemään tämän työn siellä kotona…oli ottanu sen oikeen innolla 
vastaan…” (O7lo nainen.) 
”…tuli myös semmonen et ehdottomasti vanhempia voi käyttää enemmän…tämä on sem-
monen muoto … että vanhemmat osallistuu…se kaikille osapuolille…minä sanosin positii-
vista ollu kyllä…” (O6lto nainen) 
”…vanhemmat oli hyvin ylpeitä että…heiltä on kysytty...mulle jäi semmonen että suurin osa 
koki sen että …heiltä kysytään…” (O6lto nainen.) 

Koulusta annettuun tehtävään suhtauduttiin usein tarkoin ohjeiden mukaan. Useampilapsi-
sissa perheissä saatettiin laatia työnjako helpottamaan käytännön toteutusta:  

”… oli tehny tämmösen työnjaon että äiti vastaa toisen lapsen paperiin ja isä toisen…kyllä ne 
sitä oli tehny mutta ne koki sen aika vaativana…ja tavallaan kuitenkin mielenkiintosena…ja 
sitten siitä tuli muutenkii puhetta…” (O2lo nainen.) 

Joidenkin opettajien mielessä varmistui ajatus vanhempien halukkuudesta omassa hallussa 
olevan tiedon käsittelyyn ja sen kautta kouluun avautuvaan yhteydenpitoon. Eräällä opetta-
jalla oli kokemus oman lapsen osallistumisesta tähän prosessiin. Hän kertoi mielihyvästä, 
jonka koki itse äitinä kun lapsi kotona mainitsi isovanhemman tarinan käsittelystä.  

Toiminnan outous 
Sadoista kuvista koostuva näyttely pystytettiin kahden opettajan voimin. Jotta tila olisi mi-
tenkään riittänyt, jouduttiin kehittelemään erityisiä ripustamisen ja näytteille asettamisen 
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tapoja. Työstä selvittiin lajittelemalla ja niputtamalla ja ompelukoneella kuvia toisiinsa om-
pelemalla. On selvää, että tehtävä oli paljon aikaa ja voimia vaativa: 

”… meillä meni siihen hirveesti aikaa…” (O13lto nainen.) 

Muut opettajat eivät haastatteluissa kuvailleet mitenkään työmäärän suuruutta, vaikka he 
vastuuopettajan kertoman mukaan olivat tyrmistyneitä jo entisestään paljon työn tällä ta-
voin lisääntymisestä:  

”…opettajat oli jotenkin tyrmistyneitä…kun tietää että minkälainen työmäärä niillä on...et sit 
yritettiin tehä mahollisimman selvät niput…” (O2lo nainen.) 

Toimintatapa oli opettajille enimmäkseen uusi ja outo. Kokemusta tehtäväehdotuksen 
tulosta kouluun kuvattiin yllättäväksi. Ohjeita luettiin huolellisesti. Ohjeiden kiteytetyt sa-
namuodot hämmensivät mieliä ja aiheuttivat keskinäistä vuorovaikutusta, yhteydenottoja ja 
kysymyksiä: 

”…tää tuli kyllä…kieltämättä sillai melko yllätyksenä…” (O7lo mies.) 
”…se instruktio meni sillä tavalla että se luettiin se paperi läpi ja sit mä koitin niinku valottaa 
sitä...mitähän tässä ehkä tavotellaan …” (O8lo mies.) 
”…ois toivonu enempi aikaa ja semmosta yhteistä tietoo…et vähän niinku kyseltiin et mitä 
pitikää tehä…sitten tavattiin niitä lappuja et mitä piti tehä…” (O6lto nainen.) 

Kotien kertomukset liitettiin koulun kuvataidekasvatukseen. Työskentelyä koskevat valmiit 
ohjeet saatuaan useilta opettajilta jäi toiminnan omakohtainen pohdinta vähäiseksi: 

”…toisaalta helppo tehtävä...et kun se oli ihan valmiiks pureskeltu…ei muuta kun jaettiin la-
put ja jäätiin oottamaan et mitä sieltä tulee…” (O10lo nainen.) 

Monet opettajat olisivat halunneet vielä yksityiskohtaisemmat ohjeet. He yleensä noudatti-
vat annettuja ohjeita tarkkaan ja antoivat oppilaille kuvataiteen tehtävän ja sitä koskevat 
materiaaliset ja välineelliset rajoitukset. Kuvataiteen sisällöllisiä seikkoja ei yleensä sen 
enempää mietitty, eikä tehty tehtävän tiimoilta muuta syventämistä tai laajentamista kuvatai-
teen teorian suuntaan: 

”…tähän ois itekin voinu panostaa vielä enemmän …että ois pohjustustyötä voinu...ei yksin-
kertasesti ollu sillon hirveesti itellä aikaa eikä paukkuja…panostaa siihen…” (O11lo mies.) 
”…vähän semmonen olo on että että ei nyt niin..niin syvällisesti tätä…tätä tehtävää en ottanu 
käsittelyyn.. että sitä ois niinkun hirveesti laajemmin sitten pohdiskeltu näitä…tämmöstä his-
toriallista perspektiiviä tai jotain muuta...” (O1lo nainen.)  

Opettajien kokemukset kertovat kenties siitä, että kuvataiteen opetuksen yhteyteen raken-
tuva pedagoginen ajattelu on vielä rakentumatta siten, että se yltäisi eri aineiden käytäntöjen 
tasolle. Eikö kasvatustieteen opiskelusta saatu tietoisuus ollut mahdollinen siirrettäväksi 
kuvataiteen opetuksen käytäntöihin? Olivatko opinnot liian suppeat ja teoreettiset? Otet-
tiinko kuitenkin oma ruumiin muisti käyttöön? Toiminnan tausta-ajatuksena oli ennen 
kaikkea näyttelyn rakentaminen koulun juhlaan, niin kuin ohjeissa oli tavoitteista kerrottu: 
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”... aikalailla tehtiin vaan …sen mukaan että saadaan sinne juhlapäivään näyttely ja saadaan 
näitä muistoja jotenkin kuvattua…” (O1lo nainen.)  
”...ehkä ois voinu yhdistää samaan jotain isovanhempien päivää…sit olis saanu sillai niinku ri-
kastettua...tätä hommaa aika lailla...et niinku…kun olis niinku aikasemmin tajunnu…tähänhän 
ois ollut tosissaan hieno yhdistää...että olis voinu taas paremmin niitä kokemuksia vaihtaa…” 
(O10lo nainen.) 

Näyttelyt rakennettiin juhlaa varten sekä isovanhemmilta että vanhemmilta kouluun tuo-
duista kuvallisista kertomuksista sekä lasten koulussa tekemistä töistä. Kotiin ei kuitenkaan 
lähetetty mitään viestiä, jossa kotiväki olisi kutsuttu tutustumaan näyttelyyn. Näyttelyn 
tarkastelun monet opettajat jättivät myös koulussa lasten omalla ajallaan tapahtuvan näke-
misen varaan. Haastattelukeskustelussa huomattiin, että toimintaan olisi kenties voinut 
yhdistää isovanhempien päivän, jollainen joskus oli ollut käytössä. 

Tiedollisen materiaalin runsaus, kiinnostavuus ja 
motivoivuus  
Kodeista tulleet kuvalliset kertomukset sisälsivät runsaasti materiaalia, joka voitiin ottaa 
koulussa käyttöön eri aineiden näkökulmista tarkastellen. Opettajien kertoman mukaan 
monissa kodeissa oli lisäksi keskusteltu lasten kanssa paljon yli sen mitä koulun pyynnössä 
esitettiin: 

”…oli selvästi keskusteltu siitä aiheesta…” (O7lo mies.) 
”…ne oli kertonu paljon enempikin sitten tietenkin mitä siihen paperille oli tullu…” (O10p 
nainen.) 
”... suuri kertomisen halu niillä mummoilla ja papoilla on…kun mummot ja papat yleensä 
niin…niillä saatto olla aa nelonen ihan täyteen kirjotettua tekstiä...” (O13lto nainen.) 

Isovanhemmat tässä kirjoittivat runsaasti tekstejä monine yksityiskohtaisine tietoineen. 
Isoäidit tuottivat kertomuksia jonkun verran enemmän kuin isoisät. Asiaa tuntui kummalla-
kin sukupuolella kuitenkin olevan paljon. Osa kouluun tulleesta tiedosta oli tuttua ja saman-
laista, osa oli muuttunutta. Joukossa oli myös sellaista tietoa, joka oli tähän asti pysynyt niin 
lapsilta, vanhemmilta kuin opettajiltakin piilossa.  

Kotoa tulleet kuvat ja kertomukset olivat lapsille omakohtaisia ja tärkeitä. Koulun alun 
jälkeisinä vuosina lasten kuvallinen aktiivisuus saattaa vähentyä ja muuttua aikaisempaa 
stereotyyppisemmäksi (Gardner & Wolf (1979). Samanaikaisesti lapset ovat kiinnostuneita 
toisten piirtämisen tavoista, joita he koettavat ottaa omaan hallintaansa. Kotoa tulleiden 
kuvien käsittely toimi opettajien kertoman mukaan hyvin työskentelyn motivoinnin tehtä-
vässä:  

”…hyvinkin innokkaasti ruvettiin sitten työskentelemään…” (O9lo nainen.) 
”…näitten pohjalta sitten…kaikki pysty osallistumaan …” (O7lo mies.) 
”…tärkeitä ne oli lapsille…..hyvin jaksovat kuunnella…et kyllä olivat kiinnostuneita…” 
(O11lo mies.) 
”…lapset kuunteli hiiren hiljaa…” (O5lto nainen.)  
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”…oli ollu kiva kuunnella niitä mummun ja papan juttuja…” (O10lo nainen.) 
”…se oli sillä tavalla…oisko se mukava oikee san…” (O8lo mies.) 

Opettajien kertoman mukaan sekä koulussa koettuun tarinoiden jakamisen hetkeen että 
lasten kertoman mukaan kotona vietettyyn hetkeen oli liittynyt lämmin, ihmisten keskeinen, 
emotionaalinen vuorovaikutus. Opettajien kertomassa toistuu kuva lapsista, jotka koulussa 
kuuntelevat hiljaa kodeista tulleita tarinoita.: 

”…mielellään ne lapset kuunteli…muisti ne pitkät kertomukset…kun siihen liitty se et se oli 
jotenkin henkilökohtanen ja mummolta tai papalta tullu…niin sepä olikin aika tarkkaan 
kuunneltu…” (O13lto nainen.) 

Tarinat oli kuultu jo kotona mutta ne jaksettiin kuunnella hiljaa koulussa uudestaan kaikkien 
korvin. Pienetkin lapset muistivat henkilökohtaisen kotona puhutun tarkoin.  

Omakohtaisuuden aiheuttama ylpeys  
Ylpeydessä on kyse itsen tuottamasta saavutuksesta, joka tulee hyväksytyksi sosiaalisen 
kriteeristön valossa (Terwogt & Harris1993). Ylpeyttä tunnetaan, olipa onnistuminen sisäis-
ten tai ulkoisten tekijöiden aikaansaama. 6–7-vuotiaina lapset yhdistävät usein niin ylpeyden 
kuin häpeän tunteensa enemmän vanhempiinsa kuin itseensä (mt.). Tämän tutkimuksen 
sovellusvaiheessa lapset kaikkien opettajien mielestä koulussa osoittivat ylpeyttä, kun heidän 
kotoaan tulleita kertomuksia käsiteltiin. Lapset halusivat tunnistaa omiensa tarinat, eivätkä 
yleensä epäröineet ilmaista mielihyväänsä toisille:  

”…kyllä ne oli ennemminkin ylpeitä niistä…” (O7lo mies.) 
”…niitä piirustuksia mitä oli niin kovasti ihasteltiin…” (O10lo nainen.) 
”…kyllä se oli merkityksellistä…huomas että ne lapset oli ylpeitä…” (O10lo nainen.) 
”…se kyllä palveli niitä lapsiakin kovasti…koska siinä nyt oli sitä…äiti tai isä piirtäny…” 
(O9lo nainen.). 
”…minusta se lapsi oli nimenommaan polleva kun minä sanoin että tässä nyt…isoisä on lait-
tanu meille tämmösen…siinä oli lehtileikkeitä laitettu teipeillä liimattu…” (O6lto nainen.) 
”…oli tosi mielissään kun ne luettiin...ja sitten heti kun kysyin että keneltä oli niin kyllä siellä 
käsi nous pystyyn…ja naama oli näkkärillä…et minun juttu oli tämä…minun pappa on kirjot-
tanu…ja minun mummo…että oli ne tärkeet…” (O11lo mies.) 
”…jos joku tunnisti oman isänsä tai äitinsä tai mummonsa tai pappansa kirjotuksen…niin 
hän sitten sanokin et tuo on mun mummin tekemä…” (O5lto nainen.) 

Lapset tunnistivat itselleen kuuluvat tarinat ja yleensä arkailematta ilmaisivat sen. He koki-
vat tarinoiden toimivan omaa kuvaa tukevana. Tutkimusten mukaan ihminen pyrkii luo-
maan myönteistä kuvaa sekä itsestään että viiteryhmästään (Rönnholm 1999, 158). Tässä 
toiminnassa lasten kontekstin piirteitä esittävät kuvat olivat lasten mielestä hienoja eikä 
lapsia yleensä tarvinnut houkutella esittämään tietojaan ja keskustelemaan keskenään: 

”… jotka toi näitä…kerto ihan omaehtosesti sitten niistä… kokemuksistaan …” (O7lo mies.) 
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Yksi opettaja kertoi kuitenkin lapsen häpeilleen isovanhemman kertomusta. Kertomus 
liittyi muistoon, jossa opettaja oli nolannut isovanhemman hänen ollessaan koululainen. 
Ahon ja Laineen (1997, 41) mukaan nolatuksi joutuminen pelottaa lasta. Opettajan suhtau-
tuminen onnistumisiin ja epäonnistumisiin muokkaa käsitystä itsestä. Tässä opettajan edelli-
sen sukupolven omaiseen kohdistama häpäisy sivalsi vielä lapsenlasta. Sovelluksen käytän-
nössä opettaja kertomansa mukaan ratkaisi tilanteen nimeämällä muiston hauskaksi ja ke-
hotti lasta jatkamaan työtä sen pohjalta: 

”… kun näin nolostuttava muisto…että tätä ei saa näyttää kenellekään....just tunnilla nukah-
tamista…ja mitenkä opettaja oli siihen suhtautunu siihen aikaan…minä koitin kannustaa että 
tee vaan…että tää on tämmönen hauska muisto…kun muistoja on monenlaisia…” (O9lo 
nainen.) 
”… koki mielihyvää siitä että hänen takiaan on joku nähny vaivaa…hänen sukunsa muisto tu-
lee…että se oli silmin nähden iloinen kun se luettiin…” (O2lo nainen.) 
”…semmonen välitty siitä tilanteesta…että tosi mielellään kuunteli...” (O5lto nainen.) 

Laitisen (2003, 200) mukaan koulussa kyetään liian vähän ottamaan huomioon oppilaan 
tarvetta tulla nähdyksi. Tässä kotoa kouluun lähetettyjä tietoja on mahdollista tarkastella 
lapsen taustana, tukena, tai peilinä, jota vasten voi tunnistaa oman kuvansa tai merkityksen-
sä joukkoon osallistujana.  

Toiminnan herättämä vuorovaikutus ja keskustelu  
Prosessin eri vaiheissa henkilökohtaisen ja yksityiseen tietoon linkittyvän toiminnan sisäl-
tämät piirteet herättivät opettajien välistä keskustelua yli koulurajojen ja opettajan ja lasten 
sekä opettajan ja kotiväen välistä elämän ilmiöiden, tapojen ja muutosten pohdintaa: 

”…kyllä me sit keskusteltiinkin…keskusteltiin sitten näistä…soiteltiin toisillemme...” (O6lto 
nainen.) 
”…tuli muutenkin puhetta…ihan ruvettiin juttelee muuten vaan että minkälaista ollu siihen aikaan ja 
näin…” (O2lo nainen.)  

Opettajien kertoman mukaan myös kodeissa käytiin keskustelua yli sen mitä kouluun lähe-
tettyihin kertomuksiin oli lopulta liitetty. Lapset muistivat kodeissa käydyt keskustelut ja 
halusivat kertoa niistä koulussa: 

”…lapsi myöskin alko muistelemaan…mitä kaikkea muutakin siinä oli mitä siihen paperille 
nyt ei välttämättä tullu...” (O7lo mies.) 
”…herätti keskusteluja nämä muistot....tuli vähän pitempiä keskusteluja…” (O9lo nainen.) 

Kertomukset herättivät tavallista pitempiä keskusteluja koulussa. Työtä tehdessään lapset 
pohtivat eri näkökulmista niissä esitettyjen asioiden merkityksiä. Erityisen mielenkiinnon 
kohteina olivat ennen käytetyt kurinpitokeinot ja opettajan auktoriteetti. Opettajan kerto-
man mukaan keskusteleva prosessi jatkui koko viikon löytäen aina uusia kiinnostuksen 
kohteita ja jäi lopulta vähän kesken: 

”…siinä tehdessä…ne ite suoritti sitä arviointia kans kohtuu paljon…niin lapset kyllä mietti 
sitä että minkälaista se olis ollu se koulu sillon…ja mitä se tarkotti kun tuli näitä juttuja että 
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nurkkaan ehottomasti ja …et opettajalla oli auktoriteettia…lyötiin karttakepillä ja…että onko 
ne tosijuttuja vai mitä juttuja…et lapset kävi tämmöstä prosessia läpi että onks se vai eiks 
se…et voik se olla noin…ja oikeestaan se oli...melkein koko tää viikko meni sitten sii-
nä…sehän oli semmonen pitkällinen prosessi…et se pikkusen jäi niinku kesken...” (O8lo 
mies.) 
”…jotkut asiat oli aivan…lapsille että onko semmosta ollu ..joskus koulussa…” (O5lto nai-
nen.) 

Keskustelua herättivät koulun tavoissa ja käytännöissä sekä lasten elämässä tapahtuneet 
muutokset: 

”…yhessä tarinassa kerrottiin ruokailusta…sitä ei ollu…oli eväitä…kellä oli…ei ollu kenkiä 
kaikilla ja sitten se että siinä oli kerrottu että lyijykynät laitettiin puoliks että riitti kaikille ky-
nät…siitäkin lapset sitten keskusteli…” (O10lo nainen.) 
 ”…on nyt niinkun jatkossa tullu jotenkin…että hei muistattekos…” (O10lo nainen.) 

Sava (1992) puhuu kollektiivisesta tai interaktiivisesta virrasta kokemuksen jakamistapah-
tuman tuloksena. Siinä perustana on yhteisön jäsenten todellinen välittäminen toisistaan. 
Yksilöt eivät enää tuota yksittäisiä kokemuksiaan vaan liittyvät toisiinsa, jatkavat toistensa 
ajatuksia ja täydentävät niitä. Kokemuksia jakavan toiminnan tuloksena koulussa keskustelu 
virisi ja jatkui lasten kesken vielä projektin jo loputtua. 

YHTEENVETO  
Tässä esikouluvaiheen jälkeisessä viidessä koulussa tapahtuneessa toiminnassa aikuiset 
muistelivat omia kouluaikojaan. Muisteleva ja kuvin ja kirjoituksen kertova toiminta suunni-
teltiin koulun 120-vuotisjuhlaan aiotun näyttelyn tarpeisiin. Näyttely koottiin yli kolmesta 
sadasta työstä, joista vähän alle puolet oli tuotettu kodeissa ja vähän yli puolet kouluissa. 
Suunnittelu ja monet sen käytäntöön liittyneet toiminnot jäivät pääasiassa kahden opettajan 
suoritettaviksi. Aluksi yllätyttiin kehiteltyä työmäärää. Siitä selvitäkseen oli oltava keskenään 
vuorovaikutuksessa ja neuvoteltava. Paitsi opettajien, myös lasten ja vanhempien sekä iso-
vanhempien kanssa käytiin keskusteluja, joissa käsiteltiin elämän erilaisia muotoja. Kodeista 
tulleet kuvat ja kirjoitukset sisälsivät materiaalia, jota opettajat ottivat käyttöön koulun eri 
oppiaineiden opetuksen yhteydessä. Osa materiaalista oli opettajille tuntematonta ja osa 
tuttua, mutta enemmän tai vähemmän unohtunutta. Myös kodeissa käytiin keskusteluja, 
joiden sisältöihin ei oltu aiemmin puututtu.  

Kodeissa tuotettuja papereita sain käyttööni 158 paperia. Koulussa tehtyjä kuvia on 172 
kappaletta. Vaikuttaisi siltä, että vain neljäntoista kodin aikuiset eivät olisi vastanneet kou-
lusta esitettyyn yhteyspyyntöön. Tilanne ei kuitenkaan ole niin selvä, sillä joistakin kodeista 
on papereita tullut enemmän kuin yksi. Opettajilla ei ollut haastattelutilanteessa tarkkoja 
muistiinpanoja kotien osallistumisesta tai kaikista osallistujista, mutta he arvioivat osallistu-
misprosentin olleen vaihdellen eri kouluissa ja luokkatasoilla viidenkymmenen ja kahdek-
sankymmenen välillä:  
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”...tuli yli puolelta reilusti...” (O6lto nainen.) 
”...kaikilta perheiltä ei tullu…sanotaankohan että kahdeksankymmentä prosenttia…” (O8lo 
mies.) 

Isovanhempien osuus on tässä aineistossa suurempi kuin esiopetusympäristöstä saadussa 
aineistossa. Tämä saattaa selittyä sillä, että koululta lähetetyissä ohjeissa viestejä pyydettiin 
ensin isovanhemmilta (ja vanhemmat olivat merkittyinä sulkuihin). Miesten osuus on niin-
ikään kasvanut ja on vähän yli puolet siitä mitä naisten. Koulusta saamastani kodeista tul-
leesta aineistosta noin puolet sisältää kuvia. Osa opettajista oli sitä mieltä, että vanhemmat 
ja isovanhemmat suhtautuivat myönteisesti ja innostuneesti koululta lähetettyyn yhteys-
pyyntöön. Osa opettajista kertoi kuulleensa myös kielteisiä kommentteja joidenkin oppilai-
den kertomina. Vanhemmat saattoivat valittaa, etteivät muista tai keksi mitään eritystä ker-
rottavaa. Joidenkin vanhempien ja isovanhempien kerrottiin todenneen piirtämisen ja muis-
tojen erottamisen olevan vaikeaa. Moni oli koulussa kuullut olevansa huono piirtäjä. Kun 
tämän toiminnan aikana kodeista otettiin yhteyttä opettajiin, ei valitettu tehtävästä, vaan 
kyseltiin sen reunaehtoja. Oltiin epävarmoja, voiko osallistua, jos on käynyt koulunsa toisel-
la paikkakunnalla. Koulun antama tehtävä haluttiin suorittaa kunnolla ja oikein. Kotona 
saatettiin tehdä työnjako, jos lapsia oli koulussa useampia. Uskoon koulun hallitseman 
tiedon oikeellisuudesta viittaa epävarmuus, jolla suhtauduttiin kotona kirjoitettujen ja kuvat-
tujen muistojen kelpaamiseen koulussa käsiteltäviksi. Kaikki kotoa lähetetyt viestit käsitel-
tiin koulussa ja asetettiin näytteille. Koteihin ei kuitenkaan lähetetty tiedotetta näyttelystä. 
Arvelen sen johtunen toiminnan outoudesta.  

Läheisten kertomien muistojen ja käsitysten avulla rakennettiin kuvaa itsestä ja jaettiin tie-
toa elämän mahdollisista vaiheista ja niissä selviämisen keinoista. Isovanhemmat tässä saat-
toivat kirjoittaa pitkiä tekstejä ja tarkkoja selostuksia. Heidän lapsuudessaan oppimisessa 
korostui oikein muistaminen ja he muistivat monia joskus kauan sitten ulkoa opeteltuja 
säkeitä. Jotkut isovanhemmat olivat kertoneet enemmän kuin mitä kirjattuna lähettivät 
kouluun. Jos sota-aikaan liittyvät muistot olivat niin vaikeat, ettei niistä voinut kertoa, silloin 
haluttiin antaa yhteisesti tarkastelevaksi jotain muuta tilalle. Vaikka isovanhemmat kertoivat 
ajassa tapahtuneista suurilta tuntuvista muutoksista, heidän tapansa lähestyä koulua ja oppi-
laita oli opettajien mielestä suojeleva ja ymmärtävä.  

Muistettavien tapahtumien henkilökohtainen merkitys riippuu osaltaan niihin liittyneistä 
ihmisistä ja heidän toiminnoistaan (Hart & Fegley 1997). Tässä toiminnassa kodeista tulleis-
ta muistoista osa liittyy koulussa opettajan toiminnasta koituneisiin hankaluuksiin. Erityises-
ti isovanhempien aikaan opettajat näyttäytyvät auktoriteetteina suhteessa lapsiin. Jotkut 
isovanhemmat kertovat opettajan toimeenpanemista nykyisen ajattelun mukaan ankarista 
rankaisuista. Karjalainen ja Kyöstiö (1986) esittävät opettajan käyttäytymisen luokassa riip-
puvan monista seikoista. Niihin kuuluvat mm. tavoitteet, joihin on pyrittävä ja oppimateri-
aalit, joita on mahdollista käyttää sekä ne periaatteet, joiden mukaan oppilaiden arviointia 
on suoritettava. Kuta keskitetymmästä koulujärjestelmästä on kyse, sitä sitovammin eri 
kehystekijät säätelevät opettajan käyttäytymistä. (mt., 34.) Isovanhempien kouluaikaan op-
pimisen tavoitteissa näyttää korostuvan ulkoa opitun hyvä muistaminen. Opetukseen liitty-
vistä kehystekijöistä kertovat isovanhempien ruokailuun tai sen puutteeseen liittyneistä 
hankaluuksista samoin kuin oppimateriaalien ja koulumatkan varustuksen puutteellisuudes-
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ta esittämät muistot. Tovereiden suunnalta koetusta kiusanteosta mainitaan muutaman 
kerran sekä isovanhempien että vanhempien kertomuksissa.  

Vanhempien kertomuksissa jatkuvat opettajasuhteessa ilmenevät hankaluudet vaikkakaan 
ne eivät ole enää niin jyrkkäpiirteisiä. Opettajan rankaisua edelleen pelätään, mutta yhä 
useammin yllätytään sen vähäeleisyyttä. Ruokaan liittyvät ongelmat näyttävät vaivaavan 
erityisesti tyttöjä ja vanhempien kouluaikaan ne liittyvät pakolla syömiseen. Vanhempien 
kertomuksissa materiaaliset ongelmat useimmiten liittyvät liikuntavälineisiin. Hauskoina 
kerrotuissa muistoissa monet liittyvät opettajan valta-aseman murtumiseen ja hänen näke-
miseensä heikossa tai ongelmallisessa tilassa. Mieleiset muistot saattavat myös liittyä opetta-
jan lasta kohtaan osoittamaan arvostukseen tai huolenpitoon. Onnistunut esiintyminen on 
koettu omakuvaa vahvistavana, kun taas epäonnistunut esiintyminen on kerrottu nolona 
muistona molempien sukupolvien kokemuksissa.  

Koulussa opettajat liittävät kodeista tulleet kuvalliset kertomukset ja niiden sisältämän tie-
don lapsen kehitystä tukevaan kuvataiteen opetukseen. Lasten kehitys ei tiettävästi etene 
kulttuurisen käsityksen mukaan kovin pitkälle ilman interpersoonallista tukea. Tuen muo-
dot kuvataiteessa riippuvat Matthewsin (1999) mukaan siitä, miten opettaja hahmottaa 
lapsen ilmaisun ja lisää sopivaa strukturaalista sisältöä. Opetus käsittää lapsen ja aikuisen 
välisen diskurssin kentän, jossa aikuinen käyttää suurempaa kokemustaan oppijana, ja inde-
tifioi ja auttaa lasta tiedostumaan esittämistään rakenteista ja muokkaamaan representaatiota 
eri tavoin. Myöhemmin representatiivinen kuvaaminen voi erikoistua, jolloin lasta autetaan 
reflektoimaan tuotostensa merkityssuhteita. Kuvien kautta tapahtuvaan ymmärryksen kas-
vuun ja ilmaisun kehittymisen tarvitaan tiettyjä optimaalisia olosuhteita. Matthews liittää 
Jerome Brunerin tukipuuajattelun (scaffolding) niin fyysiseen kuin psykologiseen rakentu-
miseen. Se sisältää hänen mukaansa psykologista empatiaa aikuisen ja lapsen vuorovaiku-
tuksessa ja ymmärrystä siitä, mitä ollaan kohtaamassa. (mt., 159–163.) Tämän toiminnan 
käytännöissä näen toisilleen tukipuiden rakentajina niin opettajan, lapsen kotiväen kuin 
lapsen.  

Esiopetusympäristöön sijoittuneessa toiminnassa opettaja ei mielestään korostanut kodeista 
tulleita kertomuksia koulusta annettuina tehtävinä, joiden suoritusta olisi erityisesti painotet-
tu. Painopiste tunneilla oli lasten kokemuksiin liittyvässä keskustelussa, jossa erityisinä asi-
antuntijoina käytettiin niitä lapsia, joiden kotoa ei ollut paperia tullut. Tässä soveltavassa 
jatko-osassa joissakin tilanteissa painotettiin enemmän juuri kodeista tulleita kertomuksia ja 
niiden sisältöjä. Sovellusvaiheessa vaihtoehtoisia toimintamuotoja ei aina käytetty, vaan 
koulussa saatettiin jättää tehtävä kokonaan tekemättä niiden osalta, joilla ei kodista tuotua 
paperia ollut.  

Kuvallinen tarkastelu laajennettiin koulussa joissakin tapauksissa koskemaan lapsen omia, 
aikalaisia kokemuksia. Joissakin tapauksissa tehtävä koulussa supistui kuitenkin aikuisen 
kertomuksen kuvitukseksi silloinkin, kun aikuinen oli jo itse sen kertaalleen kuvittanut. 
Tehtävä ehdotettiin tehtäväksi isompien lasten kuvataidetunneilla joko kaksi- tai kolmiulot-
teisena. Koulun toiminnassa kodeista tulleen tiedon käsittely liitettiin etupäässä perinteisesti 
turvalliseen kaksiulotteisuuteen. Kolmiulotteisina visuaalisia elementtejä työstettiin vain 
yhden opettajan ohjauksessa. Vuonna 1962 Torrance tarkasteli opettajan prosessia hänen 
suunnitellessaan taideopetusta ja sen kokemuksellisia lähteitä. Taidekokemukset voidaan 
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hänen mukaansa liittää oppijan tarpeisiin, taustoihin ja mielenkiinnon kohteisiin, jolloin 
päämäärissä korostuu omakohtaisuus. Taidekokemukset voivat koskettaa erityisesti oppi-
laan hahmotusherkkyyttä ja aistihavaintoja, jolloin päämäärissä painottuvat tietoisuus ja 
sensitiivisyys. Taidekokemukset voidaan liittää oppilaan jokapäiväisessä elämässään koh-
taamien visuaalisten piirteiden mukaan. Taidekokemukset voivat liittyä kodin, koulun tai 
yhteisön tapahtumiin tai juhliin. Opetuksessa annetaan mahdollisuus tilanteisiin liittyvien 
ajatusten ja tunteiden ilmaisuun. Torrance kutsuu ’laissez-faire’-lähestymistavaksi oppilas-
keskeistä lähtökohtaa, jossa oppilaat tekevät oman suunnitelmansa opettajan varustaessa 
materiaalit, välineet ja informaation oppilaiden sitä tarvitessa. (mt., 65–69.) Torrancen luo-
kittelun valossa kouluissa jatkuneessa toiminnassa taidekokemukset liitettiin oppijan taus-
toihin ja kodin ja koulun tapahtumiin ja niissä annettiin enemmän tai vähemmän mahdolli-
suuksia omakohtaisuuden kokemiseen ja ajatusten ja tunteiden selvittelyyn. Silloin kun 
kuvallinen toiminta koulussa siirrettiin lapsen omien kokemusten käsittelyyn, omakohtai-
suutta lienee ollut enemmän. Hahmotusherkkyyteen opettajat eivät yleensä kertoneet tavoit-
teellisesti pyrkineensä.  

Koulussa kaksiulotteisesti tuotetuille kuville on leimallista se, että niissä koko paperi on 
käsitelty värein. Poikkeuksen tekevät esiopetuksen yhteydessä tehdyt työt, joissa osassa on 
paljasta pintaa näkyvillä. Read katsoi lapsen yhteisössä joutuvan kuvaamisessaan kahden 
tien risteykseen (Nordström 1976, 225). Toisaalta lapsi toteuttaa omia tarpeitaan ja toimii 
toisaalta sosiaalisen paineen alaisena. Niin aikuiset kuin lapset tässä aineistossa kodeissa 
tehdyissä kuvissaan käyttävät väriä valiten tai merkiten sillä kohteita ja jättävät jotkut osat 
paperista koskematta. Opettajan ohjauksessa tehdyissä kaksiulotteisissa tuotoksissa on 
yleensä koko paperi täytetty väreillä. Täyttöön on pyritty silloinkin, kun välineiksi on valittu 
värikynät.  

Virallisia taidekuvia ei tässä kuvataidekasvatuksen prosessissa otettu esille lainkaan. Miten 
siis kuvataideopetus rakentuu arkisen tiedon ja arkisten kuvien varaan? Illerisin (2001) op-
pimisen malli sijoittuu merkityksen, identiteetin ja sosiaalisuuden väliseen jännitekenttään. 
Tässä viidessä koulussa toteutetussa koulun ja kodin yhteyttä rakentavassa toiminnassa on 
nähtävissä Illerisin erottamia oppimisen kannalta oleellisia elementtejä ja yhteystahoja. 
Toiminnassa keskusteltiin kokemuksista ja niiden merkityksistä kodeissa ja kokemuksista 
tehtiin kuvia. Kokemukset ja kuvat jaettiin koulussa ja kuvallista toimintaa jatkettiin tulkiten 
tehtyjä kuvia ja kirjoituksia sekä keskusteluja. Tulkintaprosessissa oli mahdollista laajentaa 
omaa ja toisen ymmärrystä tarkastellusta kokemuksesta. Toiminta on tässä nähtävissä tradi-
tion prosessiin astumisena, jossa mennyt ja nykyisyys jatkuvasti ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään (ks. Betti 1990). Tässä traditioiden välisessä vuorovaikutteisessa toiminnassa 
lapset tarkastelivat ja tulkitsivat kotien konteksteissa tuotettuja ilmaisuja.  

Toiminnan käytännöissä arkiset kuvat liitettiin koulussa kuvataiteen opetukseen. Goodman 
(1984) esittää seutukohtaisuudella olevan merkitystä taiteellisen arvottamisen yhteydessä. 
Erityisyyden kriteerit ovat Goodmanin mukaan seutukohtaiset ja muuttuvat. (mt., 154–
155.) Samaa ilmiötä kuvaa Moss (2005) korostaessaan laadun sosiaalista rakentumista. Laatu 
muotoutuu keskustelussa, diskurssissa, joka puolestaan on tulosta eri tavoin suhteessa toi-
siinsa olevista voimista. Laatudiskurssissa pyritään toiminta arvioimaan ennalta määrättyjen 
kriteereiden mukaan. Laatu on yhteydessä sopeuttamisen, normalisoinnin ja kontrolloinnin 
pedagogiikkaan. Merkityksen luomisen diskurssi puolestaan käsittelee ennen kaikkea ym-
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märryksen konstruoimisen ja syventämisen prosessia. Merkityksenanto kumpuaa tiedon 
konstruoimisesta, tulkinnasta, jossa jokainen luo omat merkityksensä. Merkityksenannon 
voidaan katsoa olevan sidoksissa erilaisten käsitysten pedagogiikkaan, dialogiseen ja demo-
kraattiseen käytäntöön. Laatuun tähdätessä etsitään tiettyä lopputulosta, kun taas merkityk-
senannossa tunnustetaan ymmärryksen väliaikaisuus. (mt.)  

Visuaalisen kulttuurin opiskelussa tarkastellaan merkityksen asettumista kohteen, diskurssin 
ja katselijan välisiin suhteisiin (ks. Keifer-Boyd 1997; myös Freedman 1997). Visuaalisen 
kulttuurin opiskelun tavoitteena on varustaa oppilaat ymmärtämisen, tulkinnan ja visuaali-
sen kulttuurin kriittisen analysoinnin taidoilla. Kuvien kulttuurinen tarkastelu on mahdollis-
ta liittää koulun ja kodin yhteyteen. Tässä toiminnassa kotien konteksteissa tehdyt arkiset 
kuvat ja kirjoitukset sekä käydyt keskustelut motivoivat lapset jatkotyöskentelyyn. Kotien 
kuvia ihasteltiin, arvostettiin ja niiden piirteitä tarkasteltiin lasten tekemissä kuvissa. Kerto-
mukset sisälsivät lapsille merkityksiä, herättivät kiinnostusta ja selvää henkilökohtaista ylpe-
yttä silloin kun omassa kodissa tuotettuja kertomuksia toiminnan aikana käsiteltiin. Opetta-
jien ei aina ollut niin helppo irrottautua laatuajattelusta tarkastellessaan kodeista tulleita 
kuvia: 

”Ihastelimme parhaita tuotoksia.” (O14lo nainen, Opettajan kirje 18.11.02.) 

Kuvataiteen lisäksi kodeista tullutta tietoa liitettiin myös äidinkielen, liikunnan, musiikin, 
historian, uskonnon sekä ympäristö- ja luonnontiedon opetukseen. Sava (1992) korostaa 
opettajan tehtävänä olevan uuden näkökulman tuottaminen oppilaalle, jolloin oman koke-
muksen ja uuden näkökulman välille saattaa syntyä oppimisen kannalta välttämätön ja he-
delmällinen ristiriita. Ristiriitaa herättivät tässä toiminnassa tarinoiden, käsitysten ja tapojen 
paljastuneet muutokset. Elämästä kertominen voi johtaa uusien näkökulmien avautumiseen 
elämässä, laajenevaan horisonttiin (vrt. Heikkinen 1999). Opettajien kertoman mukaan 
kodeista tulleet kuvat ja kirjoitukset kiinnostivat lapsia ja toimivat hyvin koulutyöskentelyn 
motivoijina ja uusiokäytön materiaalina. Kertomuksia kuunneltiin keskittyneesti ja niitä 
seuranneisiin keskusteluihin osallistuttiin aktiivisesti kyselemällä ja kertomalla lisää kotona 
kuultua. Kertomukset koskettivat pitkiä ajanjaksoja ihmisten kokemuksissa. Kertomisen 
vuorovaikutteisia hetkiä tämän toiminnan käytännöissä kuvataan emotionaalisella lämmöllä 
latautuneiksi. Koulussa joskus pitkään jatkuvassa pohdinnassa yhdisteltiin kertomusten 
sisältämiä piirteitä keskenään ja omiin kokemuksiin, ja tehtiin niistä kulttuurisia johtopää-
töksiä. Kulttuuriset johtopäätökset liittyivät käsityksiin muutoksista ja pysyvyyksistä, ajan 
kulusta, tulevaisuudesta ja niiden välisistä suhteista ja merkityksistä. Aikaperspektiivin hah-
mottamisessa opettajat eivät huomanneet pienilläkään lapsilla olleen ongelmia. Käsitys 
ajasta sitoutunee arjessa konkreettisiin kohteisiin, askelten määrään, kellon tasaiseen ryt-
miin, vuoden aikojen kulkuun. Ehkä lapselle riittää ajan käsittämiseksi havainto kasvojen 
sileydestä tai uurteisuudesta tai ero kodin ja mummolan hajussa.  

Toiminnassa käsiteltiin menneeseen liittyviä tapahtumia ja kokemuksia, mutta niiden käsit-
telyyn oli mahdollista suhteuttaa myös nykyisyys ja mielikuva tulevaisuudesta. Freire (1986) 
puolustaa suuntautumista toivorikkaasti tulevaisuuteen. Ongelmia ratkoessaan ihminen 
näyttäytyy Freiren ajattelussa eteenpäin kulkijana, joka katsoo taaksepäin vain ymmärtääk-
seen kuka on, voidakseen viisaammin rakentaa tulevaisuutta. (mt., 57.) Nordströmin (1976) 
polarisoivassa pedagogiikassa seurataan samaa periaatetta ja yhdistetään suora merkityk-
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senannon kokemus epäsuoraan kokemukseen (mt., 259). Tutussa ympäristössä ihmisten 
välinen kommunikointi yhdistyy Nordströmin mukaan suoraan ja välittömään kokemuk-
seen. Tässä sekä koulun että kodin toimintaan liittyy ilmiöitä, joihin johtava reitti on epä-
suora ja joihin on vaikeampi päästä käsiksi (mt., 44). Näen tämän tutkimuksen toiminnoissa 
mahdollisuuksia Freiren tarkoittamaan tapaan kääntyä katsomaan taakse ymmärtääkseen 
paremmin itseään ja toimiaan suhteessa tulevaisuuteen. Näen myös yhteyden Nordströmin 
polarisoivaan menetelmään ja mahdollisuuksia ilmiöiden tarkasteluun erilaisia ilmaisumuo-
toja ja erilaisia reittejä käyttäen.  

Opettajat totesivat huomanneensa menetelmän avulla olevan mahdollista saada paljon 
käyttökelpoista tietoa koulun käyttöön ja perustella koulun toiminnan merkityksiä lapselle. 
Kodeista saatua materiaalia suunniteltiin vielä käytettävän luokkahuoneitten ulkopuolella. 
Oman paikkakunnan joululehteen ajateltiin liitettävän kodeista kerättyjä kuvia ja kirjoituksia 
ja työstää saatua materiaalia myös yhteistyössä kotiseutumuseon kanssa. Käytäntö tuloksi-
neen mielestäni osoittaa, että kouluopetuksen ja kuvataidekasvatuksen yhteydessä on mah-
dollista käydä ymmärtämään pyrkivää keskustelua elämään liittyvistä merkityksistä perhei-
den ja yhteisöjen kesken. Tässä lasten näytti olevan helpompi erottaa koulutoiminnan mie-
lekkyys tarkastellessaan sitä edellisten sukupolvien kokemusten valossa. Kotien aikuisia 
koulusta tullut yhteydenotto saattoi ehkä aluksi oudoksuttaa, mutta lopulta se viritti opetta-
jien ja vanhempien välille eri tilanteissa käytyjä keskusteluja, joissa käsiteltiin elämän eri 
ilmiöitä, ei arvioitu lapsen olemusta ja toimintaa. 
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OSA VI: KOULUN JA KODIN YHTEYS 
MUISTELTUNA  

Tässä tarkastelen koulun ja kodin yhteyttä ihmisten kertomusten, muistojen ja kokemusten kautta 
sekä kodin että koulun näkökulmista. Taulukoin kotiväen puheissa esitetyt yhteysmuodot kronologi-
sesti sukupolvittain ja rinnastan ne luokanopettajien ja esikouluopettajien puheissa esitettyihin yh-
teysmuotoihin. Päädyn kuvaamaan koulun ja kodin yhteyden osallistujia tyyppeinä sukupolvittain.  

Olen usein kuullut sanottavan, että ihmisen pitäisi elää juuri nyt. Nykyisyydellä on erityinen 
arvo ja ’tästä hetkestä’ pitäisi saada jotenkin tiukka ote ja kaikki irti. Tiukan otteen tarve 
johtunee hetken katoavaisuuden kokemuksesta. Jos ajattelen nykyisyyttä koettavana hetke-
nä, en itse asiassa tunne saavani siitä mitään otetta, koska hetki joko on edelläni ja vielä 
saavuttamattomissa tai jo siirtynyt taakse, historiaan. Jos taas en ajattele nykyisyyttä juuri 
tuona kokemuksellisena hetkenä, vaan yritän laajentaa sitä saadakseni harkinnalle tilaa, 
joudun vaikeuksiin yrittäessäni miettiä mihin raja vielä kokemattoman, tai jo tapahtuneen 
alueella asettuisi. Hetki liikkuu liukkaasti, välistä kivulla tai nautinnolla yrittäen merkitä 
jalansijansa, mutta siirtyen saman tien pakosta menneisyyden tasaiseen virtaan. Pystyn oike-
astaan tarkastelemaan nykyisyyttä vasta, kun se on jo selvästi osana menneisyyttä. Muistan 
Juhani Ihanuksen (1995, 102) sanat:” Elämä on aina toisaalla.” Pohdin, onko nykyisyyttä 
turhaan alleviivattu, löytyvätkö merkitykset menneisyydestä? Saadakseen käsityksen olemas-
saolosta välähdyksenomaisessa nykyisyydessä ja hahmottaakseen jotakin saavuttamattoman-
tuntuisesta tulevaisuudesta, voi yrittää ymmärtää jo tapahtunutta. Bettin (1990) mukaan 
ihmistä voidaan ymmärtää vain historiassa. Historia paljastaa ihmisen olemassaolon mah-
dollisuudet. Historia on läsnä nykyisyydessä ja heijastuu tulevaisuuteen (Gadamer 1990). 
Menneen laaja horisontti vaikuttaa kaikkeen mitä halutaan, toivotaan tai pelätään tulevai-
suuden suhteen. (mt.)  
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Menneitä kokemuksiaan muistelevat 
isovanhemmat, vanhemmat ja opettajat  
Esikouluympäristössä tapahtuneen toiminnan ja sen jatkona syntyneen koulusovelluksen 
jälkeen tunsin tarpeelliseksi tarkastella koulun ja kodin yhteyden muotoja historiallisesta 
perspektiivistä. Kesällä 2003 haastattelin neljää henkilöä selvittääkseni yhteyden ja siteiden 
muotoutumista heidän muistojensa ja kokemuksiensa kautta. Haastattelemaani johtavaa 
opettajaa kutsun tässä Rehtoriksi (Rmies), monen lapsen äitiä ja isoäitiä kutsun Mummoksi 
(M), toista monen lapsen äitiä ja isoäitiä kutsun Isän Äidiksi (IÄ) ja muutaman lapsen äitiä 
ja isoäitiä kutsun Äidin Äidiksi (ÄÄ). Pyysin haastateltavikseni juuri nämä ihmiset, koska 
tiesin heidät pitkään paikkakunnalla asuneiksi ja sanavalmiiksi henkilöiksi. Valinnassa tu-
keuduin Syrjälään ja Nummiseen (1988), jotka toteavat elämää kertoen selvittävissä tutki-
muksissa olevan tyypillistä, että tutkijalla on jo etukäteen tiedossaan tutkittava, jonka elämää 
tai jotakin elämän keskeistä puolta hän haluaa tutkia. Haastattelun onnistuminen edellyttää 
heidän mukaansa luottamusta, joka voi olla helpommin toteutettavissa, jos henkilöt tunte-
vat toisensa ainakin sen verran, että ovat kiinnostuneita jakamaan aikaansa toinen toisensa 
kanssa. (mt., 110.) Olin melko varma näiden henkilöiden kiinnostuksesta ja halusta jakaa 
aikaansa kanssani. Niin myös tapahtui.  

Syrjälän ja Nummisen (1988, 69) mukaan tutkittavia voi lisätä tai vaihtaa koko tutkimuspro-
sessin ajan, kunnes tarvittava tieto on koossa. Kolmen samalla paikkakunnalla pitkään elä-
neen henkilön kertomukset näyttivät heti hyvin tukevan toisiaan. Muutamia eroja tarinoihin 
syntyi lapsuutensa muualla eläneen ja koulukodista käsin koulua käyneen Isän Äidin kerto-
muksista. Suuren lapsijoukkonsa Isän Äiti oli kuitenkin kasvattanut toisten haastateltavien 
kanssa samalla paikkakunnalla. Isovanhemmilta saamaani tietoon perustuvaan rakennel-
maan koulun ja kodin yhteyden muodoista lisäsin lopulta myös esiopetusympäristössä 
tapahtuneen toiminnan jälkeen kodeissa tekemissäni haastatteluissa annetut koulun ja kodin 
yhteyttä koskevat, kokemuksista kertovat kommentit. Samoin olen huomioinut koulusovel-
luksen jälkeen haastattelemani opettajien kommentit kodin ja koulun välisen yhteyden 
muodoista. 

Mukavuus tai luontevuus on tärkeää haastattelutilanteissa (Eisner 1991, 183). Haastattelin 
isovanhempia ja vanhempia lapsineen heidän kotonaan, mutta opettajat kohtasin heidän 
omissa työympäristöissään, kouluissa. Kaikissa haastattelutilanteissa pyrin luomaan arkisen 
ja avoimen ilmapiirin haastattelun tilanteisiin (vrt. Syrjälä 1988, 73; ks. myös Hirsjärvi & 
Hurme 2000) vertaa hyvää haastattelua keskusteluun, jossa kuunnellaan ja keskitytään tilan-
teisiin, tapahtumiin ja tunteisiin. Ajattelin avoimuutta lisäävän esimerkiksi sen, etten esittä-
nyt haastateltaville samoja, etukäteen suunniteltuja kysymyksiä. Annoin keskustelun edetä 
haastateltavan ehdoilla ja liityin puheen kulkuun, jos halusin jostakin lisää tarkentavaa tietoa, 
tai jos näytti siltä, että haastateltavalta hukkui juoni. Mummoa, Äidin Äitiä ja Isän Äitiä 
pyysin aluksi kertomaan, miten he aikoinaan alkoivat koulun käynnin, ja johdattelin siitä 
keskustelun pitkin heidän elämänkaartaan pyrkien poimimaan siitä koulun ja kodin yhtey-
destä kertovat piirteet. Rehtori oli myöhemmin paikkakunnalle tullut, ja hänen kohdallaan 
keskustelu lähti liikkeelle opiskeluajoista, ja jatkui pitkin työvuosia, jotka kaikki liittyivät 
Kuntaan, jossa toiminnat olivat tapahtuneet.  
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KOULUN JA KODIN 
YHTEYSMUODOT  
Mummo  

Mummon kotona ympäristöä jäsensivät lukuisat itse tehdyt värikkäät maalaukset, jotka 
kertoivat Mummon elämästä, hänen läheisistään ja sosiaalisista suhteistaan. Kuvien ihmiset 
näyttivät olevan katsomona kodin esityksille. Heinäkuun 15 päivänä 2003 Mummo istui 
kuumasta kesästä väsyneenä taulujen värittämän kotinsa pehmeällä tuolilla. Huoneessa 
liikkui vävy, joka keitti kahvia ja asetti esille syötävää. Pari tyttären lasta juoksenteli ympäril-
lä. Puoliso Mummon elämästä oli kuollut jo useita vuosia sitten. Mummo oli aina tehnyt 
paljon työtä, ensin yksinhuoltajaäitinsä apuna lapsista vanhimpana ja sitten omaa suurta 
perhettään kasvattaessaan ja ansiota hankkiessaan. Silti hänellä ehti olla paljon kulttuuriin 
liittyviä harrastuksia, maalaamista ja runon kirjoittamista, lausuntaa. Myös koulua hän auttoi 
ommellen, neuloen ja leipoen silloin tällöin järjestettyjä myyjäisiä varten.  

Juhlat: juhlakalusta huoltosuhteeseen 
Mummo muisteli omaa kouluaikaansa. Hänen ensimmäiset kouluvuotensa olivat supistetut 
sodan tähden. Koulun ja kodin yhteyttä omana kouluaikanaan pohtiessaan Mummo muisti 
ensin koulun juhlat, jotka pitkään jatkuivat samankaltaisina, rituaalinomaisina ja tärkeinä. 
Rituaaleihin sisältyy tunteellisuutta, merkityksellisyyttä, toiminnallisuutta ja erityisyyttä (Hart 
& Fegley 1997). Mummon mielestä koulun juhlat olivat koulun ja kodin välinen kenties 
ainoa yhteysmuoto. Juhliin osallistuttiin kaikista kodeista yleensä kutsuväen ominaisuudes-
sa:  

”…siihen aikaan ei kyllä ollu paljon yhteistyötä muuta ku että sillo ol isot joulujuhlat ja isot 
kevätjuhlat ja sinne kututtiin vanahemmat…” (M.) 

Itse muistan ensimmäisen kouluni veistoluokan ilmestyksenomaisen avautumisen juhlaksi, 
kun pimeässä käytävässä odotettuani astuin valaistuun tilaan lähes kompastuakseni jännittä-
essäni esiintuloa ja aiottua esitystä. Katseeni haki äitiä ja sisaruksia, joiden tiesin istuvan 
jossakin toisten ihmisten joukossa. Tila ei näyttänyt arkisesta käytöstä tutulta. Se oli muut-
tunut lastujen peittämästä työsalista juhlavieraiden täyttämäksi, jotenkin paisuneeksi, kuin 
väritetyksi tilaksi. Junkala (2000) korostaa tilan merkitys muuttuvan sen rakennelmien muu-
tosten myötä. Eri tiloilla, niiden esineistöllä, väreillä, valoilla ja materiaaleilla on symbolisia 
ja mentaalisia ulottuvuuksia, joiden kautta ne saavat merkityksensä. (mt.)  

Isän Äiti  

Heinäkuun 27 päivänä vuonna 2003 Isän Äiti istui sohvalla lapsenlapsensa syntymäpäivillä 
järvelle päin suuntautuvassa aurinkoisessa ikkunanurkkauksessa, ja muisteli koulun ja kodin 
yhteyteen liittyviä kokemuksiaan. Lapsena hän oli elänyt kaukana toisella paikkakunnalla. 
Siellä lasten oli koulua käydäkseen asuttava pitkien matkojen takia koulukodissa, jossa oli 
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’täys ylöspito’. Asuntolasta kotiuduttiin yleensä vain pitemmillä lomilla. Lapset osallistuivat 
asuntolassa ollessaan yhteiseen työntekoon. Jokaisella oli omat keittiö- ja siivousvuoronsa. 
Asuntolan vahtina toimi asuntolanhoitaja, jota kutsuttiin ’tätiksi’. Koulun ja kodin yhteisyyt-
tä pohtiessaan myös Isän Äiti muisti koulun joulujuhlan, ’kuusijuhlan’, johon kaikista per-
heistä osallistui naisia ja lapsia: 

”…joulu nyt oli semmonen juhla että aina niinku järjestettiin...sanottiin että kuusijuhla…et 
sillon tuli vanhemmat hakemaan sitten joululomalle ja hevosella...että oli aina sitten semmo-
nen suuri kohokohta…vanhemmat oli siellä…niinku sitten kuulijana ja katsojana…ei koko 
perheet tietysti...isät tuli sitten niinku jotka ajo hevosta…” (IÄ.)  

Mummo otti osaa kaikkiin koulun juhliin myös omien lastensa kouluvuosien aikaan 1960- ja 
70-luvuilla. Hän esiintyi siekailematta myös itse joissakin juhlissa, kuten Kalevalajuhlissa, 
raittiusjuhlissa ja itsenäisyyspäiväjuhlissa, joiden järjestämiseen maamiesseurakin saattoi olla 
sitoutunut:  

”…ja lausunuhan minnoon että oikeen ihteekin hävettää vielä että kun joka juhlissahan minä 
olin keikkumassa…” (M.) 

Samaa tahtia kuin televisio tuli yleiseksi kotien varustukseksi, vähenivät koulujen juhlat. 
Koulun kevätjuhlien Mummo muisti loppuneen vanhempien osalta joskus 80-luvulla jolloin 
kuntaan saatiin oman lukion myötä kevään ylioppilaat, joiden juhlintaan tilat varautuivat. 
Juhlinta kouluissa vähentyi Mummon mielestä muutenkin. Kaikkein tärkeimmäksi koettu, 
joulujuhla, on säilyttänyt kuitenkin paikkansa lasten ja lastenlasten koulussa ja sen ohjelma 
valmistuu perinteisen mallin mukaan opettajan ja lasten voimin: 

”… no onhan se aika kauan sitten jo muuttunut että niitä kevätjuhlia ei oo ollenkaan…mutta 
joulujuhlat on ollu ja sinne ne valamistaavat ohjelmat.... sinne kaikki tullee.” (M.)  

Äidin Äiti  

Heinäkuun 27 päivänä 2003 Äidin Äiti istui sohvalla asuntonsa toisessa huoneessa. Hän 
asui metsän keskellä samassa pihapiirissä aikuisen tyttärensä kanssa. Puoliso oli kuollut 
muutamia vuosia sitten. Äidin Äidillä oli ollut vaikeuksia sydämen toiminnan kanssa ja 
hänen oli tarpeen levähtää usein. Keittiössä liikuskeli sattumalta toinen hänen pojistaan.  

Äidin Äiti kävi koulua samoihin aikoihin kuin Mummo, mutta Kunnan toisella laidalla. 
Hänkin muisti hyvin koulun juhlat. Mummon tavoin hänkin korosti juhlien merkitystä ja 
suosiota, mutta teki toisten tavoin huomion, jonka mukaan juhlat koskivat äitejä, ei lasten 
isiä. Juuri naiset ovat traditionaalisesti olleet vastuussa koulukontakteista (Hirsto 2001a, 41; 
ks. myös Metso 2004, 136.). Miehet ovat osallistuneet vähemmän koulun tarjoamiin yh-
teysmuotoihin. Hirston mielestä asiantilaan voi vaikuttaa osaltaan se että opettajat ovat 
yleisesti sukupuoleltaan naisia. Äidin Äiti kertoo isien puuttuneen koulun juhlista, joihin 
’kaikki osallistuivat’:  

”….koulun joulujuhlissa olivat kaikki vanhemmat ja sitten samoin kevätjuhlassa että ei sieltä 
varmaan puuttunu kettään…no vähemmän oli isiä…en minä muista että minunkaan isä olis 
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ollu koskaan siellä…että kyllä se enempi äitien hommaa tais olla…oli muita sisaruk-
sia…kuulijoina…istuvat etupenkissä ja vanhemmat takapenkissä…” (ÄÄ.) 
 

 

Kuva 98. Joulujuhlaesitys lapsen koulussa kuvaamana. (114 tyttö.) 

Äidin Äiti oli pettynyt siihen, että kaikki lapset eivät päässeet esiintymään juhlissa. Jotkut 
lapset tulivat valituiksi ehkä monta kertaa, kun taas joku ei esiintynyt koskaan. Hän korosti 
varsinkin pienten lasten kohdalla toisten edessä esiintymisen merkitystä: 

”…se minua suretti että kun…se ei laulanu…se ei päässy ees laulukuoroon…ni se ei ollu 
missään ohjelmassa ..se minua suretti sen puolesta että se ei päässy mihinkään…ajattelin että 
kyllä se nyt joku ohjelma pitäis olla alakoululaisilla että ne pääsis kaikki…mutta se oli semmo-
nen että se ei ollu missään esityksessä…” (ÄÄ.) 

Osallistumisen tärkeys kuvastuu kertomuksessa lapsen hätänä suunnitellun esiintymisen 
ollessa uhattuna: 

”… se valitti että soita opettajalle että minä en voi olla paimenena kun minä oon tuhkarokos-
sa…että kyllä ne oli tärkeitä niille…” (ÄÄ.) 

Äidin Äiti piti tärkeänä kaikkien lasten osallistumista juhlien esityksiin, mutta hän ei kuiten-
kaan mielestään voinut vaikuttaa asiaan mitenkään: 

”…ei sitten ollu mittään semmosta että ei sitten ollu tarvetta eikä halua puuttua ..ei ehkä tie-
tookaan miten siinä olis voinu vaikuttaa sitten…” (ÄÄ.) 
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Estyneisyys kommunikoinnissa kertoo kenties koulun erillisyydestä ja opettajien erityisestä 
auktoriteetiasemasta.  

 Rehtori 

Rehtorin opiskeluvuodet sattuivat 1960-luvulle. Heinäkuun 15 päivänä 2003 hän istui kei-
nutuolissa kotinsa olohuoneessa. Nuori tytär ja kesälomaa viettävä vaimo liikkuivat huo-
neissa loman puuhia järjestellen. Seinäkello rytmitti ajan kulun. Rehtori aloitti muistelunsa 
koulun ja kodin välisestä vuorovaikutuksesta hitaasti ja vähän varoen.  

Mummo, Äidin Äiti ja Isän Äiti olivat koulun ja kodin yhteytenä maininneet ennen kaikkea 
koulun juhlat. Rehtori muisti heti kohta saman. Koulun juhlat olivat ensimmäinen väylä 
lasten vanhempiin hänen aloittaessaan opiskelun jälkeen työn Kunnassa. Tuttuutta perhei-
siin tuli myös välillisesti Rehtorin omien harrastusten kautta:  

”…no…syksyllä tulin tänne ja paikka oli outo ja sitten oppilaiden myötä oppi tuntemaan hei-
dän vanhempiaan…mutta tuota…ehkä ne oli ne koulun tilaisuudet…joulujuhla kevätjuh-
la…tällaiset tapahtumat ja tietysti sitten se että minä pian antauduin tä-
hän....harrastustoimintaan...niin siinä tapas ihmisiä …” (Rmies.) 

Myöhemmin tehdyissä opettajien haastatteluissa ilmeni, että vanhemmat osallistuvat yhä 
mielellään juhliin, mutta ovat edelleen enimmäkseen kuulijoiden paikalla vaikka ajatuksia ja 
kokeiluja vastavuoroisuudesta jo viriää: 

”…juhlatkin on tosi tärkeitä…vanhemmat mielellään osallistuu...ehkä enimmäkseen on ollu 
kuulijan paikalla…et sekin ois ihana jos sais semmosen vastavuorosuuden…ja sehän ois lap-
sista ihanaa jos pienten äidit oiskii niinku esittämässä mukana…” (O5lto nainen.) 

Katselijan ja kuuntelijan osa sisältänee merkityksiä lapsen vanhemmalle hänen nähdessään 
oman lapsensa esiintymässä toisten edessä: 

”… niissä näkee oman lapsensa…ehkä siellä jossakin ohjelmassa mukana…” (O5lto nainen.)  

Vanhemmat eivät tässä paljon käsittele juhlia. Tämä saattaa johtua siitä, että en erityisesti 
juhlista mitään kysynyt, kyselin kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä yleisesti. Ehkä van-
hemmat eivät mieltäneet juhlia yhteistyöksi, koska he osallistuvat niihin passiivisesti katso-
mosta käsin. Eikä juhlia enää ole monia. Onko koulun juhlien vähentymisen syynä se, että 
juhlat koetaan koulun maailmasta erillään olevaksi ja ylimääräistä aikaa vaativaksi ponnis-
tukseksi? Olisiko mahdollista juhlia useammin, mutta liittää juhla koulun opetusohjelmaan 
ja koulun ja kodin toiminnalliseen yhteyteen? Koulun juhlat eivät opettajan mielestä anna 
vanhemmille kuvaa koulun tapahtumista vaan ainoastaan juhlaa varten rakennetusta hetkes-
tä: 

”... koulun juhlat nyt on vaan sellasia joulujuhlia…et niillä on omat merkityksensä… 
mut…eihän ne anna kuvaa siitä et mitä koulussa tapahtuu vaan ne antaa kuvan siitä hetkes-
tä…” (O13lto nainen.) 
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Jos kotiväki on ollut mukana juhlien järjestelyissä, on yhteistoiminta liittynyt enimmäkseen 
juhlaan liittyvien käytännön töiden ja tehtävien hoitamiseen: 

”…oisko näissä leivonnaisissa ja tämmösissä jotakin…” (O7lo mies.) 
”… näitä esityksiä…et mitä on esimerkiks tehty…on saatu sitten vanhemmista koottua kah-
viporukka mikä on leiponu ja kahvitellu ja arpajaisia pidetty…” (O9lo nainen.)  

Kotivierailut: yksipuolisesta ystävyydestä 
ongelmien selvittelyyn  
Kun olin itse kouluikäinen joskus 1950-luvulla, ystävystyivät vanhempani usein opettajien 
kanssa. Joskus opettajat vierailivat kodissani, ja silloin muistan lasten joutuneen aina eri 
huoneeseen hiljaa olemaan aikuisten keskustellessa keskenään. Ei ollut huolta, että he olisi-
vat puhuneet koulusta tai jotain meistä lapsista. Heillä riitti puhumista koko maailman asi-
oista, ideologioista ja uskonnoista.  

Äidin Äidin mielestä hänen lapsuudessaan opettajat tunsivat kotien kontekstit. Siten heidän 
oli helppo suhtautua lapseen koulussa oikein. Hän muisti opettajien pitäneen tapanaan 
vierailla kotona vanhempien luona, mutta ei maininnut vanhempien vierailuista opettajan 
luona. Äidin Äidin koulussa oli kuusi luokkatasoa, oppilaiden määrä oli noin sata ja opetta-
jia oli kolme. Pisin koulumatka oli yhdeksän kilometriä ja useimmat oppilaat tulivat kahden 
kolmen kilometrin etäisyydeltä. Opettajien ei siis tarvinnut hallita kovin laajaa aluetta koti-
käyntejä ajatellen, mutta oppilaita oli kuitenkin monta. Muistan ennen television sijoittumis-
ta koteihin ihmisillä olleen tapana kyläillä toistensa luona, jopa etukäteen ilmoittelematta. 
Useiden kilometrien kylämatkoja saatettiin kulkea jalan tai pyöräillen.  

Kun vanhemmat ja opettaja kohtasivat, ei keskustelu Äidin Äidin mielestä koskenut miten-
kään lasta tai koulua:  

”…opettajat oli kaikkien perheitten tuttuja…kierti ihan joka lapsen kotona…kävi meilläkii 
ihan niinku ystävänä…mutta en minä muista että ne nyt mitenkään olis niitä oppilaitten asioi-
ta…” (ÄÄ.) 

Äidin Äidin mielestä opettajien vierailut kodeissa harvinaistuivat jo silloin, kun hänen lap-
sensa aloittivat koulunsa Kunnan keskuskoulussa. Samaan aikaan yleistyivät televisiot. Jos 
opettajat tulivat käymään, ei syynä enää ollut yleensä ystävyys, vaan asia koski jotenkin lasta 
ja hänen koulunkäyntiään:  

”…kävi minun luona rupattelemassa… jottain ne vallattomuuksia ol...” (M.) 

Mummon mielestä opettajat hänen tuntemansa pienen kyläkoulun tuntumassa saattavat 
vierailla kodeissa yhä. Mummo arvelee, etteivät kaikki lasten vanhemmat nykyään kuiten-
kaan ole mielissään opettajien vierailuista, vaan pelkäävät ehkä arvostelua:  

”…pelekee että nyt se tulloo ja mitenkä minä laitan ja mitenkä minä tien ja...vähän aristaa…ei 
niinkun kovin mielellään...” (M.)  



284 

”…kävin synttärillä...no...ne kutsu ja ei ollu mitään sen koulun asioitten…hankaluuksista tässä 
kyse…mutta totta kai sitä sivuttiin jotakin asioita sitten…” (O3lo mies.) 

Siniharjun (2003) tutkimuksen mukaan opettajat eivät juurikaan vieraile enää kodeissa, 
elleivät tule erityisesti kutsutuiksi. Jos vierailulle lähdetään, on aiheena luultavammin kou-
luun liittyvät hankaluudet kuin aikuisten välinen ystävyys. Tässä aineistossa opettajat kerto-
vat käyvänsä kodeissa vierailuilla jos on aihetta, tai jos tulee kutsutuksi esimerkiksi synty-
mäpäiville. Silloinkin kouluhuolia on vaikea sivuuttaa.  

Lahjat: opettajalle ruokaa, lapselle sosiaalista apua 
tai rahaa sekä tavaroita  
Mummon, Äidin Äidin ja Isän Äidin lapsuudessa oli tavallista, että lähes jokaisella oli yhteys 
johonkin puutarhaan ja perunamaahan. Maalla talouksiin kuului yleensä myös lehmiä mai-
don, voin ja kerman tuottamiseksi. Opettajilla oli usein asuntonsa koulun yhteydessä, ja he 
saattoivat joutua hankkimaan muualta elintarvikkeita, vaikka olikin tapana, että kunta varasi 
palan maata opettajan viljelyksille. Sekä Mummo että Äidin Äiti kertoivat kermasta, jota 
kuljetettiin kouluun opettajalle. Mummon äiti oli yksinhuoltaja, eikä hänellä ollut mitään 
antaa opettajalle lahjaksi. Mummon mielestä lapset kantoivat opettajalle kermaa saadakseen 
paremman todistuksen. Eikä kerma ollut ainoa opettajalle kannettava lahja, myös muuta 
ruokatavaraa lapsilla oli mukanaan: 

”…kermapulloo kantovat opettajalle aina että saivat hyviä numeroita...mutta minulla ei ollu 
sitäkään kermapulloo…kyllä ne kanto niitä...kenelläkä ol…ni nehän kanto vaikka mitä…” 
(M.) 

Äidin Äiti kuului siihen joukkoon, joka kuljetti kermapulloa mukanaan opettajalle kouluun 
vietäväksi. Hän korosti, ettei kermapullo ollut lahjus vaan terveyden vaalimiseksi tarkoitettu 
tuote, josta opettaja myös antoi maksun. Kermaa pidettiin hyvänä ennalta ehkäisevänä 
lääkkeenä tauteja vastaan: 

”…sitä kermaa minä kuljetin opettajalle...hänellä oli semmonen lievä varjostuma keuhkoissa 
ja siihen aikaan uskottiin että kun syö hyvin niin ei tule keuhkotauti…äiti teki hänen mieles-
tään niin hyvvää kermaa...semmosta paksua…toiset teki siitä hyvinkin mietoo mutta meillä oli 
muka niin hyvvää kermaa niin minä kuletin sitä kermapulloo…” (ÄÄ.) 

Ajan myötä kaikki opettajat ovat muuttaneet pois Kunnan koulujen yhteyteen rakennetuista 
asunnoista. Opettajat eivät ehkä halua elää vuorokauden ympäri sidoksissa työpaikkaansa. 
Kaikki ovat etsineet asuntonsa muualta, ja joillakin heistä on omat puutarhansa kotiensa 
yhteydessä. Kunnan laitumilla ei liiku yhtä paljon lehmiä kuin ennen. Niiden lukumäärä on 
nykyään puolet siitä mitä 1950- ja 60-luvuilla oli. Eikä kermaa enää yleisesti pidetä erityisen 
terveellisenä ihmiselle.  
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Köyhyys ja häpeä tai tyhmyys ja häpeä  

Kun olin itse kahdeksan ikäinen, koulusta annettiin ruudullista kangasta kotiin vietäväksi, ja 
minulle hameeksi ommeltavaksi. Minä kuljetin kankaan, ja äiti ompeli hameen. Muistan 
miten paljon häpesin siinä hameessa koulussa. Arvelin kankaan voimakkaan ruudutuksen 
jääneen kaikkien mieliin ja siten jokaisen tietävän, etteivät omat vanhemmat olleet sitä an-
sainneet.  

Häpeää ja syyllisyyttä varhaisemmiksi perustavanlaatuisiksi pienten lasten tunteiksi maini-
taan mielihyvä, hämmästys, pelko, suuttumus, inho ja suru (Aho & Laine 1997). Esikoulun 
ja koulun myötä tunneskaalaan liittyvät myös mainitut häpeä ja syyllisyys sekä ylpeys. (mt., 
76.) Erikssoniin tukeutuen Ihanus (1993) esittää olettamuksen, jonka mukaan häpeä on 
varhaisempaa perua kuin syyllisyys. Häpeän ajatellaan perustuvan visuaalisuuteen ja asiamie-
likuviin, kun taas syyllisyyden perusta on auditiivisuudessa ja sanamielikuvissa. Syyllisyys 
kehräytyy kohteen rakkauden menettämisen pelosta. (mt., 42). Äidin Äiti kertoi tarinaa 
köyhyyteen liittyvästä häpeän tunteesta. Äidin Äidin kertoman mukaan hänen koulussaan 
kotien köyhyys ja varakkuus näkyi kermapullojen lisäksi myös ruokailuun ja vaatetukseen 
liittyvissä tavoissa. Köyhien perheiden lapset saivat ilmaisen aterian, ja heitä varustettiin 
koulussa kengin ja kangaspaloin. Kankaasta oli tarkoitus kotona ommella joku tarpeellinen 
vaate lapsen käyttöön. Äidin Äiti kertoi lapsena tunteneensa häpeää erottelun ja eriarvoi-
suuden takia: 

”... ruokailu oli sillä tavalla että niin sanotut köyhät…että niille köyhille lapsille annettiin ylä-
kerrassa ruoka …ja meillä joilla oli eväät niin tuota…ois saatu ostaa markalla se päiväruoka 
mutta…äiti sano että meillä on niin lyhyt koulumatka että hyvät eväät… ei se meille sitä 
markkaa antanu…” (ÄÄ.)  
”…minä häpesin sitä että se joutu pitämään sitä…minkä kunta oli antanu…” (ÄÄ.) 
”…minä säälin niitä että ne joutu sillä tavalla huomion kohteeks….köyhyys otettiin esil-
le...minusta tuntu että ne vaan eriarvostettiin…” (ÄÄ.) 

Eri sosiaalisten luokkien väliset erot olivat vielä 1900-luvun puolivälissä hyvin näkyvissä 
oman kotipaikkakuntani tavoissa ja tilajaotteluissa. Muistan asuma-alueen, joka oli aidalla ja 
portilla erotettu muusta tienoosta. Vain varoen ja aikuisten seurassa uskalsin astua portista, 
ja kulkea aidan sisäpuolisia katuja.  

Köyhyyden takia koetusta häpeästä tai varattomuuden takia koulussa järjestetyistä erilaisista 
käytänteistä vanhempien ikäpolvi ei tässä aineistossa puhu mitään. Heidän aikanaan sen 
sijaan yleistyi jo isovanhempien kouluaikana alkanut tapa palkita lapsia stipendein koulussa 
osoitetun edistymisen perusteella:  

”…minähän olin ensmäinen joka sai stipendin koulusta sitten siitä niin kansakoulus-
ta…ossuuskassan stipendin…” (M.) 

Cheng (2002) kiinnittää kuitenkin huomionsa nykyisten koulutusjärjestelmien hierarkkisuu-
teen:” There are smart kids and dumb kids”. Tiedän kouluissa nykyisin koululaisten usein 
saavan rahaa tai esineitä esimerkillisen suoriutuneisuuden perusteella koulun keväällä lop-
puessa. Ihan kaikille lahjaa ei kuitenkaan vielä anneta. Vanhemmat tai opettajat näissä haas-
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tatteluissa eivät puhu stipendeistä tai muista lahjoista lainkaan. Niiden ei ehkä koeta kuulu-
van koulun ja kodin yhteysmuotoihin.  

Järjestys: kunkin tahollaan kurittamisesta 
syrjäytyneisyyden hoitoon  
”Kurinalainen ruumis on tehokkaan liikkeen perusta”, totesi Foucault (2005, 208). Kuria 
käytettiin isovanhempien kouluaikaan, jolloin oppilaita sullottiin luokkiin suurin määrin. 
Suuret lapsilaumat pidettiin hyvin kurissa opettajan karttakepin käytöstä liikkuvin tarinoin ja 
nurkassa seisottamisin: 

”…jäläki istunto…se aresti…ja sitten nurkassa seisottaminen...tietysti pahimmassa tappauk-
sessa jopa koulusta erottaminen…” (IÄ.) 
”…kyllä se karttakeppi oli opettajalla mutta minä en muista että niitä ois koskaan…niinku 
lyöty...silti…” (IÄ.) 

Traditionaalisen koulun oppimisnäkemys oli mekaaninen (Dale 1996, 449). Mummon pu-
heessa tämä oppimisnäkemys kuvautuu ulkoa opetteluna: 

”...jos kaikki muut jäi laiskoin ni opettaja sano että sinä suat lähtee ku sinä osasit sen läksyn 
ihan vettävallain...” (M.) 

Oppilaille annettiin usein ulkoa opittavia läksyjä, vaikkapa laulujen sanoja säkeistökaupalla. 
Oman koulunkäyntini aikaan oli melko tavallista, että opettaja jätti koko luokan jälki-
istuntoon, ’arestiin’, jos kaikki eivät osanneet esittää ulkolukua. Jälki-istunnon tarkoituksena 
oli saada jukuripäätkin oppimaan ne sanat, jotka jokaisen kuului oppia. Koulun pitämää 
kuria ei kotona ihmetelty koskaan, eikä siihen puututtu. Kodeissa pidettiin kuria niin ikään 
arvossa, ja lapsien yksityiset selkäsaunat olivat tavallisia, eivätkä julkisetkaan puuttuneet. 
Julkisen selkäsaunan ajateltiin kenties olevan vaikutuksiltaan tehokkaamman, ja se saatettiin 
järjestää niiden henkilöiden katseiden alla, jotka olivat jotenkin selkäsaunan syihin liitoksis-
sa.  

Yhteiskunnassa jatkuvasti käytävässä valtataistelussa opettaja on ajan myötä menettänyt 
sormille karttakepillä lyömisen vallan (Saaristo & Jokinen 2004). Saksalaisen oikeustieteili-
jän, taloustieteilijän ja sosiologin Max Weberin (1864–1920) näkemyksen mukaan valta on 
kykyä toteuttaa omaa tahtoa toisten vastustuksesta huolimatta. Weberin mukaan vallassa ei 
ole kysymys pakottamisesta, vaan kyvystä saada joukko ihmisiä toimimaan annettujen käs-
kyjen mukaan. Käskyn noudattaminen perustuu uskolle toisen käskyn antamisen oikeudes-
ta. Weberin mukaan oikeutetun vallan haltijaksi uskottu auktoriteetti voi perustua traditiol-
le, karismalle tai laille. Traditionaalinen auktoriteetti perustuu perinteiden velvoittamaan 
voimaan ja sukupolvien välittämiin tapoihin. Karismaattisen auktoriteetin uskotaan omaa-
van poikkeuksellisia kykyjä. Lakiin perustuva auktoriteetti nojaa valtansa laillisessa järjestyk-
sessä laadittuihin sääntöihin. (mt., 186–187.) Opettaja oli tässä kerrotun mukaan ennen 
auktoriteettihahmo jo traditioiden kulussa rakentuneen asemansa perusteella. Häneen otet-
tiin yhteyttä lapsen koulun käymistä koskevissa asioissa korkeintaan arkaillen. Myös lapset 
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usein varoivat opettajaa, ja heidät oli isovanhempien kertoman mukaan ennen kohtuullisen 
helppo pitää koulussa järjestyksessä: 

”…kyllä minusta ol se hyvä minun aikaan…viitattiin ja sitten vastattiin eikä hälisty tunnil-
la…” (M.) 
”...opettajata yliarvostettiin…vanhemmat aika arkaillen otti yhteyttä…vaikka ne ois tiennä et-
tä ois ollu asiata puuttua niin ne ei uskaltanu koska sinä aikana oli opettajat semmosia hahmo-
ja että niitä kunnioitettiin niin paljon että....ei uskallettu…” (IÄ.) 

Kuri liitettiin mielellään oikeudenmukaisuuden yhteyteen ja opettajan antamat kovat mutta 
tavanmukaiset rangaistukset haluttiin nähdä usein ansaittuina. Sekä traditiosta nouseva että 
lakiin perustuva valta auttoivat opettajan ominaisuuksiin liittyvien karismaattisten piirteiden 
havaitsemista: 

”…ne oli molemmat opettajat niin hirveen hyviä kurinpitäjiä ja oikeudenmukaisia että jos po-
jat teki jottain kolttosia niin sillon se opettaja sano että jääpäs vähäks aikaa niin jutellaan…” 
(ÄÄ.) 

Äidin Äiti korosti opettajan oikeudenmukaisia ja myötätuntoisia toimia keinoina järjestyk-
sen pitämiseksi. Juuri myötätunto tai empatia oli hänen mielestään tärkein tekijä järjestyksen 
luomisessa. Myötätunto pohjasi siihen, että opettaja tunsi lapsen kodin ja vanhemmat. 
Myötätunnolla ja lempeydellä ohjailu liitettiin helposti mielikuvaan naisopettajasta, kun taas 
miesopettajan kurinpito oli vahvempaa lajia:  

 ”…naisopettajat oli…saatto olla että kuri löysty…että naisopettajat ei pystyny sitä kuria pi-
tämään…” (IÄ). 
 ”…eri opettajat…se miesopettaja...se piti sitä kuria niin…” (ÄÄ.)  

Opettaja on Ziehen (1991, 167) mukaan voinut toimia ammattikuntansa auktoriteettimyytin 
suojissa riippumatta siitä, kuinka heikosti hän itse opettamisen käytännöistä selvisi. Vaikka 
Mummo, Äidin Äiti tai Isän Äiti korostivat lasten ennen koululuokassa pysyneen järjestyk-
sessä, kyky kurittomuuteen säilyi. Mikäli opettaja ei hallinnut kurinpitoa, myös hävettävän 
huonoa käytöstä esiintyi:  

”…mutta sitten kun meillä yks opettaja äitiysloman ajan…j a se ei saanukaan pysymään kuris-
sa…ni kyllä minua hävetti kun ne heitti sienellä sitä opettajaa ja teki ihan mitä vaan…se ei 
mahtanu meille mittään .. mutta minä häpesin sitä käytöstä että…pojat ne sitä teki…ei ne ty-
töt semmosia…” (ÄÄ.)  

Tässä tarkastelussa isovanhempien tyypillisesti ilmaisemia tunteita ovat kunnioitus kurinpi-
dossa onnistuvaa ja sääli siinä epäonnistuvaa opettajaa kohtaan. Aikalaiset pojat esitetään 
kepposia tekevinä vintiöinä, joita tytöt joutuivat häpeämään. Tytöt vaikuttivat kertomusten 
mukaan kilteiltä ja ahkerilta: 

”... tytöt oli aina kilttejä…ei käyttäytyny huonosti…” (ÄÄ.) 
”…minä kun olin hirveen kiltti laps niin minun oli hirveen helppo käyvä koulua...” (M.) 
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Poikamaisuudessa ja tyttömäisyydessä, maskuliinisuudessa ja feminiinisyydessä on kysymys 
sosiaalisesta sukupuolesta (Saaristo & Jokinen 2004). Sosiaalinen sukupuoli viittaa sellaisiin 
miesten ja naisten välisiin kulttuurisesti opittuihin sosiaalisiin eroihin, jotka ovat muuttuvia 
ja erilaisia eri kulttuureissa. Saaristo ja Jokinen esittävät olevan mahdollista tarkastella suku-
puolta jatkuvasti muuntuvana prosessina. (mt., 151.) Tämän aineiston mukaan näyttää siltä 
että tyttöjen alttius kiltteyteen ja poikien kepposteluun vähentyy reilusti vanhempien ikäluo-
kassa. Myös opettajuutta voidaan tarkastella jatkuvasti muuntuvana prosessina. Äidin Äidin 
mielestä opettajat ovat ajan myötä menettäneet aseman antaman auktoriteettinsa. Onko 
aseman myötä mennyt myös karisma?  

Kilteistä ja kurittomista hiljaisiin ja vallattomiin  

Itselleni oman lapsuuteni kokemuksiin perustuen kuri esittäytyy toisen antaman säännön 
ehdottoman tottelemisen vaateena. Jos sääntöä rikotaan, siitä seuraa kurinpidollinen ran-
gaistus. ‘Kurista’ käytetään englannin kielessä samaa sanaa ‘discipline’ kuin ‘opinalasta’. Sana 
viittaa siten itsekuriin ja harjoitukseen. Omalla kotipaikkakunnallani saatettiin sanoa jokin 
asia toimitettavan ’tällä kurin’. Silloin kurilla tarkoitettiin menetelmää tai toiminnan tapaa, 
siis järjestelmää. Kuri on jo yleisesti koulusta puhuttaessa muuttunut järjestykseksi.  

Foucault (2005, 298) esittää kurinpitotoimien tarkoituksena olevan inhimillisen moninai-
suuden järjestykseen saattamisena. Foucault käsittää kurin nykyaikaisessa yhteiskunnassa 
lapselle asetettuja sääntöjä laajempana ilmiönä (Saaristo & Jokinen 2004). Hän pitää kuria 
vallan tekniikkana, jonka harjoitteissa yksilöt muokkautuvat sekä objekteina että instru-
mentteina vallan halun mukaan. Foucault’n mukaan modernissa yhteiskunnassa jokainen 
valvoo ja normalisoi itseään. Valta punoutuu kaikkiin sosiaalisiin suhteisiin. Valta ei ole 
kenenkään hallussa vaan hajaantuneena toimintoihin, joilla ruumis subjektivoituu tottelevai-
seksi ja hyödylliseksi. (mt., 192–195.) Yhteiskunnalle on tyypillistä normiin kätkeytyvä valta, 
joka tuottaa tosiasioita ja totuuden rituaaleja (Foucault 2005, 263–264). Normi on tekijä, 
joka säätelee käyttäytymistä. Normien sisältö määräytyy siellä, missä niitä pannaan toimeen, 
ja missä niiden noudattamista valvotaan (Sulkunen 1987, 137–138). Normit rakentuvat 
erilaisissa kulttuurisissa vuorovaikutuksissa. Normaalistavaa valtaa harjoitetaan monin eri 
tavoin. Foucault (2005, 424) toteaa: ” Tämä keskeinen ja keskitetty ihmiskunta on moni-
mutkaisten valtasuhteiden seuraus ja väline ja siinä ovat ruumiit ja voimat joutuneet moni-
naisen vapaudenriiston ja tämän strategian osina olevien teorioiden kohteiksi. Tässä ihmis-
kunnassa kantautuu nyt kuuluviin taistelun kumu.” Monenlaisen vallankäytön piirissä nyky-
kulttuurissa elävä lapsi näyttääkin joskus olevan karkaamaisillaan, tai jo karannut kodin ja 
koulun hahmottamista rajoista: 

”…mistä se ilmestyy sit se levottomuus…” (K1 isä.)  

Ratkaisumalleiksi on usein esitetty kotien asettamien sääntöjen ja rajojen tiukentamista (ks. 
Puroila & Karila 2001, 224). Pelätään levottomuuden johtuvan siitä, että kasvatetaan sään-
nötöntä ja rajatonta sukupolvea:  

”…ne on niin vallattomia ja villiä tään päivän lapset että niillä...et niillähän ei ole oikeen niitä 
sääntöjä nykyajan lapsilla…” (ÄÄ.) 
”…nää nukkumaanmenoajatkin on esimerkiks niin…ei niitä ole ollenkaan…sitten vasta kun 
totaalisesti simahtaa...” (O9p nainen.) 



289 

Mummon mielestä liian suuri vapauden kaipuu on syy levottomuuteen. Vapautta kaivatessa 
on hukattu kaikki rajat ja säännöt. Mummo piti rajojen asettamista tärkeänä. Hänen mieles-
tään koulun oli määriteltävä rajat ja ohjeistettava kotia, jos vanhemmat eivät siihen kykene. 
Lasten on totuttava rajoituksiin, koska maailma on joka tapauksessa täynnä sääntöjä koulun 
ulkopuolella:  

”…no se on tämä syy just että kun tuota nykyään on että pittää antoo lapsille vappaus joka 
asiassa niin että ei missään niille rajoja aseteta eikä minkäänlaisia sääntöjä oikeestaan …se 
juontaa just siitä että kuhan tässä jotennii hulistaan ja männään etteenpäin…että ei kait siinä 
mittään muuta syytä oo ku se tämä vappauven kaipuu joka on pistettynä nyt että ei sua mil-
lään lailla ni komentoo lapsia muuta ku antoo olla niihen omissa oloissaan ...jonkunlaiset 
siännöt ja rajat pitäis kuitenkin olla…koska elämä itessään on kuitenkin täynnä lakia ja rajo-
tuksia kun siihen lähtöö mukkaan ...että ei se oo mittään että sitä sais heilua ihan kun remmis-
sä ...että hyvä se ois jos ne koulussa oppis jonkunlaisen kultasen keskitien…” (M.) 

Mummon mukaan lasten liiallinen vilkkaus liittyy perheissä käytössä olevaan tapaan, jonka 
mukaan lasten toimintoja ei rajoiteta. Rehtori arveli levottomuuden syyn ehkä piilevän 
kotien vaikeissa elämän tilanteissa: 

“…arvelisin että siellä on sellaisia ongelmia joista ei haluta puhua eikä uskalleta avoimesti 
keskustella…alkoholin käyttö on yks sellanen …se on ongelma joka vaikuttaa oppilaan kou-
lumenestykseen ja viihtymiseen siellä koulussa…” (Rmies.) 

Kulttuuriltaan melko yhtenäisissä yhteiskunnissa yksi perhemalli nousee tavallisesti ylitse 
muiden kulttuuriseksi ideaaliksi (Saaristo & Jokinen 2004). Kun perhe toimii mallin mukaan 
ja täyttää tehtävänsä, kaikki on hyvin. Ongelmia syntyy, kun siirrytään perheisiin, jotka eivät 
täytä standardimittoja.  

Suomessa syntyvyys on ollut väestön uusiutumisen kannalta liian vähäistä 1960- ja 1970-
luvulta lähtien, avioerot ja avoliitot ovat yleistyneet, samoin yksinhuoltaja- ja uusperheet 
(Saaristo & Jokinen 2004). Samalla avioliittojen solmimisen määrä on lisääntynyt. Perheen 
kulttuuriset merkitykset ovat muutoksen alaisia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja on tarjolla 
paljon. Ei ole enää helppo sanoa, mikä on oikea ja mikä väärä tapa perheellistyä tai olla 
perheellistymättä. (mt., 94–95.) Huonot työllisyyssuhteet ovat liittyneet kotien vaikeuksiin ja 
tuoneet mukanaan konkursseja, työttömyyttä, sairastumisia ja marginalisoitumista. Van-
hempien ongelmat heijastelevat lasten koulukäyttäytymisessä. Siniharju (2003) huomauttaa, 
ettei kuitenkaan työn puute pelkästään aiheuta lapsille ongelmia, vaan myös vanhempien 
pitkät työpäivät vaikeuttavat lasten koulun käymistä. Näitä ongelmia selvitellessään opettaja 
tarvitsee Siniharjun mukaan entistä enemmän valmiuksia sosiaaliseen työhön. (mt., 30.)  

Puhelin: akuutin ongelman selvittämisen väline 
Omasta kouluajastaan Mummo, Äidin Äiti ja Isän Äiti eivät muista tapauksia, jolloin kodis-
ta olisi otettu yhteyttä kouluun tai päinvastoin koulun käyntiä koskevissa asioissa. Jos opet-
taja tuli vierailulle, se tapahtui ystävyyden nimissä. Mutta aika oli toinen, kun heidän lapsen-
sa kävivät koulua. Puhelimet olivat jo yleistyneet, lehtiä tilattu ja televisio hankittu huoneen 
nurkkaan ja auto pihaan. Ihmisten oli toisaalta helpompi ottaa yhteyttä toisiinsa, mutta 
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toisaalta television ohjelmat rytmittivät arjen kulkua ja määräsivät ihmiset tiettyjen ohjelmi-
en katsojiksi ja yhteydenotot kenties tiettyinä aikoina tapahtuviksi.  

Kansakoulu- ja oppikoulujärjestelmien jälkeisessä peruskoulussa (1968–) oli aluksi erilaisia 
tasoja. Mummolla, jolla oli useita lapsia, oli paljon kertomuksia yhteydenotoista opettajien 
kanssa, joista hänellä ei mielestään ollut yhtään ’pahaa sanaa’ sanottavana. Useimmat 
Mummon kertomukset yhteydenotoista, kuten myös Äidin Äidin ja Isän Äidin muistot, 
käsittelivät lapsen vaikeuksia koulussa. Usein he vanhempina olivat tunteneet joutuvansa 
puolustamaan lasta opettajan kannanottoja tai tietämättömyyttä vastaan. Yhteydenotoissa 
oli kysymys esimerkiksi koulussa häiritsemisestä, opettajan vastustamisesta, ilmaisen mutta 
lapsen mielestä mahdottoman kouluaterian syömisen pakosta, vessan oviin tehdyistä piir-
roksista, alemmalle tasolle siirtämisen uhasta, koulun alkamisen lykkäämisestä ja lukemiseen 
ja kirjoittamiseen liittyvistä vaikeuksista: 

”…se että pakotettiin syömään…tuli aina maha kippeeks kun oli kaalilaatikkoo…se oli niin 
kippee että se ei voinu lähtee kouluun .. ja sitten minä soitin…että tuota tämä asia saatas jär-
jestykseen…jos se mitä ei syö niin antaa olla syömätä…” (M.) 
”...se oli yhen kerran kirjottanu olko se vessan seinään semmosen runon...enkä muista sitä-
kään että kenestäkä se oli...mutta kyllä ne sitte oli niistä runoilijan kyvyistä muistuttan-
neet…että en minä muista että soittiko ne siitäkin minulle...saatto olla että soittivat…” (M.) 
”...se ois kerrannii pannu sitten…mikä se oli siihen aikaan…kun minä olin hirveen vihanen 
tästä peruskoulu kun alako kun siinä oli ne eri tasot niin se ois sitten siirtäny johonnii mikä se 
nyt oli…mikskähän sitä sanottiin minä en muista…niin minä sanoin että…kyllä minä oon sitä 
mieltä että ei mihinkään semmoseen laiteta ja eikä se sitte laitettu…joku oli semmonen mer-
killinen sillä sitä kohtaan…mikä siinä oli…” (M.) 

Kun koulusta otettiin yhteyttä, aina äiti pyydettiin opettajan kanssa neuvonpitoon lasta 
koskevissa ongelmissa:  

”…se kuhtu minut aina koululle neuvottelemaan asioista…että sillä lailla ol kyllä yhteyt-
tä…varmaan se kuhtu sitten muitakin jos oli ongelmia…se aina pyyti minua sinne tule-
maan…” (M.) 

Mummo sanoi, ettei mies olisi sietänytkään opettajan esittävän asiaa itselleen. Miehen oli 
vaikea vastaanottaa opettajalta lasta koskeva negatiivinen ilmoitus. Mummo sen sijaan yritti 
sovitella, ja löytää oikeat tilanteet ja sanat keskustellessaan opettajan kanssa tai puhutelles-
saan lasta opettajan yhteydenoton jälkeen:  

“...kun se oli omassa huoneessaan niin minä menin sillon sinne ja se ei päässy minnek-
kään…ja hyvin rauhallisesti puhuin ja sanoin että sinä et tätä ymmärrä kun sinä et ole vielä isä 
etkä äiti mutta sinä vielä joskus tulet sen ymmärtämmään…” (M.)  

Äidin Äidin mielestä opettaja tuskin koskaan otti yhteyttä kotiin hänen lastensa kouluaika-
na. Yhden yhteydenoton hän muisti, ja se koski lapsen koulun aloittamisen lykkäämistä. 
Äidin Äiti joutui ottamaan yhteyttä paikkakunnan ulkopuolisiin asiantuntijoihin puolustaak-
seen lastaan. Yhteinen käsitys asiasta syntyi, vaikka Äidin Äidin mielestä opettaja ei aina 
suhtautunut vakavasti siihen mitä hänellä vanhempana oli kerrottavana:  
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”…se ehotti että…kun on niin syksyllä syntynyt niin jättäsit sen pois kun se on niin laps vie-
lä…sitten minua oli aina kiinnostanu se…mikä se nyt on tuolla…se kasvatusneuvola tai joku 
semmonen…jossa psykologit määrittellee sitä…sitten minä ajattelin että en minä nyt jätä si-
tä...ja menen kysymään koulukypsyysasiaa…” (ÄÄ.) 

Vaikka isovanhemmat kertoivat opettajien puhelimitse ottamista yhteyksistä koteihin, ei 
tässä tarkastelussa puhelimen käyttäminen juuri korostunut vanhempien puheessa:  

”…ei sinne tuu ikinä soitettua…” (K13 äiti.) 
”…puhelimella soitellaan jos jottain on…” (K7 äiti.)  

Mielestäni näissä lausahduksissa kuten muissakin puhelimesta kertovissa puheissa erottuu 
aavistelu yhteyden oton välineellisestä helppoudesta, mutta asiatason ongelmallisesta luon-
teesta. Pienten lasten kanssa toimivilla opettajilla puhelimen käyttöön tuntui liittyvän jon-
kun tilanteen tai asian akuuttius: 

”....jos on joku akuutti tilanne niin sen saa minusta hyvin hoidetuksi puhelimella…” (O5lto 
nainen.) 
”…puhelimitse…yleensähän se on joku akuutti asia kun puhelimitse otetaan yhteyksiä…” 
(O6lto nainen.) 

Vaikka vanhemmat eivät tässä aineistossa puhukaan paljon omasta puhelimen käytöstään, 
opettajien puheessa erottuu ainakin joidenkin vanhempien aika vilkas opettajaan yhteyden 
ottaminen juuri puhelimitse. Lisäksi puhelinsoitto näyttää helposti enteilevän pahaa tai 
liittyvän ongelmiin myös opettajien lausumissa: 

”…ne on ne tietyt vanhemmat jotka soittelee että ei välttämättä kaikki…ja sitten tavallaan 
kun joskus joku ottaa yhteyttä joka harvemmin soittaa niin tulee itelle semmonen olo et-
tä…onko jotain ikävää tapahtunut …” (O4lo nainen.) 
”…ehkä hirveen moni vanhemmista mieltää sen että jos opettaja soittaa koulusta…niin se on 
merkki että apua mitä on tapahtunu...tyyliin...ja…jotenkin negatiiviseks…” (O9lo nainen.) 
”…en pelekää sitäkään enkä oo kieltäny missään nimessä…etteikö sais iltasellakin…ettei jää 
mittään epäselevyyksiä…” (O3lo mies.) 

Vanhempainilta: informatiivinen luentotilaisuus ja 
luokkiin jakautuminen  
Kun Rehtori aloitti työn Kunnassa, oli jo tullut tavaksi järjestää vanhempainiltoja: ”… siinä 
oli yksi vanhempainilta syksyllä, yks ehkä keväällä…” (Rmies). Mummo muisti joitakin 
vanhempainiltoja ajalta, jolloin hänen ensimmäiset lapsensa alkoivat koulun käyntinsä 60-
luvulla:  

”…siinä oli jo niitä vanahempainiltoja jokunen…hyvin harvoin kylläkin…mutta oli joku-
nen…” (M.)  
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Vilenius kirjoittaa vuonna 1964 vanhempainkokouksista: ” Näiden kokousten nykyinen 
merkityksettömyys johtunee siitä, että niistä tehdään yleensä vanhemmille ikäviä saarna- ja 
kahvitilaisuuksia” (mt., 84). Kun Äidin Äidin lapset aloittivat koulunsa 1970-luvulla olivat 
vanhempainillat jo tavallisia. Äidin Äiti osallistui vanhemman ominaisuudessa kaikkiin 
vanhempainiltoihin, mutta isä ei halunnut. Hänen mielestään koulun tuli hoitaa oma sar-
kansa ja kodin omansa. Äidin Äiti ei oikein muistanut mitä asioita kokoontumisissa käsitel-
tiin. Hänen mielestään kokoontumiset isoon saliin eivät olleet hyödyllisiä, koska siellä ei 
syntynyt juuri lainkaan keskustelua. Äidin Äiti olisi halunnut kuulla jotakin oppimiseen tai 
kasvatukseen liittyvää, mutta kokoontuessa oli ilmeisesti ollut esillä muita asioita: 

”…ei ne minusta paljon antanu että…lähinnä ne opettajat.. .ei oo mittään semmosta jääny 
mieleen mitä ne siellä sano…ruokailusta oli kuitenkin puhetta…mitenkä siihen pitäis totut-
taa…että ne söis kaikkia ruokia….mutta ite siitä oppimisesta ja siitä että miten ne edistyy siel-
lä…ei ollu missään puhetta...kyllä meitä paljon oli siellä…kyllä minä muistan että se juhlasali 
oli ihan täynnä kun se oli kaikille luokille …” (ÄÄ.) 

Isän Äiti piti vanhempainiltoja hyvinä sinänsä mutta totesi niihin osallistumisen olleen 
hänen lastensa kouluaikaan melko vähäistä. Poissa olivat erityisesti ne, joiden hänen mieles-
tään olisi kuulunut olla paikalla oppia saamassa lapsensa ongelmien takia: 

”…nää vanhempainillat joka minusta on hirveen hyvä asia …niin…semmosten lasten van-
hemmat niihin ei yleensä tullu jonka ois pitäny tulla…ja jonka lapsilla oli ongelmia...että aika 
huonosti ne osallistu niihin…kuitenkin sitten…” (IÄ.) 

Äidin Äidin mielestä mittavissa vanhempainilloissa ei mitenkään voinut ottaa esille lapseen 
liittyviä tärkeitä asioita. Hyödylliseen vanhemmuutta tukevaan kommunikointiin olisi pitä-
nyt kokoontua pienemmällä joukolla:  

”…ei se synny ylleensä jos on niin paljon ihmisiä…pitäis olla pienempiä ryhmiä…korkeintaan 
se luokka ja sen opettajat...mutta...niin arka aihe kun laps on niin siitä ei puhuta kyllä suuressa 
ryhmässä …” (ÄÄ.) 

Äidin Äidin ajatukset peilautuvat Hirston (2001a) tutkimustuloksissa, joiden mukaan van-
hemmat haluavat keskustella enemmän oman lapsen asioista ja tuntevat, ettei heidän tieto-
aan lapsesta arvosteta koulussa kyllin. Myös Hirston mukaan vanhemmat pitävät kommu-
nikointia vanhempainilloissa yksisuuntaisena. (mt., 41.) Kuitenkin vaikka Äidin Äiti ajatteli 
kokoontumisten olevan liian mittavia ja harmitteli, ettei niissä syntynyt keskustelua tärkeistä 
asioista, ei hän koskaan ajatellut kertoa mielipiteitään koulussa. Vanhempien ei hänen mie-
lestään sopinut puuttua opettajien työhön.  

Rehtorin mielestä isot kokoontumiset ovat yhä paikallaan yhteisen tiedon jakamisen 
tilanteissa, mikäli esimerkiksi halutaan esitellä uusia käytänteitä, sääntöjä tai uutta opetus-
suunnitelmaa:  

”…koulussa on varsin paljon sellasia asioita…uusia asioita…tulee uusia lakeja tai tulee uusia 
käytäntöjä…valmistellaan uuttaa opetussuunnitelmaa tai muuta niin tällaisissa niin tällaiset yh-
teiset…jopa koulukohtaset yhteistyötapaamiset on ilman muuta paikallaan…” (Rmies.) 
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Sekä opettajat että vanhemmat olivat havainneet vanhempainiltojen mittavuuden haittaavan 
yksilöllistä kohtaamista ja merkitysten rakentamista: 

”…vanhempainiltoja muutama vuodessa...semmonen..yleisöluent…ei aikaa ja mahollisuutta 
kaikkien asioita kuulla…” (O1lo nainen.) 
”…vanhemmat on pikkusen kiireisiä yleensä…eivät kovin aktiivisesti tule ainakaan koko kou-
lun yhteisiin vanhempainiltoihin…” (O4lo nainen.) 
”…se aika käy varmaan aina niinku lyhkäseks sille keskustelulle sitten että kun siinä alaluokas-
sa on…(K1 äiti.) 
” …kerran lukukauvessako se on ollu... eihän siinä kovin paljoo niinku… kun sitä varsinaista 
asiaa…niin taitaa olla melekein pienin osa siitä illasta…” (K3 äiti.) 

Power ja Clark (2000) havaitsivat koulun ja kodin yhteyttä tutkiessaan vanhempainiltoihin 
kohdistuvan yleistä kritiikkiä. Niitä pidettiin turhauttavina tapahtumina. Tässä myös sekä 
opettajien että vanhempien ja isovanhempien keskuudessa havaittiin turhautumista. Joilla-
kin kouluilla vanhempainillasta kerrottiin luovutun ainakin tilapäisesti tarpeettomana: 

”…ei oo ollu aihetta pitää…vanhempainiltaa…” (O12lo nainen.) 

Suurten vanhempainiltojen tunnelmasta tuntuu puuttuvan vuorovaikutusta ja emotionaali-
suutta, jota pienempimuotoisiin kokoontumisiin syntyy helpommin: 

”… henkilökunta puhuu ja vanhemmat kuuntelee…siinä ei ole ehkä vuorovaikutusta niin pal-
jon kun ite haluaisin ja semmosta läheisyyttä ja lämpöö…se on minun mielestä hyvä että on 
tämmöset luokka ja ryhmäkohtaset tapaamiset että sitten ..sen ison tilanteen jälkeen jakaannu-
taan pienempiin ryhmiin…siellä voi joku ihan henkilökohtasestikin tai sitten sen oman ryh-
män vanhempien kesken jutella ja...et niihin minä oikeestaan enemmänkin haluaisin satsata ja 
niihin saaha semmosta lämpöä ja vastavuorosuutta…ja semmosta et me niinku toimitaan yh-
dessä tämän lapsen hyväks ja hänen parhaakseen…” (O5lto nainen.) 

Yhteisen kokoontumisen jälkeen tapahtuneet pienempiin ryhmiin jakautumiset koetaan 
hedelmällisinä. Joillakin kouluilla on tapana yhdistää vanhempainiltaan kahdenkeskiset 
keskustelut vanhempien kanssa. Sen hyödyllisyydestä opettajalla ja vanhemmalla saattaa olla 
erilainen kokemus:  

”…niissä ehkä parasta on sitten se kun…kuitenkin illan päätteeks jäädään jutteleen niin-
ku…yhden vanhemman kanssa…” (O10lo nainen.) 
”…illan päätteetks saa käyvä yksityisesti keskustelemassa…ei kukaan kestä oottaa…ainakaan 
jos tavallaan tietää että niillä ei mitään suurempaa siellä ole…” (K13 äiti.) 

Siinä kun opettajasta on mukava jäädä vanhempainillan päätteeksi keskustelemaan yhden 
vanhemman kanssa, tuntevat muut vanhemmat itsensä turhautuneiksi, kun eivät jaksa odot-
taa vuoroaan vaan lähtevät kotiin. Voidaan kysyä, ovatko vanhempainillat jo aikansa elänei-
tä: 

”…ne on siis niin kerta kaikkiaan aikansa eläneitä…minusta niin aikansa elänyttä sillä nimik-
keellä…” (O6lto nainen.) 
”… keskustelua on hirveen vaikee saada siinä yhteisessä tilanteessa aikaan että ...vanhemmat 
vaan on hiljaa ja kuuntelee…sitten löytyy näitä jotka kommentoivat hyvinkin kärkkäästi mie-
lellään...” (O9lo nainen.) 
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Vanhemmat tuntuvat olevan illoissa enimmäkseen hiljaa joidenkin kommentoidessa ’kärk-
käästi’. Vanhempainillan kritisoimisella ’aikansaeläneeksi’ viitataan mielestäni yhteisyyden 
muotojen ja sisältöjen kehittämisen tarpeeseen. Seurauksiltaan hyväksi osoittautuneessa 
vanhempainillassa vanhemmat pohtivat asioita ensin pienemmissä ryhmissä: 

”…vanhemmat joutu kaikki miettimään…ja jokainen ryhmä esitti aina oman juttunsa…eihän 
se nyt kovin kummonen ollu…mut että jokainen pantiin pikkusen miettimään...et mietin tässä 
vähän....huomattiin heti siinä koulutyössä…esimerkiks tämmönen näin että…ilmotetaan 
poissaoloista…niin heti tuli sitten se näkyviin että heti sitten ilmotettiin…että tajuttiin sitten 
se että miten tärkeetä se on että tiedetään onko se laps sairas vai mitä…olivat tajunneet 
sen…” (O6lto nainen.) 

Pohtiva ja pienemmissä ryhmissä tapahtunut työskentely vanhempainillassa saattaa tuottaa 
vanhempien aktivoitumista ja omien toimien lähempää arviointia sekä käyttäytymisen 
muuttumista.  

Tiedotteet: palauttaminen nimikirjoituksella 
varustettuna 
Omana kouluaikanani 1950- ja 60-luvuilla syyskauden ja kevätkauden lopussa jaettu todis-
tus oli se varsinainen tiedote, jonka vanhemmat kotona vastaanottivat koulun suunnalta. 
Kotona todistus esitettiin isälle. Isä kirjoitti nimensä riville, joka oli varattu huoltajan nimi-
kirjoitusta varten. Hän kirjoitti sen mustekynällä hyvin huolellisella käsialalla. Todistuksis-
sani ei ollut yhtään äidin nimikirjoitusta, vaikka juuri äiti osallistui aina koulun juhliin, ja 
ompeli minulle hameen koulusta saadusta kankaasta. Isän nimikirjoitusta piti käyttää vielä 
koulussa, jossa opettaja tarkisti sen. Tein sen mielelläni, sillä olin ylpeä isän käsialasta. Mie-
lestäni se osoitti erityistä mielenlaatua korkeine, kapeine ja samansuuntaisesti kaltevine 
kirjaimineen. Kotona todistusta säilytettiin isän tekemän piirongin laatikossa, jossa olivat 
muutkin kodin tärkeät paperit. Sieltä kaivoin todistuksen todistuksen jälkeen, kun vanhem-
pani olivat kuolleet. Katselin niitä jonkun aikaa hiljaa, opettajan pyöreää, mielestäni suostut-
televaa käsialaa sanoissa tyydyttävä ja kiitettävä sekä isän korkeaa ja terävää, mielestäni 
juhlallista käsialaa. Sitten heitin todistukset tuleen.  

Todistukset ovat käyneet läpi monta muodonmuutosta kouluvuosieni jälkeen. Omien laste-
ni todistukset eivät ole tuntuneet yhtä tärkeiltä, kuin aikoinaan omani, eivätkä ne ole millään 
pysyneet kaikki tallessa. Niissä on kuitenkin ollut paikka huoltajan nimikirjoitukselle. Se on 
pitänyt viedä kouluun opettajan tarkistettavaksi. Joskus kotoa on jouduttu lähettämään 
opettajalle kirje, jossa on kerrottu, että todistus kyllä nähtiin, mutta nyt se on hukassa. To-
distukset eivät ole enää ainoita tiedotteita, joita koulusta kotiin lähetetään. Myös koulussa 
pidettyjä kokeita alettiin sittemmin lähettää lapsen mukana kotiin pyytäen siihen vanhem-
man nimikirjoitusta. Kopiointilaitteet toivat kouluihin myös tavan laatia tiedotettavista 
asioista monisteita, joita lähetettiin lapsen mukana vanhemmille. Yleensä nekin sisälsivät 
paikan, johon vanhemman odotettiin kirjoittavan nimensä merkiksi siitä, että oli vastaanot-
tanut tiedon. Kuitenkaan tiedolla pelkkänä tietona ei tunnu olevan aina suurta merkitystä. 
Tiedotteiden kulkeminen ei herättänyt näissä haastatteluissa juuri mitään keskustelua. Aino-
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astaan pari opettajaa kommentoi jotenkin tiedottamista. Toisen mukaan tiedottamista ta-
pahtuu: 

”…meiltä kaikista tärkeistä tapahtumista lähtee tiedote…niinku varmaan joka koululla…” 
(O7lo mies.) 

Toinen opettaja tarkensi lähetettävän tiedotteen otsikointia. Kotien rakentumiset ovat mo-
nimuotoistuneet ja siitä syystä joudutaan pohtimaan miten tiedote otsikoidaan, kirjoitetaan-
ko viesti isälle, äidille, vanhemmille vai miten: 

”…meillä meneekin kaikki viestit kotiin et kotiväki...että kyllä sieltä on karsittu kaikki ter-
mit…” (O12lo nainen.) 

Power ja Clark (2000) tutkivat tiedotteiden lähettämistä sekä kyselytutkimuksella että haas-
tatellen. Kyselytutkimuksen mukainen kuva koulujen käytännöistä oli yleensä positiivinen ja 
siinä esitettiin monia erilaisia tapoja, joilla tiedottamista koteihin tapahtui. Vanhempia haas-
tatellen saatiin erilainen kuva asiasta. Useista vanhemmista koulun tiedotteet olivat liian 
yleisiä, sekavia ja ristiriitaisia. Pugh ja De’Ath (1984) ovat lisäksi havainneet, ettei tiedon 
jakaminen ja vaihto ole aina hyödyllistä. He päättelevät vanhempien turhautuvan tiedotteita 
saadessaan, koska eivät voi vaikuttaa päätöksiin. (mt., 175.) Isovanhemmat ja vanhemmat 
eivät puhuneet tiedotteista. Johtuuko se siitä, että ne ovat opettajien aktiviteetteja, eivätkä 
helposti löydä kosketuspintaa vanhempien elämästä, vaikka niihin nimensä kirjoittaisikin? 
Tässä tutkimuksessa joskus tiedotteen ottaminen oli jätetty kokonaan koulussa käyvän 
vanhemman oman päätöksen varaan:  

”...mulla on semmonen tärkeitten asioitten tasku…johon sitten tuota laitan niin…yleisiä tie-
dotteita…” (O10lo nainen.) 

Vanhemman oman aktiivisuuden varaan jätetty tiedotteen vastaanottaminen kertoo tiedon 
saamisen neutraalista luonteesta, mutta myös opettajan ja vanhemman välisestä suhteesta, 
jossa on luovuttu vanhemman vartioimisesta ja ohjailusta. Tiedotteiden siirtäminen tieto-
verkkoon saattaa tukea samaa, vanhemman omaa päätöstä korostavaa järjestelmää. Kaikilla 
Kunnan kouluilla ei vielä vuonna 2002 ollut käytössä toimivia verkkolaitteita, vaikka joissa-
kin oli jo rakennettu omia sivustoja. Järjestelmien haltuunoton jälkeen tiedotukset siirtyne-
vät verkosta poimittaviksi: 

”…tulevaisuudessa entistä enemmän…kaikki tiedotukset mitkä laitetaan paperilla tule-
maan…ne voijaan lukee siitä…kaikki pienetkin asiat voijaan kirjottaa…oppilaitten hammas-
lääkäriajat siihen…sitä kun opittas käyttämään…tietysti pitää koneet olla kaikilla…uskosin et-
tä tulevaisuudessa ainakin tämmönen tiedon kulku paranis sen kautta tosi paljon…siihen on 
hirveen helppo ja nopee laittaa…” (O3lo mies.) 

Kodeissa tietokoneita vuonna 1997 oli vielä vain muutama ja niidenkin käyttö vielä vasta 
opettelullaan.  
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Retket: jotkut vanhemmat saattavat osallistua  
Isovanhempien lapsuuden aikaan koulusta ei kovin kauas tehty retkiä jo senkin takia, että 
välineitä tai varoja retkien tekemiseen ei ollut. Mummo muistaa opettajan lapsineen tulleen 
talvella laskiaisretkelle Mummon kotimaiseman nietoksille siihen aikaan kun Mummo oli 
koululaisen vanhemman roolissa suhteessa kouluun:  

”…kävivät laskiaisretkellä ja minä keitin hernekeittoo ja tein pannukakkua…” (M.) 

Kunnassa on paljon metsiä ja marjojen kerääminen kouluun on ollut yleinen tapa. Aiemmin 
lapsia kehotettiin tuomaan tietty määrä marjoja kouluun talven varalle. Tämä tapa työllisti 
usein erityisen raskaasti isolapsisten perheiden äitejä. Nykyään tehdään yhteisiä marjanke-
ruuretkiä. Joistakin kouluista marjaretkeen osallistuvat myös jotkut vanhemmat: 

”…marjankeruu tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa…puolukkaretket ja poimurinkäyt-
töä opastivat muun muassa tässä viime syksynä kun oltiin puolukassa…” (O12lo nainen.). 

Yksi vanhemmista mainitsi tietävänsä oman kunnan alueella järjestetyistä pienimuotoisista 
retkistä, joihin koulun taholta toivottiin vanhempien osallistumista: 

”… ne käy hautausmaalla…ja kirkossa…järjestetään niin…että olis vanhempia mukana...” 
(K11 äiti.) 

Esiopetusympäristössä mainitaan vanhempien joskus tulevan mukaan avuksi esimerkiksi 
uimahalliin tehtäville retkille: 

”...lähetään mukaan uimahalliin tai jotain tämmösiä...et...ei ajatella että järjestäkääpä te siel-
lä...vaan tarjotaan ihan apua...” (O6lto nainen.) 

Vanhempien taholta annettu valvova apu lienee tärkeä erityisesti uimahalliretkien aikana. 
Yhdenkin uimataidottoman lapsen vahtiminen vedessä toimiessa on ollut omasta mielestäni 
suurta tarkkaavaisuutta vaativaa. Esiopetusympäristössä joudutaan tarkkailemaan useita 
lapsia yhtäaikaisesti.  

Siniharjun (2003) tutkimuksessa Helsingin kouluissa opettajat ilmoittivat luokkatoimikunti-
en toimineen aktiivisesti retkien järjestämisessä. Kunnassa ei ole luokkatoimikuntaa. Kou-
lusta ei ilmeisesti tehdä leirikoulujen ja tavanomaisten huvipuistoretkien lisäksi erityisen 
paljon retkiä, eivätkä monet vanhemmat myöskään kovin innokkaasti osallistu niihin, joita 
tehdään. Esteenä on jo sekin, että retket tapahtuvat yleensä vanhempien työssäoloaikaan.  
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Talkoot, myyjäiset ja varainkeruut: perunatalkoista 
retkirahastojen kartuttamisiin 
Kauemmas omilta nurkilta tehtävät retket vaativat varoja ja välineitä sekä huolellista suun-
nittelua. Peruskoululaiset on ollut vuosien varrella tapana viedä kerran jonnekin leirikou-
luun. Siihen on kerätty varoja usein usean vuoden ajan. Varojen keräämiseksi lapset ovat 
myyneet kodeissaan ja naapurustoissaan kierrellen erilaisia tuotteita, esimerkiksi keksejä. 
Pienellä paikkakunnalla myyjinä kiertävät lapset joutuvat kolkuttelemaan samoja ovia, sa-
moja tuotteita kaupitellen. Myyjäiset ovat olleet toinen varojen keräämisen tapa. Aloite 
myyjäisten järjestämiseen voi opettajien kertoman mukaan tulla joltakin vanhemmalta. 
Myyjäisten tuotteet on ollut usein tapana valmistaa itse vanhempien toimesta: 

”…tällä hetkellä meillä on vanhempien kanssa… joulumyyjäiset…et mikä 
on…polttopisteessä…hyvinkin aktiivisesti …kahen lapsen perheen kanssa tekemisissä kun 
järjestellään näitä joulumyyjäisiä…tavallaan ovat…nämä organisaattorit…on suunniteltu 
kynttilän valantaa…laitoin siitä viestiä menemään kaikkiin koteihin …minä sen perusteella 
herättelin näitä niin sanottuja nukkuvia vanhempia…että jos haluaa vaikka leipoakin kotona 
niin vois myyjäisiin toimittaa... ” (O9lo nainen.) 

Muistan itse joskus leiponeeni koulun leirikoulurahastoa kartuttaviin myyjäisiin kakun. Tuli 
siitä kakku, vaikka ei mitenkään erityisen komea. Myyjäistilanteessa seurasin, kuinka kukaan 
ei ostanut sitä. Lopulta ostin itse oman tekemäni kakun ja tunsin oloni noloksi. Oman 
kokemukseni perusteella tulkitsen ulkopuolista välinpitämättömyyttä myös ainoassa van-
hemman kommentissa, joka koski myyjäisiä: 

”…niillä on ollu jottain…niillä oli tuo myyjäispöytäki tässä…oltiin pois paikkakunnaltakin sil-
lon…sekin jäi niinku näkemättä…” (K11 äiti.) 

Myyjäiset rakentuvat talkootyöllä. Vanhemmat tekevät talkootyötä muussakin tarkoitukses-
sa kuin retkirahaston kartuttamiseksi. Jo pienen, luonnon keskellä sijaitsevan kyläkoulun 
ympäristö vaatii paljon työtä ja huoltamista, johon vanhempien toivotaan osallistuvan:  

”…nämä kaikki…lähtee siitä koulun ympäristöstä …huoltamisesta …siivouspäivät 
…omenapuut…hirveet on tuossa…syksyllä on hirveet omenasavotat…” (O11lo mies.) 

Omassa lapsuudessani talkootyyppiset työt olivat tavallisia. Usein ne liittyivät perunoiden 
istutukseen tai nostoon. Koulusta myönnettiin lapsille ’perunannostoloma’. Silloin ehtivä 
väki kerääntyi vuorollaan milloin kenenkin perunapellolle tekemään paljon ihmisiä vaativan 
työn. Talkoon henkeen kuului vastavuoroisuus: jos itse osallistui jonkun toisen talkoisiin, 
tuli joku toinen työskentelemään omiin talkoisiin. Talkootyöhön liittyi kiivas työskentely ja 
sen lomassa yhteinen ruokailu ja leikin lasku.  

Puheissaan monet opettajat tässä kannattavat talkootyötä. Talkootyössä vanhempien kes-
kuudessa kasvaa yhteishenki. Myös opettajaan tutustutaan eri tavalla, kenties läheisemmin, 
kuin muuten koulun käytännöissä: 
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”…se tavallaan sitten luo sitä luokan yhteishenkee…luokan vanhempien kesken sekä sitten 
tietysti opettajaan tutustutaan vähän erilailla kun ollaan jossakin talkoissa tai muussa…” 
(O3lo mies.) 
”… on tehty istutuksia pihoille ja…että saahaan jotain kun ei ole rahaa käyttää mihinkään niin 
sitten sen varjolla on saatu kaikkee…” (O6lto nainen.) 

Jos vanhempia pyydetään mukaan koulun toimintaan, se yleisimmin tarkoittaa juuri tehtä-
vään työhön tai rahan keräämiseen osallistumista (Pugh & De’Ath 1984, 176). Vanhemmat 
eivät puhu paljon talkootyöstä. Joku isä mainitsee talkoohenkeä olevan, kun taas joku äiti 
toteaa, ettei vanhemmilla halukkuutta oikeastaan ole: 

”...on meillä tässä pienellä koululla ollu semmonen talakoohenkikii...” (K1 isä) ”…semmosta 
niinku talkoohenkee ei niinku..löyvy…” (K8 äiti.) 

Vanhempainvartit: harvinaiset tuokiot, jotka usein 
liittyvät arviointiin 
Ajan myötä koulussa on vastattu pienempien ryhmien muodostamisen tarpeeseen vanhem-
pien kanssa kokoonnuttaessa. Viime vuosina on alettu kutsua vanhempia kouluun keskuste-
lemaan opettajan kanssa yksityisesti. Opettajien mielestä nämä yhteiset keskustelut lisäävät 
opettajan ymmärrystä lapsesta ja hänen taustastaan:  

”…ehkä se kertoo oppilaille tästä vanhempien ja opettajien välisestä suhteesta enemmän…se 
että me istutaan pöydän päässä ja jutellaan…sillä on jonkunlainen merkitys kyllä… ja se just 
se tilanteen henki…on se mikä vaikuttaa siihen lapsen suhtautumiseen sitten jatkos-
sa…opettajaan ja koulunkäyntiin…siihen lapseen tulee läheisempi suhde…” (O12lo nainen.) 
”…nuo keskustelutuokiot...ne on osottautunu niin hirveen terveellisiks ja tarpeellisiks…se et-
tä varataan aikaa sille…tämmösen pienemmän ryhmän ja vastaanottoaikojen varassa tulee 
esille paljon semmosta mitä opettajan kyllä kannattaa tietää ja silmät aukee…” (O2lo nainen.) 

Vanhempien kanssa käydyt keskustelut lähentävät myös opettajan suhdetta lapseen ja mer-
kityksellistävät myös lapsen koulun käymistä. Joidenkin vanhempien kohdalla nämä keskus-
telut venyvät ja opettajalta uhkaa kulua niihin suhteettomasti aikaa, joten ne ovat merkityk-
selliset myös vanhemmille. Näitä kokoontumisia on alettu monin paikoin kutsumaan van-
hempien varteiksi ja siten määritelty niihin varattu aika.  

Rehtorin mukaan vanhemmat kutsutaan kouluun ehkä kerran vuodessa. Rehtori on yhdis-
tänyt vanhempainvartin syyslukukauden arviointiin kuten ilmeisesti moni muu opettaja: 

”...vanhempien vartit... arviointikeskustelut... mitä...millä nimellä niitä nyt käytetään-
kään...”O1lo nainen.)  

Arvioinnin lapsi on kirjoittanut itse. Arviointilomakkeet on täytetty rasti ruutuun -
systeemillä ja tilaa on varattu myös vapaammalle kirjoittamiselle. Rehtori kertoi, että arvi-
oinnit itsestä voivat joissakin tapauksissa olla hyvin kriittiset. Näistä ehkä hyvin kriittisistä 
lomakkeista keskustellaan lapsen ja vanhempien kanssa vartin aikana, johon myös isien 
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osallistuminen on lisääntynyt. Vartin kokoontumisissa vanhemmat ja lapset ovat Rehtorin 
mukaan kaiken kaikkiaan yksilöllisiä ja erilaisia. Joskus kohdatessa ainoastaan opettaja pu-
huu ja muut kuuntelevat hiljaa. Rehtori arvelee vaikenemisen syyn liittyvän joskus vaikeuk-
siin, joiden todellisuudessa perhe elää arkeaan. Työttömyyden tai alkoholismin kaltaiset 
vaikeudet salpaavat ehkä puhetta. Tilanne voi myös outouttaan olla joillekin vanhemmille 
liian jännittävä: 

”…jotkut on vähän sillai jännittyneinä että nytten ollaan tässä ja opettaja on ja vanhemmat on 
ja…mikäs tämä tilanne nyt oikeen onkaan…ei oo ihan normaali…” (O11lo mies.) 

Jännittäminen voi toisaalta johtua siitä, että on syytä arvella kuulevansa huonoa palautetta 
lapsesta ja lapsen kautta itsestä:  

”…vanhemmat vähän tulee tähän…että niinku tuomiota tulisivat kuulemaan sitten keväällä 
kun keskustellaan heijän lapsistaan… semmonen tunnelma tulee… karisee kyllä siinä keskus-
telun myötä mutta alussa…” (O6lto nainen.) 

Vanhempainvartit näyttävät opettajien puheissa usein saavan juuri arvioivan merkityksen. 
Niissä tuntuu olevan tärkeää saada sanotuksia lapseen liittyvien opettajan hyviksi arvioimien 
puolien lisäksi myös huonot: 

”...joko molemmat vanhemmat on siinä ..joistakin on vaan…yleensä äiti…oon halunnu ensin 
kuulla hänen puoleltaan…miten on kokenu koulun käynnin ja onko ollu vaikeuksia jossa-
kin....siitä lähetty opiskelemaan…totta kai sitten kerron oman näkökannan…hyviä ja huonoja 
puolia...joillekin vanhemmille negatiivinen palaute on hyvin raskasta vastaanottaa…” (O9lo 
nainen.) 

Vanhempien on joskus vaikea vastaanottaa opettajan lapsesta kertomaa kritiikkiä.  

Rehtorin mukaan lapset ovat mukana keskustelutuokioissa yhä useammin ja muutenkin 
aktiivisempia nykyään. Koulussa lasten mukana olemisesta on saatu hyviä kokemuksia. 
Monessa mukana ollut Mummo ajatteli olevan hyvä, että lapsi kuulee opettajan ja vanhem-
man käymän keskustelun. Osallistuessaan lapsi tietäisi heti ‘missä mennään’. Tulkitsen 
Mummon liittäneen keskustelun aihepiirin lapsen ongelmiin. Äidin Äiti oli epäilevämpi 
lapsen osallistumisen suhteen. Hänen mielestään sanavalmis ja rohkea lapsi voi kyllä olla 
mukana keskusteluissa mutta hiljaisemman olisi vaikea ottaa niihin osaa. Ehkä jotkut lapset 
tuntisivat olonsa epämukavaksi seuratessaan tilannetta, jossa kaksi eri konteksteista tulevaan 
aikuista keskustelee häntä koskevista asioista: 

“…toiset ehdottomasti haluaa pois siitä tilanteesta…et kokee olevansa kahden maailman vä-
lissä sillai…” (O12lo nainen.) 
“….kun se laps on siinä läsnä niin täytyy ainakin puhua sillain että se lapsikin ymmärtää...ehkä 
saaha sieltä lapsenkin kautta niitä jutun aiheita....minä annan ainakin sen mahdollisuuden…se 
että lapsi on paikalla vähän aikaa...mun mielestä on paras…sit siinä jää kuitenkin…vielä aikaa 
niinku puhua aikuisten kielellä ...jos on jotain semmosta mitä haluaa että lapsi ei kuule…” 
(O10lo nainen.) 
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Opettajan mielestä lapsella tuntuu olevan oikeus olla kuuntelemassa ja osallistumassa hänes-
tä käytyyn keskusteluun. Keskustelun on silloin rakennuttava niin, että lapsen on mahdollis-
ta ymmärtää puhe. Aikuinen saattaa lapsen läsnä ollessa puhua lapsen yli tai käyttää toisen-
laista äänen sävyä ja kieltä lapselle kuin toiselle aikuiselle. Vanhempien ja opettajan tapaami-
sen tilanteessa lapsella on lisäksi henkilökohtainen merkitys vanhemmalle, kun hän on 
opettajalle yksi monista oppilaista. Keskustelun kulussa lapsi joutuu esiintymään erilaisina 
merkityssuhteina. (mt.) Vanhempien ja opettajan kohtaaminen yksityisissä keskusteluissa on 
yleisesti tärkeäksi koettu kodin ja koulun välinen yhteysmuoto (Pugh & De’Ath 1984, 175; 
myös Siniharju 2003). Sitä pidetään tässäkin tutkimuksessa hyvänä yhteysmuotona. Sen 
huono puoli opettajien mielestä on siinä, että se vie liikaa aikaa ja voimia: 

”…henkilökohtaiset keskustelutuokiot niin kuin vanhempien ja…sillä lailla että olis niinkun 
vanhempi ja oppilas ja opettaja siinä…ne ois kyllä aivan ehdottomia mutta ne syö aikaa niin 
kauheesti…” (O1lo nainen.)  

Mummo, Äidin Äiti tai Isän Äiti eivät olleet koskaan kuulleet puhuttavan opettajan ja van-
hempien välisistä keskustelutuokioista siitä huolimatta, että he kertoivat olevansa aika tii-
viissä yhteydessä lapsiinsa ja lapsenlapsiinsa:  

”…en oo...en...ettäkö vanahemmat on vähän aikoo siellä vai mitä...en oo semmoseen kyllä 
törmännyt…” (M.) 
”…ei ei koskaan ollu omien lasten kanssa enkä oo kuullu että olis kuk-
kaan...ei…ei…semmosta ei ollu kyllä siihen aikaan…ei minun aikaan eikä näitten lasten ai-
kaan...en oo kuullu…” (ÄÄ.) 

Mummo vakuutti, ettei ainakaan hänen tytärtään ole kutsuttu kouluun vanhemman asemas-
sa keskustelemaan opettajan kanssa. Kuitenkin Rehtorin mukaan menetelmä oli ollut Kun-
nassa käytössä jo ainakin viisi vuotta. Yksi äiti mainitsi tulleensa kouluun kutsutuksi: 

”…se oli se semmonen keskustelutilaisuus että kututtiin sinne vanhemmat niinku…käytiin 
molemmat niinku erikseen…ihan hyvä sillai…” (K5 äiti.) 

Toisella oli käsitys vanhemmille yksitellen suunnatun kutsun tulevan kotiin kerran jossakin 
koulun alun vaiheessa:  

”…tuossa ihan…onko se eka vai tokaluokalla tulee niinku vanhemmat....yksitellen tämmö-
seen. ..keskustelujuttuun...että se on niinku vaan että ilman mitään syytä…mutta ei semmosta 
enää sitten ole …” (K8 äiti.) 

Vanhempainvartteja ei siis ehkä järjestetä usein niiden aiheuttaman työmäärän takia:  

”…oisko ollu puolenkaan…puolien vanhempien kanssa…suurinpiirtein kevään aikana…se 
on tärkeintä että se mahollisuus tarjotaan...” (O11lo mies.) 
”…meillä näitä keskustelutuokioita on ollu näitä vanhempainvartteja…ykkösillä kakkosil-
la…nyt ei tänä vuonna ...nää on hirveen työläitä tehä…järjestää…olla… vaikka ne onkii ihan 
antosia mut jotenkin tuntuu että työmäärä vaan hienokseltaan lisääntyy…” (O3lo mies.) 
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Erityisopetuksen piirissä oleville lapsille rakennetaan joka syksy opetuksen järjestämistä 
koskeva henkilökohtainen suunnitelma. Silloin tavataan lapsen vanhemmat, siis yleensä äiti: 

”… ja siinä tosiaan tavataan vanhemmat…yleensä tosin äiti…mutta on monesti isäkin ollu 
mukana…isää ja äitiä tavataan ja sitten terapeutti joka syksy ..ja sen tekemisen yhteydessä 
keskusteltu...” (O4lo nainen.) 
”…nämä epäviralliset pihajutut on…tosi hyviä...tässähän on mahollisuus aika hyvin nähdä 
vanhempia...et minusta nää on oikeestaan aika hedelmällisiä suoraan sanottuna nämä… kun 
pääsee vaan sillä tavalla kahen kesken…” (O6lto nainen.) 

Keskustelutuokiot vievät paljon aikaa varteiksikin nimitettyinä ja lisäksi tuntuvat raskailta 
toteuttaa. Esiopetusympäristössä vanhempien kanssa keskustelua kerrottiin käytävän henki-
lökohtaista suunnittelulomaketta täytettäessä ja sen lisäksi epävirallisten pihakeskustelujen 
arveltiin olevan hyviä lisiä niille. 

Reissuvihko: usein yksipuolinen muistutuksen 
väline  
Monet opettajat lisäsivät jo 1970-luvulla oppilaan reppuun tai laukkuun vihon herättääkseen 
keskustelua kotien suuntaan ja välittääkseen tiedonantoja. Vihko kulki lapsen mukana kodin 
ja koulun väliä. Opettaja kirjoitti tiedotuksen vihkoon ja vanhemmilla oli mahdollisuus 
vastata siihen. Monet opettajat käyttävät tällaista vihkoa yhä. Se on ollut helposti mukana 
kulkeva, läheinen viestiväline, mutta siihen liittyy omat heikkoutensa. Käytännössä opetta-
jalta kuluu paljon aikaa ja voimavaroja jokaiseen vihkoon kirjoittaessaan ja siksi kirjeenvaih-
to kutistuu usein lyhyiksi, ehkä lapsen koulussa muistiin kirjoittamiksi, erityisiä tapahtumia 
tai tarpeita koskeviksi tiedonannoiksi. Mummo oli kuullut reissuvihosta. Sellaisia hänen 
lapsenlapsensa kuljettavat nykyään laukuissaan. Hänen mielestään vihko on tietoineen hyvä, 
mutta kenties sattumanvarainen. Sattumanvaraisiin lyhyisiin tiedonantoihin ei ehkä kotona 
muisteta reagoida, kuten Mummo aavisteli:  

”…on…on nyt jo eskarissa reissuvihko…semmonen että siinä ne viestit tulloo jos mitä on ja 
kun vaan muistaa kahtoo…” (M.) 

Reissuvihkoa on mahdollista käyttää jonkun lapsen kohdalla hänen erityistilanteessaan, 
jolloin opettajan resurssit riittävät kirjeenvaihdon ylläpitämiseen paremmin. Silloin on kui-
tenkin olemassa se vaara, että vihkosta tulee lapsen huonommuuden tunteen vahvistaja, 
kuten Äidin Äiti pelkäsi. Vihkoon saatetaan kirjoittaa jatkuvia selosteita lapsen ongelmista, 
joihin kotiväen odotetaan puuttuvan. Äidin Äiti tuntui epäilevän, ettei opettaja välttämättä 
huomioi lapsen näkökulmaa ja elämän vaihetta, vaan kirjaa jatkuvasti vihkoon lapsen han-
kaluudet ja sivuuttaa sen, minkä parissa lapsen mieli liikkuu. Vikojen rekisteröimisen ja 
huonommuuden tunteen vahvistamisen sijaan yhteistyössä pitäisi näkyä lapsen tukemisen 
tarkoitus: 

”…niitä on kulukenu koko ajan…enimmäkseen sitä unohtamista...siltä on jääny se ja nyt on 
unohtanu sen ja...kirjat pois...vihkot pois…sen aivot pyörii niin hirveetä rataa sen omissa asi-
oissa...se kirjotti yheksän vuotiaasta ykstoistavuotiaaks sitä...seikkailua...ja se oli aina niis-
sä…seikkailuissa ja kaikissa muissa mitä se oli nähny…ja nyt se tekkee taas tätä elokuvan 
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juonta...ja se vie niin kokonaan sen ajatukset... kyllä se sitten on hyvin pärjänny kaikissa paitsi 
liikunnassa…en tiiä mitenkä sitä vois enempi siinä tukkee…että se ei aina kokis että hän on 
taas unohtanu…taas on jäänyt…eikö se olis se että molemmat sekä koti että opettaja vois jo-
tenkin myönteisesti suhtautua…” (ÄÄ.)  

Unohtamisten kirjaamiseen käytettynä reissuvihko ei Äidin Äidin mielestä tue lapsen kas-
vua. Opettajien kertomuksissa reissuvihko näyttäytyy juuri unohtamisten ja muiden ongel-
mien kotiin välittämisen välineenä:  

”…reissuvihkoa oon käyttäny vaan tämmösessä tapauksessa kun on tullu ilmi että on jääny 
niinku…on tullu unohuksia ja tämmösiä paljon…” (O7lo mies.) 
”…monesti se tahtoo olla sitä semmosta että…sitten kun on joku ongelma niin sitten kirjoi-
tetaan reissuvihkoon…” (O1lo nainen.) 

Näihin viesteihin kotona ei liene aina niin helppo vastata: 

”....harvemmin tulee kotoa viestiä…” (O4lo nainen.) 

Reissuvihkon käyttö on ongelmallista, koska siihen kirjoitettu hankaluutta käsittelevä viesti 
voi helposti tulla väärinymmärretyksi: 

”…jotain asioitahan tietysti laitetaan mutta yleensähän ne…jotenkin niin pitkästi ei jaksa kir-
joittaa etteikö niissä jotakin väärinkäsityksiäkin vois tulla…tai ainakaan se asia ei selviä….” 
(O3lo mies.) 

Koko vuodeksi mukana kulkevaan vihkoon kirjoitettu lapsen elämään liittyvä ongelma voi 
olla vaikutuksiltaan, jotain muuta kuin mihin sillä alun perin pyritään. Ongelmallisen viestin 
lähettämisen voi ratkaista myös toisella, häipyvämmällä tavalla:  

”… semmosella pienemmällä lapulla…että se ...jos se on vaikka vähän huonokin asia niin se 
ei kulje sitten koko vuotta siellä reissuvihossa…et sen saa sitten…pistää roskiin…kun asia on 
selvä…” (O10lo nainen.) 

Ei ole yhdentekevää mitä ja miten tietoa koulusta välitetään koteihin. Oleellista on jo se, 
voiko lapsi tai vanhempi tietoon vaikuttaa (vrt. Ravn 2003). Voi myös kysyä, miten toimii 
sellainen tiedon välitys, johon lapsi ei voi vaikuttaa, ja joka lisäksi kertoo lapsen huonom-
muudesta. Reissuvihkoon tulevissa merkinnöissä lasta ja hänen toimintaansa saatetaan 
jatkuvasti arvioida ja nämä arviot voivat toimia lukukauden lopussa tapahtuvan arvioinnin 
pohjana. Lapsen arvioinnin ja kontrolloimisen lisäksi opettaja voi kontrolloida vanhempien 
reissuvihkon lukemista kehittämällään järjestelmällä silloinkin, kun he eivät ole halukkaita 
vastavuoroiseen viestintään vihkon välityksellä:  

”…joka kuukaus kirjotan semmosen arvion ...että missä mennään…se helpottaa tavallaan sit-
ten sitä omaa lukukauden lopussa tapahtuvaa arviointia kun on kuukausien mittaan jo arvioi-
nu sitä oppilasta muutenkin …jotkut laittaa…nimiä…nimenhän minä siihen vaadin että se on 
merkkinä siitä et se on kotona näytetty ja nähty…joillakin on sitten ihan aina vaan pelkkä se 
nimi…niin että sieltä ei sitten tule mitään vastakaikua …” (O9p nainen.) 
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Reissuvihkoon, kuten moniin muihinkin koulusta kotiin lähetettäviin tiedotteisiin ja viestei-
hin vaaditaan usein vanhemman nimikirjoitus, joka kertoo sekä vanhemman ja lapsen väli-
sestä vuorovaikutuksesta että heidän kansalaistottelevaisuudestaan.  

Viestinvälitys reissuvihkossa voi olla myös elämänläheistä ja käytännöllistä, ja liittyä johon-
kin muuhun kuin lapsen toiminnan jatkuvaan arviointiin: 

”…se ihan toimii puolin ja toisin…se viestinvälitys...yhteen perheeseen synty koiranpentuja 
ykstoista kappaletta ja...äiti pyysi värillisiä kynsilakkoja reissuvihkon välityksellä ja oppilaita 
avuksi…että saa merkattua ne pennut...” (O12lo nainen.) 

Esiopetusympäristössä opettajat tässä aineistossa havaitsevat kuitenkin ikävien asioiden 
tulevan reissuvihkoon helposti merkityiksi ja näkevät sen osittain myös kuivakkaan tiedot-
tamisen välineenä: 

”…siihen ei tule laitettua jotakin semmosta positiivista…päivän aikana tapahtunut-
ta…siinäkin on taas se aikapula…” (O6lto nainen.) 
”…minä näen sen tiedottamisen kanavana...että sinä ja sinä päivänä…ottakaa kumppa-
rit…sellasena se nyt menee…mut et sellasena…jossa päästäs jollekin muulle kun tiedottami-
sen tasolle niin ei näistä…oikein ole…” (O13lto nainen.) 

Lastentarhanopettajat kuitenkin kuvaavat reissuvihkoa myös aikuisten ajatusten välittämisen 
kanavana ja sen kuljettamisessa piilevän lapselle hänen arjessa kulkemiensa erilaisten tilojen 
ja kohtaamiensa ihmisten välisiä yhdistäviä tekijöitä ja merkityksiä:  

”…lapsellehan se on aika tärkee…se reissuvihko… hän sillä vie viestin kotiin ja…ehkä tulee 
isältä ja äidiltä takasin viesti…en välttämättä haluais kirjottaa sellasia ikäviä asioita...koska ne 
jää siihen näkyviin...” (O5lto nainen.) 
”…eräs äiti aina kirjottaa että…no…mitäs teille nyt kuuluu…meille kuuluu kotiin tämmös-
tä…hänen lapselleen tämmöstä...hän ei ole pitkään aikaan ehtiny mutta nyt...hän kirjottaa vä-
hän niinku kirjeen minulle…ja minä vastaan takasin siihen…” (O5lto nainen.) 

Haastatellut vanhemmat eivät juuri puhuneet reissuvihkosta. Ainoa vanhemman kommentti 
on kuitenkin myönteinen, vaikka kertoo vain yhdestä kotoa käsin tehdystä yhteydenotosta:  

”…kyl se toimii…minä oon viestittäny kouluun siellä jotain…no en varmaan kun kerran jos-
tain asiasta…” (K1 äiti.) 

Siniharjun (2003) tutkimusmateriaalissa, joka kerättiin vuonna 1984 Helsingin alkuopetus-
luokilla opettajien näkökulmasta, on löytynyt monia mielipiteitä reissuvihkon puolesta, 
mutta vielä enemmän sitä vastaan. Siniharjun mukaan osa opettajista käytti reissuvihkoa ja 
sai mielestään hyviä tuloksia sen avulla. Suurempi osa oli kuitenkin sitä mieltä, että reissu-
vihkotoiminta vei liikaa aikaa tai oli jotenkin muutoin negatiivinen yhteistyömuoto. (mt., 
88.) Tässä tarkastelussa Mummon kommentti kertoo tiedotusluonteisesta reissuvihkosta 
suurimman osan jäävän vuoden loputtua tyhjäksi: 

“…ne on niinkun tiedotusasioita mitä niissä oon minä nähny…ei kovin monta sivua siihen 
tule…ainakin minkä minä oon nähny niitä vihkoja…ei siihen ole hyvin monta sivua tullu…ei 
se täyty…mutta hyvä minusta se on…” (M.) 
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Teemaviikko: miten sen kukakin jaksaa?  
Teemaviikosta puhutaan silloin, kun jotain asiaa tai ilmiötä käsitellään koulussa kokonaisen 
viikon ajan monista eri näkökulmista tarkastellen. Omina kouluvuosinani 1950- ja 60-
luvuilla ei koulussa koskaan vietetty teemaviikkoa, vaan aina seurattiin lukujärjestyksessä 
sovittua ainejakoista rytmiä. Tapa oli turvallinen, mutta yllätyksetön. Teemaviikko sen sijaan 
voi tuoda mukanaan uusia tilanteita. Se voi sisältää työpajatyyppistä toimintaa, jossa van-
hempien työpanos saattaa olla toivottu. Yhteisiin työpajoihin osallistuvat yleensä aina samat 
motivoituneet vanhemmat (ks. Pugh & De’Ath 1984, 175). Lähes kaikessa mukana ollut 
Mummo oli osallistunut teemaviikkoon jo lastensa koulunkäyntivuosina. Hän muisti tee-
man käsitelleen perinneruokia. Siihen liittyen mummo paistoi koko päivän pannukakkuja 
koulun väelle. Mummo mainitsi työskentelyn olleen mukavaa: 

”…yhen kerran kun oli sellainen perinneruokaviikko niin olin siellä perinneruokia niille lait-
tamassa...pannukakkuja ne pyytivät minua paistamaan siellä ja niitä paistoin koko päivän...se 
keittäjä …touhushan se siinä jottain muuta asiata ja laitto ruokaa .. .kait se varmaan neuvo 
missä ne aineet oli…on pyyvetty mihin vuan…aina on ollu mukavata…” (M.) 
”…tyypillisesti on pidetty sillon kalevalanpäivän aikoihin semmonen teemaviik-
ko…perinneviikko tavallaan…on tuotu vanhoja esineitä ja on sitten näitä muisteluitakin ollu 
siinä yhteydessä…” (O9lo nainen.) 

Tulkitsen Mummon sanoman, ’kait se varmaan neuvo missä ne aineet oli’, kertovan väsy-
myksestä ja lausumattoman avun toiveesta. Yhden ihmisen paistamat koko koulun perintei-
set pannukakut ovat iso ja raskas tehtävä. Perinteeseen liittyy toinenkin teemaviikkoa kos-
keva opettajan esittämä maininta. Sen mukaan kouluun tuodaan silloin kodeista vanhoja 
esineitä.  

Iltakoulu: vanhemmat tervetulleita iltakouluun 
kerran vuodessa 
Yleensä äidit ovat osallistuneet koulun järjestämään toimintaan enemmän kuin isät. Rehto-
rin kertoman mukaan Kunnassa oli alettu järjestää koulun yhteistä toimintaa joskus myös 
iltaisin, jolloin isien osallistuminen on kasvanut. Rehtori kutsui toimintaa iltakouluksi. Ilta-
koulu satutetaan perjantaiksi, jota seuraavana lauantaina lasten ei tarvitse herätä varhain 
kouluun. Yksi lapsistani on toisella paikkakoululla (kuin Kunnassa) osallistunut 6. luokkata-
solla ollessaan iltakoulun sijasta yökouluun, ja palannut kotiin vasta seuraavana aamuna. 
Toiminta oli järjestetty ekaluokkalaisten ja kuutosluokkalaisten toisiinsa tutustuttamisen 
tarkoituksessa. Yökoulun ohjelmassa oli ollut lapsen kertoman mukaan leikkimistä ja vide-
oiden katselua. Pienemmät olivat nukkuneet toisessa tilassa yön, kun taas isommat olivat 
valvoneet keskenään toisaalla. Ennen yötä yksi äiti oli ollut paikalla paistamassa lettuja 
lapsille. Yön jälkeen kotiin saapunut uupunut lapsi nukkui koko seuraavan päivän.  

Rehtorin mukaan Kunnassa vanhemmat kutsutaan iltakouluun kerran lukuvuodessa 
yhdessä lasten kanssa. Iltakoulussa keskustellaan ja puuhaillaan aikuisten ja lasten kesken. 
Opettajat suunnittelevat iltakouluun tarkastelun kohteeksi jonkun teeman. Jos teema on 
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’miehekäs’ niin isät osallistuvat enemmän. Rehtorin mukaan isät ovat kiinnostuneita tekni-
sistä asioista kun taas äidit laadullisista ja tunteikkaista.: 

”…no…sitten meillä nyt on ollut kymmenkunnan vuoden ajan tämmönen iltakoulusysteemi 
jossa vanhemmat tulevat kouluun…meillä on yhteinen teema tai yhteisiä teemoja…siellä isät 
on ollut sitten aktiivisemmin mukana…ehkä se on…turvallisuus erityisesti semmonen palo-
turvallisuus oli viime keväänä ja liikenteestä…ehkä liikenne kiinnostaa enemmän isiä kuin äi-
tejä…on sitten ollu sellaisiakin teemoja joissa varmaan äidit on ollu...erilaisuus on sellainen 
teema...” (Rmies.)  

Iltakoulun on koettu lähentävän koulua ja kotia. Isät ovat olleet aktiivisemmin mukana tässä 
toiminnassa. Rehtorin mielestä koulun ja kodin yhteys toteutuu iltakoulussa epävirallisesti, 
yleisellä tasolla, keskittymättä ainoastaan yhteen lapseen ja kotiin (vrt. Torkkeli 2001, 156): 

”…sitä epävirallista jossa ei yksittäiseen oppilaaseen tai kotiin kiinnitetä huomiota vaan yhtei-
sesti puuhastellaan ja jutellaan...” (Rmies.)  

Yleisemmän tason yhteisyyden hahmottaminen on Rehtorin mielestä tärkeää yksilöllisestä 
näkökulmasta tapahtuvan tarkastelun lisäksi. Iltakoulussa yleisemmän tarkastelun kohteeksi 
valittua teemaa on mahdollista käsitellä eri tavoin, esimerkiksi toiminnallisilla rasteilla, joilla 
aikuiset ja lapset viivähtävät yhteisten tarkastelujen parissa:  

“…viime keväänä oli yks semmonen iltakoulu missä vanhemmat oli mukana…kiersivät rastil-
ta toiselle …kaks rastia oli liikennettä ja loput oli tavallaan niinku koulun historiaa…et se oli 
semmosta että ne yhessä touhus ja puuhaili niillä rasteilla….ihan eskarista isoihin ihmisiin as-
ti…” (O2lo nainen.) 

Parin opettajan kertomuksissa iltakoulu näyttää jossakin määrin ohjatulta toiminnalta, jossa 
uuden oppiminen yhdessä lapsen kanssa tuntuu herättävän enemmän tyytyväisyyttä kuin 
vanhempainillan liikkumaton vaiteliaisuus:  

”…meillähän on joskus ollu tämmösiä…jonkun teeman ympärillä…työpisteitä....meillä oli 
tämmösiä eri maanosia…ja joku työtehtävä…vanhemmat jaettiin sitten…tai sitä mukaa kun 
ne tulivat…olivat ryhmissä ja kiersivät joka pisteessä ja me esitimme siellä jotain ohjel-
maa…et tämmöset toiminnalliset…jutut…en minä sit tiiä kuinka paljon siinä sitten…kaikki 
kuitenkin oli…on ollu tyytyväisempiä…” (O6lto nainen.) 

Vanhemmat eivät tässä kommentoineet iltakoulua mitenkään. Ajattelen sen tarkoittavan 
toiminnan vähäistä merkitystä kotien näkökulmasta tarkasteltuna. Tai sitten toiminnan ei 
ajatella olevan kodin ja koulun yhteistyötä.  

Opetussuunnitelma: kuuluuko vanhemmille? 
Käsitykset opettamisesta ja oppimisesta ovat muuttuneet siitä, kun Mummo, Äidin Äiti ja 
Isän Äiti kävivät koulua, ja jopa siitä kun heidän nyt aikuiset lapsensa kävivät koulua. Hirsto 
(2001a, 41) arvelee, että suurten muutosten mylläkässä vanhemmat eivät ehkä tiedä, miten 
voisivat auttaa lastaan hänen koulutyössään. Beresford, Botherby ja McNamara (1999) ovat 
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myös päätelleet vanhempien kenties saavan liian vähän tietoa opetussuunnitelmasta ja ohjei-
ta, joiden turvin auttaisivat lasta (ks. myös Pugh & De’Ath 1984, 178). 

Rehtori kertoi opetussuunnitelmien tulleen vielä 1960-luvulla Kuntaan Helsingistä. Sitten 
niitä alettiin 1980-luvulla suunnitella opettajien toimesta kussakin koulussa ja nykyään koko 
kuntaan suunnitellaan yhteinen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnallisiin opetus-
suunnitelman perusteisiin:  

”…nämähän oli nämä opetussuunnitelmat silloin kun minä aloitin kuuskymmentäluvulla 
semmosia että ne pääsääntöisesti tehtiin keskitetysti Helsingissä ja sitten seurasi ai-
ka…pikkuhiljaa päästiin peruskouluun…siirrettiin vastuuta 80-luvulla varsinkin kuntiin ja 
kouluihin…ja haluttiin että tehdään jokaisessa omat…nyt näyttää siltä että ollaan pikku hiljaa 
palaamassa taas lähemmäs sitä aiempaa …tehdään ainakin kuntakohtaisesti…ja entistä 
enemmän näissä opetussuunnitelman perusteissa annetaan koko valtakuntaankin yhteisiä oh-
jeita...” (Rmies.) 

Rehtori kiinnitti huomionsa opetussuunnitelmissa ennen käytettyyn käskyttävään sanamuo-
toon ja tarkkaan ohjeistamiseen, joka myöhemmin opetussuunnitelmien valmistuessa eri 
yksiköissä purkautui ja tuotti erilaisia muotoja:  

”… kyllä se tässä kodin ja koulun yhteistyössäkin varmasti näkyy että niissä 60-luvun opetus-
suunnitelmissa oli tietyt lauselmat että näin pitää tehdä…yhteistyötä pitää tehdä ja mainittiin 
esimerkkejä…miten vanhempaintapaamisia pitää järjestää ja sitten näiden opetussuunnitelmi-
en muuttuessa niin koulutkin ryhtyivät kehittämään omia tapoja hoitaa sitä…” (Rmies.) 

Olisiko vanhempien opetussuunnitelmatyöhön osallistaminen kenties lapsen kannalta hyö-
dyllisempää kuin talkootyyppiseen työhön sitouttaminen (ks. Pugh & De’Ath 1984, 177)? 
Vanhemmat eivät olleet osallistuneet Kunnassa peruskoulun opetussuunnitelman laadin-
taan muutoin kuin sen keskustelun verran mitä vanhempien edustaja ’on saanu sanoa’ joh-
tokunnassa:  

”…oikeestaan tuota opetussuunitelmatyötä…niin sitä ei sillai oo…oo tuota vanhempien 
kanssa puitu …” (O7lo mies.) 
”…ketä on vanhempia johtokunnassa…siinä on jonkun verran osallistunu…saanu sanoa…ei 
niillä ole hirveesti ollu siihen sanomista...mahollisuus on annettu....kylläkin on keskustel-
tu…mutta ei siihen kannanottoja juurikaan ole ollu…” (O12lo nainen.) 
”…vanhemmat kokevat sen niin että tuota…kun se on opettaja joka on sen kirjoittanu…niin 
se on kyllä sitten niin viisas että uskaltaako tuohon laittaakaan…” (O8lo mies.) 

Opettajien käsityksen mukaan vanhemmat kunnioittavat heidän ammattitaitoansa opetus-
suunnitelman laadinnassa, eivätkä halua ottaa siihen enempää kantaa. Samaa kertoo van-
hemman kommentti: 

”… sen työn ja suunnittelun mitä nää tekee sen eteen…niin se jotenkin tuntuu että jos siihen 
ois vielä jottain sanomista…että en minä siihen…” (K8 äiti.) 

Vanhemmat tuntevat harvoin olevansa kykeneviä toimintaan, jota heiltä odotetaan (Pugh & 
De’Ath 1984, 194). Vanhemmat eivät opettajien kertoman mukaan osallistuneet opetus-
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suunnitelmatyöhön, koska se oli heille liian vierasta aluetta. Vanhemmat tuntuvat olevan 
kiinnostuneita enemmän lapsen kohtaamista päivittäisistä vaateista ja toiminnoista: 

”…vanhemmat nyt on vähän…useimmat on sitä mieltä että ei se heille kuulu…ennemmin se 
että mitä heidän lapsensa käytännössä sitten täällä…että mitä siltä odotetaan ja mitä sille tarjo-
taan täällä…” (O1lo nainen.) 

Ovatko kodit varustetut sellaisilla keinoilla, joiden turvin he pystyvät kommunikoimaan 
yhteiskunnan (vrt. Trotta Tuomi 2001, 73) ja sen tietojärjestelmien kanssa? Isän Äiti ei 
ainakaan uskonut aukottomaan opettajien tiedon hallintaan, viisauteen tai vanhemman 
ymmärtämättömyyteen, vaan ajatteli, että vanhempien äänen pitäisi kuulua vihonviimeiselle 
päätöksentekopaikalle asti:  

”...kyllä minun mielestä siinä pitäs kyllä kuunnella tuota…vanhempia....ihan tuonne pääpaikal-
le asti…” (IÄ.) 

Mummo ja Äidin Äiti olivat tyytyväisiä opetussuunnitelmiin, eivätkä olleet milloinkaan 
olleet kiinnostuneita itse pyrkimään niiden laadintaan mukaan. Opetussuunnitelman laati-
minen oli heidän mielestään asiantuntijoiden työtä (vrt. Mendel 1999). Äidin Äidin mielestä 
vanhempien pitäisi opiskella lisää pystyäkseen laatimaan opetussuunnitelmia: 

”…no se nyt käy varmasti sitten kun on niin pitkälle opiskelleet vanhemmat että ne osaa sii-
hen puuttua…mutta sanotaan nyt…harvoinpa siihen nyt ossais mittään ohjetta mennä anta-
maan ja kyllä se täytyy olla asiantuntijan työtä se opettaminen…ja opetussuunnitelmat ja…” 
(ÄÄ.) 

Jos Äidin Äiti ei ollut halukas pohtimaan opetussuunnitelmaa, niin myös opettajilla on 
epäilyistä: 

”...ehkä siinä on kunnioituskin toisaalta että tämä on meijän työtä ...että ei ole ajatusta laajen-
taa sille alueelle...että tähän ei ole helppo tulla sanomaan että ei nytten noin…” (O12lo nai-
nen.) 

Opettajat lienevät ylpeitä omasta ammattitaidostaan opetuksen suunnittelun alueella. Kaikki 
kokemukset vanhempien mukanaolosta eivät ole myönteisiä. Hujala-Huttusen ja Nivalan 
(1996) tarkastelussa vanhempien osallistuminen opetuksen suunnitteluun jakoi henkilöstön 
kokemukset myönteisiin ja kielteisiin. Siniharjun (2003, 172) tutkimustulosten mukaan neljä 
viidesosaa opettajista oli sitä mieltä, ettei vanhempien sekaantuminen tekisi hyvää opetuk-
sen suunnittelulle. Vanhempien kanssa neuvonpito ja suunnittelu ovat usein opettajista 
vaikeaa (Pugh & De’Ath 1984, 179).  

Esiopetusympäristössä on käytössä vanhemmille välitetty ja vanhemman kantaa kysyvä 
opetussuunnitelma. Hujalan (2002, 27) mukaan lasten kontekstuaalisesti sopivan kasvatuk-
sen näkökulmasta tarkasteltuna tarvitaan lapsen yksilöllisiä tarpeita vastaava opetussuunni-
telma ja kiinnostusta vastaava oppimisympäristö, jossa lasta havainnoidaan ja opastetaan 
uutta ymmärrystä rakentavassa toiminnassa. Kontekstuaalisesti sopiva opetus perustuu 
lapsen kasvukokemuksiin ja tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, jolloin opitta-
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van merkitykset rakentuvat tuttujen kontekstikytkentöjen kautta. Hujala toteaa: ”Esiopetuk-
sen tulee olla kotikasvatusta ja perheen kokemuksia täydentävä ja siihen rakentuva ja sen 
kanssa yhteensopiva.” (Hujala 2002, 54–56.) Tämän tutkimuksen aineistossa esiopetusym-
päristössä toimivat opettajat olivat halukkaampia näkemään vanhemmat mukana opetus-
suunnitelmatyössä. Opetussuunnitelmatyön vieraus ja outo sanasto voivat tosin heidänkin 
mielestään tuottaa tottumattomalle ongelmia: 

”…opetussuunnitelmatyössä vanhemmat on...todennäkösesti kokee ittensä altavastaa-
jiks...kyllä se niinku se…se keskustelu mitä siellä käydään…vaatii vanhemmalta aika pal-
jon…et se siinä pystyy suunsa aukaseen…” (O13lto nainen.) 

Vanhempien kasvatuksellisia tekstejä kohtaan tuntema liika kunnioitus ja pelko haittaavat 
myös esiopetusympäristössä yhteistä suunnittelutyötä ja lapsen kannalta tärkeän tiedon 
välittymistä: 

”…muutaman vuoden ollu käytössä semmonen huolella ja ajatuksella tehty ops ja on ko-
teihinkin ja vanhemmille kerrottu siitä ja siitäkin että he voivat vaikuttaa oman lapsensa esi-
kouluvuoden muodostumiseen että…mihin he haluais vaikuttaa ja mietittäis ehkä niitä tavoit-
teita yhdessä…siihenkin on ehkä helposti kynnys vanhemmilla liian korkea että he ehkä aatte-
lee että he ei osaa siihen sanoa mitään …” (O5lto nainen.) 

Vanhempien osallistuminen ja kysymykset saattaisivat mahdollistaa lastentarhaopettajan 
mielestä uusien näkökulmien löytymisen ja rutinoituneen ajattelun avartumisen:  

”…haluaisin että siihen tulis vanhempien näkökulmia…koska voihan se olla että 
me....ajatellaan tietyllä tavalla …ja meillä on tietty käsitys asioista…että voi olla että sieltä tu-
liskii erilaisia näkökulmia ja ...avartas omaakin ajatusta ja käsitystä…kun tulis vanhemmil-
ta...semmosia kysymyksiä…” (O5lto nainen.) 

Monissa kouluissa Suomessa on nykyisin vanhempainneuvosto, joka toimii väylänä kouluun 
ja elimenä, jonka kautta on mahdollista saada äänensä kuuluviin. Kunnassa ei sellaista ole 
ollut, tosin vanhemmilla on ollut edustajansa koulun johtokunnassa.  

Opettaminen koulussa: vanhemmat ja 
isovanhemmat taidon esittäjinä koulussa 
Ennen opettaja oli opettaja ja vanhemmalla oli omat vanhemman tehtävänsä. Omina kou-
luvuosinani opettaja jakoi tietoa ja piti luokan kurissa, isä hankki perheelle leivän ja piti 
lapset herran nuhteessa ja äiti oli se, joka laittoi palasta pöytään, tuli vastaan pimeällä koulu-
tiellä ja asetti käärettä kuumeiselle otsalle. Tehtävät eivät juuri siirtyneet henkilöltä toiselle, 
vaikka keskusteluja käytiin ja vierailuja tehtiin.  

Nykyään ei paljon vierailla ja keskustelu viipyy usein median välittämissä yleisissä tapahtu-
missa, eikä niinkään yksityisissä arjen toimissa ja tehtävissä. Niinpä on kuin havahduttu 
huomaamaan, että edellisellä sukupolvella on kokemuksia, tietoa ja taitoja, joista kasvava 
sukupolvi ei ehkä tiedä paljon tai lainkaan (vrt. Koivunen 1997, 2001). Koulussa ollaan 
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viime vuosina oltu kiinnostuneita kodeissa piilevästä tiedosta. Vanhempia ja isovanhempia 
on Kunnan kouluissa joskus vuosien varrella kutsuttu kouluun kertomaan tietojaan ja esit-
telemään taitojaan: 

”…nyt oli muun muassa mehiläistarhaaja kertomassa työstään...ja aina sillon tällön on näi-
tä...metsämiehet on kertonu ja…ja ja…että kyllä niitä aina sillon tällön tulee näi-
tä…kouluun....lapsia kiinnostaa kun on joku…ammattinsa osaava…” (O7lo mies.) 
”…isovanhempien päivä oli yhtenä vuonna…kututtiin kaikkien isovanhemmat ja tarjottiin 
ruuat ja he kerto omasta koulustansa…kertovat niistä oppitunneista mitä sillon oli ja mitä sai 
tehdä…mitä ei saanu tehdä…” (O8lo mies.) 

Jotkut vanhemmat tuntevat itsensä erityistaidoissaan niin varmoiksi, että uskaltavat ottaa 
yhteyttä kouluun ja tarjota apuaan: 

”…yksi äiti niin hän itse kyllä sanoi että jos hän voi olla apuna niin hän voi tosiaan näitä savi-
töitä tulla vetämään koululla…apuna…hän niinku tarjoutu jo…” (O9lo nainen.) 

Osa vanhemmista on vastustellut, aika ei tahdo sopia, eivätkä he mielestään omaa tarpeeksi 
opettajan ammatillisuuden piirteitä. Vaikka koulu on noin yleisesti toivottanut vanhemmat 
tervetulleiksi, on myös opettajilla epäilynsä, joista osa liittyy juuri opettamisen professionaa-
lisuuteen, joka useimmilta vanhemmilta puuttuu: 

”…opetuspuolelle niin…tai muuten koulun elämään niin…ei mitenkään hirveesti…(O9lo 
nainen.) 
”…ei niin kuin ehkä ihan tunnille…kun.ei osaa ajatella niille vanhemmilla muuta roolia kuin 
joku apuopettajan rooli ja se taas ei…en minä tiedä onko se sitten niinku…” (O1lo nainen.)  
”…ei oo kukaan tullu häiritsemään opetusta…vaikka sekin on kyllä kerrottu että opetusta voi 
tulla seuraamaan millon vaan…” (O12lo nainen.) 

Kouluun kutsutun, ’epäpätevän’, vanhemman läsnäolo tunnilla saatetaan kokea häiriöksi. 
Pätevyyden tunteet syntyvät onnistumiskokemuksista (Aho & Laine 1997, 57). Isän Äiti ei 
ollut koskaan ollut koulussa mitään esittämässä tai opettamassa, mutta koulun oppilaat 
olivat kuitenkin käyneet häntä kerran haastattelemassa. Sitä tilannetta Isän Äiti piti vieläkin 
tärkeänä. Hän korosti juuri haastattelujen merkityksiä sukupolvelta toiselle välitettävän 
tiedon keräämisen menetelmänä.  

Muun kuin koulutiedon merkitys oli Äidin Äidin mielestä tärkeä. Hän ei ollut mielestään 
erityisen kiinnostunut koulun tiedosta. Hän ei vanhemman ominaisuudessa halunnut näyt-
tää tietä lapselle yhä uusiin opintoihin. Äidin Äiti itse ei ollut koskaan vieraillut koulussa 
opettaakseen siellä lapsille joitakin taitojaan. Hänen mielestään vähempi opiskelu riittää, jos 
koulutiedon omaksuminen ei ole kiinnostavaa. Hänen mielestään opettajan työ vaatii oman 
ammattitaitonsa, jonka kanssa vanhemmalla ei ole mitään tekemistä. Hän luotti koulussa 
annattavan opetuksen kelpoisuuteen:  

”…no ei tosiaankaan mulla oo ollu kouluun mittään halua sen jäläkeen kun on ite päässy 
pois…että kyllä minä oon ihan täysin luottanu opettajien ammattitaitoon ja eihän siihen nyt 
vanhempi voi puuttua mitenkään mitä ne opettaa…ei siitä olis mittään hyötyä mennä esittä-
mään niin ja näin…” (ÄÄ.) 
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Ruotsissa koulun ja kodin yhteyttä tutkineet Johansson ja Wahlberg Orving (1993, 14) 
epäilevät vanhempien todellista halukkuutta opetukseen osallistumiseen: ”Vad gäller 
undervisning är det inte självklart att föräldrar ser det som en möjlighet och skyldighet eller 
nödvändighet att påverka eller engagera sig i undervisningens innehåll.” Johansson ja 
Wahlberg Orving korostavat vanhempien ja opettajan kenties näkevän kasvatuksen ja ope-
tuksen kokonaan erillisinä prosesseina. He ajattelevat kodin ja koulun yhteistyön olevan se 
kenttä, jossa kasvatus ja opetus voivat kohdata. (mt.. 14.) Sillä kentällä Mummo oli muuta-
man kerran toiminut. Hän oli hyvin tyytyväinen koulun opetukseen, eikä hänellä ollut mi-
tään koulussa esiintymistä vastaan. Hän oli pari kertaa kokeillut opettajana toimimista kou-
lussa. Mummo oli ollut koulussa pitämässä ’päivän avauksia’. Näissä yhteyksissä hän oli 
hämmästellyt nykylasten liikkumisen ja puhumisen rohkeutta. Lapset uskalsivat koulussa 
esittää kysymyksiä ja heillä oli omia mielipiteitä, joita he melko sumeilematta esittivät:  

”… ne on välillä niin rohkeita niin rohkeita että yhennii kerran kun tul puhheeks että minen 
oo millonkaa kironna niin ne oikein että nyt kyllä valehtelet että varmaan oot kironna että ne 
on niin rohkeita minä sanoin että en oo että minä voin sen ihan hyvällä omalla tunnolla san-
noo että ei se auta mittään että jos vaikka kuinka rumia puhhuu ni tuota se ei auta elämäs-
sä…koitin niille puhua siinä...kyllä ne on pikkusen muuttunu että ne suattaa tunnillaki lähtee 
vaikka minne humputtelemaan…” (M.) 

Jos nykylapset ovatkin rohkeita, eivätkä jännitä edes Mummoa, voivat vanhemman tunteet 
opetustilanteessa olla toiset. Auktoriteettihenkilön, opettajan, jännittäminen voi olla van-
hemman kohdalla esteenä työskentelyssä. Opettaja edustaa koulun järjestelmää, joka on 
vieras monille aikuisille muuten kuin heidän omien lapsuusmuistojensa kautta. He eivät 
ehkä tiedä miten voisivat toimia vieraassa järjestelmässä muutoin kuin entisen, omasta 
lapsuudesta tutun mallin mukaisesti. Siniharjun (2003) tutkimuksen mukaan opettajilla on 
käsitys, jonka mukaan vanhemmat eivät kovin innokkaasti halua työskennellä vapaaehtoisi-
na koulussa, tai ottaa ryhmää johdettavakseen. Vanhemmat haluavat lähinnä saada tietoa 
koulusta ja lapsen oppimisesta. (mt., 170–171.)  

Opettaminen kotona: läksyjen tekemisessä 
autetaan enemmän kuin ennen 
Kotona oppimisella voidaan Hirston (2001a, 47) mukaan tarkoittaa sitä, että vanhemmat 
osallistuvat lapsen kotitehtävien tekoon tai ohjaavat lasta kognitiivisten taitojen oppimises-
sa. Omana kouluaikanani vanhempani eivät koskaan puuttuneet koulun asioihin, eivät 
myöskään läksyihin. Läksyjen tekemiseen ei edes käsketty. Minulla kuten mielestäni muilla-
kin lapsilla silloin oli selvä käsitys siitä, että läksyt oli hoidettava ja niistä oli selvittävä itse. 
Tässä tutkimuksessa isovanhemmat ja opettajat eivät maininneet kotona tehtävien läksyjen 
ohjausta koulun ja kodin yhteyden muotoja pohtiessaan. En myöskään itse johtanut siihen 
keskustelua. Silti kotien haastatteluissa muutama äiti otti asian esille: 

”…justiin tämä opettaminen ja…kotonakin voijaan tosiaan opettaa ja neuvoo niinku nyt tie-
tysti ainakin läksyin…läksyin teon yhteyvessä…” (K1 äiti.) 
”…kyllähän hirveen paljon on vanhemmilla opettamista…” (K11 äiti.) 
”…mitä mä oon kuulostanu niin ei niin kovin helpoks oo kokenu…et aika työlääks…et aika 
paljon joutuu tekemään töitä…tuntikaupalla…” (K10 äiti.) 
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Monet opettajat saattavat pitää lapsen opettamista kotona kyseenalaisena, ja pelkäävät van-
hempien mahdollisesti tuottavan vahinkoa lapsen oppimisen prosessille, koska eivät hallitse 
menetelmiä (Pugh & De’Ath 1984, 177). McNamara, Hustler, Stronach ja Rodrigo (2000) 
havaitsivat viidessä koulussa tekemässään vanhempia aktivoivassa tutkimuksessa erilaisia 
tapoja, joilla lasta innostettiin koulutehtäviin kotona. Lapsia rohkaistiin, kehuttiin, valvot-
tiin, kritisoitiin, opetettiin, varustettiin ja lahjottiin. (mt.) Kotien taholta on havaittu kielteis-
tä suhtautumista kotitehtävien ohjaamiseen. Solomon, Warin ja Lewis (2002) haastattelivat 
58 perhettä ja havaitsivat negatiivista suhtautumista kotitehtäviä kohtaan. Monien vanhem-
pien suhdetta kotitehtäviin sävytti oma epäonnistuminen koulussa. Toisten mielestä heillä ei 
ollut kykyjä puuttua koulun vaatimiin tehtäviin. Ohjaamisen ilmapiiriä sävytti elämässä 
onnistumisen paine ja huoli lapsen tulevaisuudesta. (mt.) Tässä aineistossa mainitaan lasta 
yksinkertaisesti jouduttavan jopa ’tuntikaupalla’ auttamaan kotona läksyissä. Vanhempien 
mielestä on tapahtunut selvä muutos siitä kun he itse kävivät koulua. Niin paljon heidän 
vanhempansa eivät joutuneet lasta avustamaan läksyissä kuin he nykyään joutuvat.  

Aloitteet: Vanhempien aloitteet edelleen koulussa 
harvinaisia  
Vaikka vanhemmilla on erityistä tietoa lapsistaan ja ajatuksia uudistuksista, tulevat nämä 
tiedot vain vähän esille. Rehtorilla ei ollut paljon kerrottavaa vanhemmista koulun uudistus-
ten alkuunpanijoina tai tapojen muutosagentteina. Isän Äidin mielestä vanhempien kuului 
periaatteessa toimia lapsen parhaaksi ja vaatia tarpeellisia muutoksia kun taas Äidin Äidin 
mielestä oli vaikea sekaantua opettajan hallitsemalle alueelle. Mummo muisti kerran teh-
neensä aloitteen uudistuksesta joskus 1970-luvulla. Hän keräsi stipendin hyvin käyttäyty-
neelle oppilaalle.  

”…minähän tuonne sitten keräsin…että nimenommaan sitten kevväällä annettas hyvin käyt-
täytyvälle oppilaalle semmonen…että siihen ei tulis niinkun se opetus yksistään tai oppimis-
määrä että mitenkä on oppinu vaan se jolla on hyvä ja fiksu käytös niin sitä varten…” (M.) 

Opettajat kertoivat muutamasta vanhemman aloitteesta, jotka liittyivät varojen keräämiseen 
tai koulun ympäristön huoltoon liittyviin talkoo-tyyppisesti tehtäviin toimintoihin:: 

”...et yleensä omasta ehdotuksestaan…ei tarvii pyytääkään…” (O7lo mies.) 

Vanhemmat saattavat ehdottaa vanhempainillassa käsiteltävää tärkeänä pitämäänsä aihealu-
etta: 

”…eräs äiti …oli ottanu tehtäväkseen...että nyt keskustellaan näistä hyvistä tavois-
ta…vanhemmat oli jaettu ryhmiin…he pohtivat näissä ryhmissä tämmösiä asioita että....mikä 
on tärkeetä…hyviä tapoja…” (O6lto nainen.) 

Siniharjun (2003, 170–171) mukaan vanhempien aloitteellisuus on vielä harvinaisempaa 
kuin heidän osallistumisensa koulun aktiviteetteihin muutoin.  



312 

Ryhmätyö yhdessä asiantuntijoiden kanssa: 
merkitys kasvamassa  
Tässä erityisesti Mummon, Äidin Äidin, Isän Äidin ja Rehtorin puheissa korostui nykyisyy-
den erilaisuus suhteessa menneeseen. Oma välitön kokemukseni nykyisyydestä on käsillä 
olevan hetken luistava juoksu menneeseen, jossa sen liike vaimenee ja pysähtyy. Bauman 
tukenaan Saaristo ja Jokinen (2004) kiinnittävät huomionsa siihen, että nykyisyys hahmote-
taan usein menneisyyttä nopeamman muutoksen ajaksi. Menneisyyteen liitetään sellaisia 
hidastuvia ominaisuuksia kuin yhteisöllisyys, kasvokkainen vuorovaikutus, perinteet ja 
muuttumattomuus. Muuttunut nykyaika koetaan ongelmalliseksi. Mennyt sen sijaan tuntuu 
tutulta ja turvalliselta, jolloin mieli on suopea säilyttämään tallessa ennen koetellut keinot. 
(mt., 253.) Oman aikakauden esittäminen jotenkin poikkeuksellisena auttaa uutta sukupol-
vea erottautumaan edellisestä (Kerkelä 2004 / Saaristo & Jokinen 2004, 253) ja muutoksen 
esittäminen ongelmallisena valmistaa kohtaamaan tulevia haasteita ja kehittelemään uusia 
keinoja niistä selviytymiseksi.  

1990-luvulla alkoi yleistyä puhe lasten syrjäytymisestä (Bardy 2002). Elettävään aikaan näyt-
tää myös tämän aineiston mukaan liittyvän syrjäytymistä ja vieraantumista. Rönnholm 
(1999) esittää vieraantumiselle olevan leimallista, ettei yksilöllä ole vakiintunutta sitoutumi-
sen kokemusta. Minän tulkinta voi olla vailla kulttuurista kiintopistettä, jatkuvuuden ja 
samuuden kokemista. (mt., 297.) Pääjoki (2003) liittää syrjäytymiseen kyvyttömyyden tai 
haluttomuuden osallistua elämäntarinoiden kertomiseen. Tässä esiopetusympäristössä ta-
pahtuneeseen kertovaan toimintaan osallistuneet perheet olivat rakenteiltaan isä, äiti ja 
heidän lapsensa-tyyppisiä. Perheistä ei välittynyt perheen hajoamisen huolta. Rehtori kertoo 
kuitenkin perheiden ongelmista ja lasten levottomuuden lisääntymisestä: 

 ”…joo…niin…siellä on semmosta ylivilkkautta…syrjäytymistä…” (Rmies.)  

Yli-Luoma (1995) korostaa yksilön aikaisempien kiinnittymis- tai sitoutumissuhteiden vai-
kuttavan paljon käsityksien ja käyttäytymisten rakentumiseen. Riippuen kiinnittymissuhtei-
den rakentumisesta, lapsi voi tuntea ympäristönsä turvalliseksi, vähemmän turvalliseksi tai 
turvattomaksi. Turvattomuudessaan lapsi yrittää muuttaa ympäristöään ja kiinnittymiskoh-
teensa käytöstä esimerkiksi itkun, tönimisen tai häiritsevän käytöksen avulla. Nämä ratkai-
sumallit voidaan muuttaa positiivisten kokemuksien avulla, vaikkakin tämä muutostyö voi 
olla kärsivällisyyttä ja aikaa vaativaa. (mt., 35.) Muutostyössä vastuuta on siirtynyt koululle: 

”…vastuuta on siirtyny koululle aikasempaa enemmän... ja koulu on siitä tietysti yrittäny kan-
taa oman vastuunsa…” (Rmies.) 

Vastuun kantoon on kaivattu mukaan asiantuntijoita: 

”…yhteistyössä ollu jo edustajat päiväkodilta...kouluterveydenhoitaja...sitten siinä on ollu so-
siaalitoimen edustaja tarvittaessa...useampia opettajia...perheneuvolasta väkeä... koulupsykolo-
gi…sillä tavalla että nämä moniammatilliset ryhmät ovat saaneet aika paljon minun mielestäni 
aikaan…viimeisen kymmenen vuoden aikana ja vanhempienkin asenne on muuttunut että 
hyväksytään…” (Rmies.) 



313 

Erilaiset asiantuntijat ovat muodostuneet koulussa tärkeiksi yhteistyötahoiksi lasten elinpii-
ristä kumpuavien ongelmien selvittelyssä. Davies (1999) toteaa yhteistyön toimivan parhai-
ten, kun koulu ottaa yhteyttä terveydenhoidon ja sosiaalihoidon asiantuntijoihin suunnitel-
lakseen yhdessä, kuinka perhe ja lapsi tulevat parhaiten autetuiksi. Rehtorin mukaan yhtey-
det asiantuntijoihin ovat välttämättömät ja heidän myötään on myös tiedon ja tieteen mer-
kitys kasvatuksen alueella tullut entistä tärkeämmäksi koulussa. Tieto punoutuu puolestaan 
valtaan. Saaristo ja Jokinen (2004) kiinnittävät huomionsa itse kunkin elämänsä aikana 
kasvokkain ja median välityksellä kohtaamiin lukuisiin asiantuntijoihin, jotka vaikuttavat 
päätöksiin ja valintoihin.  

Rehtori painottaa sellaisten yhteistyömuotojen merkityksiä, joissa asiantuntijat toimivat 
yhteistyössä koulun ja kodin kanssa. Esimerkiksi terveydenhoidon ja sosiaalihoidon taholta 
voidaan Rehtorin mukaan kutsua asiantuntijoita keskustelemaan yhdessä opettajien ja van-
hempien kanssa. Tämänkaltainen järjestelmä Rehtorilla on ollut koulussaan käytössä jo 
useita vuosia. Hänen mielestään perheet eivät tunne näitä kontakteja mitenkään vaikeiksi. 
Yhteistyötä on siten voitu parantaa niiden perheiden kohdalla, joissa on monia vaikeuksia 
kuten esimerkiksi työttömyyttä, perherakenteiden hajoamista, liiallista alkoholin käyttöä ja 
levottomia lapsia. Vaikeuksien puristuksissa välinpitämättömyys on kasvanut, sen Rehtori 
on mielestään huomannut. Kaikki vanhemmat eivät jaksa huolehtia lapsistaan: 

”…et…nämä kotien hajoamiset avioerot ja suhtautuminen ehkä lapsiin yleensäkin on muut-
tunut pikkasen väinpitämättömämmäks joissakin tapauksissa…” (Rmies.)  

Rehtorin mielestä asiantuntijaryhmät ovat saaneet paljon aikaan. Asiantuntijatieto vaikuttaa 
ja ihmiset toimivat asiantuntijoiden antamien suositusten ja normien mukaan (Saaristo & 
Jokinen 2004, 196). Mielet ja käyttäytymiset muokkautuvat niiden vaikutuksesta johonkin 
suuntaan. Asiantuntijoiden käyttämistä suunnan näyttäjinä pidetään tärkeänä ja hyvänä, 
vaikka siihen ei ole helppo keksiä kylliksi resursseja. Rehtori muistuttaa, että koulun toimin-
tojen monipuolistuminen ja ympäristöön laajentuminen vaatii varoja. Koulussa joudutaan 
jatkuvasti kamppailemaan, jotta saataisiin rahat riittämään kaikkiin tarvittaviin toimintoihin:  

”…kun on tullu näitä erilaisia säästötoimia…ei pystytäkään täyttämään…suuremmat luo-
kat…suuremmat opetusryhmät…ja kyllähän sitä niin sanotaan että opettaja ei ole enää sillä 
tavalla opettaja…et hänen päätehtävänsä on kasvattaa ja opettaa oppimaan…vaan tämmönen 
sosiaalinen kasvatuskin on tullu entistä suuremmaks ja laajemmaks… sen tarve…se on yks 
nyt tämän yhdeksänkymmentäluvun ja sen jälkeisen ajan…” (Rmies.) 

Laitisen (2003) tutkimuksessaan haastattelemat nuoret korostivat nykykulttuurille leimallista 
itse pärjäämisen vaadetta, siihen liittyvää epäonnistumisen pelkoa ja toisten avun vähämer-
kityksisyyttä. Laitisen näkökulmasta koulu ei näytä kykenevän tarjoamaan sellaisia yhteisyy-
den tai yhteisöllisyyden kokemuksia, jotka auttaisivat nuorta luottamaan toisten ihmisten 
tukeen. (mt.193.)  
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Arviointi: todistuksesta palautteen antamiseen, 
itsearviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen  
Marton, Runesson ja Tsui (2004, 5) esittävät oppimisen olevan kokemusten kautta synty-
nyttä kyvykkyyden lisääntymistä: ”Learning is the process of becoming capable of doing 
something (”doing” in the wide sense) as a result of having had certain experiences (of 
doing something or of something happening).” Schirrmacher (1997, 77) toteaa lasten 
yleensä pitävän itsestään ja mieltyvän oppimaansa ja aikaansaannoksiinsa: ”Most young 
children like themselves—who they are, what their name is, what they look like, and what 
they can do”. Hänen mukaansa on aikuisten tehtävä saada tämä itseä kohtaan tunnettu 
myötämielisyys säilymään. Foucault (2005, 249) esittää kuitenkin kurinpitoon nojaavien 
instituutioiden valvovassa ja jatkuvassa rangaistusjärjestelmässä vertailevan yksilöitä keske-
nään, eriyttävän heitä ja asettavan heidät arvojärjestykseen. Koulussa yksilöitä normittavien 
arvojärjestysten laatimisen ajatellaan kohdistuvan oppimiseen, joka on ollut keskeistä kou-
lussa.  

Aho ja Laine (1997, 40) toteavat opettajan koulussa määrittelevän oppimisen tavoitteet, 
valikoivan koulussa suoritettavat tehtävät, ehdottavan työtavat ja antavan palautteen. Op-
pimisesta on annettu palaute eri aikoina erilaisin menetelmin. Opettaja on perinteisesti 
arvostellut lapsen edistymistä erityisesti koulun oppiaineissa. Omassa kasvuympäristössäni 
toimintaa sanottiin arvosteluksi. Äidin Äiti sai aikoinaan arvostelun todistuksen muodossa. 
Siihen kaikki uskoivat: 

”…se oli se todistus minkä sitten sai ja siihen tyydyttiin…” (ÄÄ.) 

Ennen arvioinnin kohteina olivat erityisesti koulun koetilanteissa esitetyt suoritukset. Muis-
tan kotonani usein kerrotun tarinaa, jonka mukaan isäni laulutaito oli arvosteltu kotiin an-
netussa todistuksessa heikolla arvosanalla 4, koska isäni ei ollut suostunut kokeessa esittä-
mään pyydettyä laulua. Meistä lapsista tarina oli ihmeellinen, kun mielestämme isällä oli 
hyvä lauluääni, olihan hän kirkon kuorossakin mukana säännöllisesti. 

Arvostelukäytännöt ovat sittemmin monipuolistuneet ja toimintaa kutsuttu yleisesti arvi-
oinniksi. Arviointia pidetään opetuksen olennaisena osana. Salmisen (1987) mukaan arvi-
ointi kohdistuu lapsen oppimisedellytyksiin, joissa keskeisiä seikkoja ovat oppilaan oppi-
mismahdollisuudet, osaamisen lähtötaso ja oppimismotivaatio. Arvioitaessa palautetaan 
mieliin asetetut tavoitteet ja käytetyt keinot, joiden valossa tarkastellaan onnistumista. Suori-
tusten lisäksi arviointiin koulussa liittyy myös oppilaan ominaisuuksien arviointia, joka 
tapahtuu havainnoiden, haastatellen ja kysellen. (mt.) Perusopetuslain (1998) mukaan oppi-
laan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan 
edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä kehotetaan 
arvioimaan monipuolisesti. Uusikylä ja Atjonen (2000) tarkastelevat arviointia toimintana, 
jonka tarkoituksena on määrittää, kuinka hyvä jokin suoritus tai toiminta on. Laadun mää-
rittelyyn tarvitaan perusteita, ja niitä haetaan ympäristöstä. Arvioinnin kohteena ei ole vain 
oppilasyksilö, vaan:”...myös luokan, koulun ja koko valtakunnan opetus”. (mt. 162.) Arvi-
ointi on kuorrutettu ruusunpunaisin ja taivaansinisin kehittymisen ja kehittämisen merkityk-
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sin. On tultu siihen tulokseen, että ihmisen olisi erityisesti syytä oppia arvioimaan itse itse-
ään. Koulussa ei riitä, että lapsi selvittää elämää ja arvioi siinä erottamiaan merkityksiä. 
Hänet asetetaan jo varhain itsen arvioimisen ja kehittämisen prosessiin:  

”… me haluttas niinpäin että lapset kertos…et lapset kertos itestään miten ne on onnistuneet 
hommissansa …” (O8lo mies.) 

Opettajan puheessa tulee ehkä näkyväksi lapsen osallistamisen itsen arviointiin olevan aina-
kin aluksi aikuisen tahto. Haluavatko lapset todella arvioida itseään, onko heillä siihen vielä 
mitään keinoja tai todellista syytä? Riitta Laine toteaa:” Lapselle tekemisen prosessi on 
tärkeintä...” (Seeskari 2004, 70). Lapsi voi joutua arvioimaan itseään liian ankarasti, kun 
kokemuksia arvioinnin tekemiselle on liian vähän:  

”...joku arvioi hyvinkin kriittisesti itseään...” (Rmies.) 

Kasvatus päämäärineen ja ihanteineen punoutuvat toisiinsa ja muuttuvat aikojen kulussa. 
Uusikylä ja Atjonen (2000, 164) kysyvät:” Kenellä on oikeus määritellä suomalaisen yhteis-
kunnan koulutuksen arvopohja ja sivistysihanteet?” Ihmisen itsensä arvioimisen merkitystä 
korostetaan, mutta arviointiin ei varsinkaan lapsen kohdalla kuitenkaan täysin luoteta, vaan 
kontrolloidaan sitä tekemällä arvioinnista tiheää ja ainakin opettajan ja huoltajan tarkastet-
tavaa:  

”… joka kuukaus kirjotan semmosen arvion…” (O9lo nainen.) 

Rehtori kertoo liittävänsä arvioinnin vanhempien kanssa sovittuun keskustelutuokioon, 
vanhempainvarttiin, jossa myös lapsi on läsnä. Asiantuntijoiden kanssa tapaamiset yhdessä 
vanhempien kanssa paitsi ohjaavat ja neuvovat osallisia, myös arvioivat lapsen toimintaa ja 
saavutuksia. Rehtori kyllä korostaa, ettei menetelmä sisällä mitään ounasteltuja huonoja 
vaikutuksia:  

”…ei koeta sitä sellaseks että nyt lapsi on jollakin tavalla leimattu…kun se joutuu tämmösessä 
ryhmässä keskustelun kohteeks ja muuta sellasta…” (Rmies.) 

Hämäläinen ja Sava (1989, 31) kirjoittavat:” Jos itseluottamus on huono, kielteisen palaut-
teen saaminen johtaa yleensä puolusteluun ja omien toimintatapojen selittelyyn.” Tämän 
aineiston mukaan vanhemmat voivat tulkita kielteiseksi opettajan mielestään kehittäväksi 
tarkoittaman lapsen tuntikäyttäytymistä koskevan palautteen:  

”…annoin nämä arvioinnit niin…yheltä isältä tuli tämmönen railakas…kommentti...että tuo-
ta…pitäkää pentu kurissa ja sen temppuilua ei tarvitse sietää…kyseessä oli ekaluokkalainen 
tyttö…mistä vaan mainitsi että hän istuu tuolilla kymmenillä eri tavoilla kun sillä perinteisel-
lä...että on keksiny näitä istumatapoja…että täällä sit harjotellaan tätä....hyvin istumista.” 
(O9lo nainen.) 

Hämäläinen ja Sava (1989, 31) esittävät ihmisen henkisen kasvun takia olevan tärkeää pys-
tyä ottamaan vastaan arviointeja omasta työstään ja toisaalta myös tunnustusta ja apua. 
Kyky ottaa vastaan apua edellyttää hyvää itseluottamusta. Voidaanko hyvää itseluottamusta 
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kasvattaa lapseen koulun jatkuvilla lapsen toimintaan ja saavutuksiin kohdistuvilla arvioin-
neilla, jos ne ovat huonoja? Varmasti itseluottamus arviointien avulla kasvaa, jos saavutuk-
set saavat kiitosta, mutta entä jos niin ei jatkuvista ponnisteluista huolimatta tai muista 
syistä johtuen ole? Jatkuva epäonnistuminen johtaa levottomuuteen ja jännittämiseen, jo-
hon energia hukkaantuu ja itseluottamus jää kehittymättä (ks. esim. Laitinen 2003, 193).  

Arvioinnin taustalla on käsitys erilaisten laatujen vertailusta ja arvottamisesta kuten Uusikylä 
ja Atjonen (2000) toteavat. Dahlberg, Moss ja Pence (1999) tarkastelevat laatuajattelua 
varhaiskasvatuksen näkökulmasta ja korostavat laadusta puhumisen diskurssin viittaavan 
ajatteluun, jonka mukaan oppimisen tavoitteena ymmärretään olevan edeltä päätetyn tiedon 
tietyssä muodossa esittäminen. Oppimisen prosessissa tiedon jo taitava toimii tiedon ja 
taidon siirtäjänä. (mt., 107.) Valtakunnallisissa esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteis-
sa (2000) arviointi perustetaan siihen, miten hyvin esiopetuksen yleiset tai muutoin aikuisten 
lapsen varalle asettamat tavoitteet toteutuvat. Arviointi on jatkuvaa opettajan ja lapsen 
vuorovaikutuksessa tapahtuvaa toimintaa. Palautetta annetaan opettajan ja huoltajien sekä 
kenties myös lapsen kanssa käytävissä keskusteluissa. (mt., 15.) Kunnan esiopetustoimin-
nassa vanhemmat osallistuvat lapsen opetuksen suunnitteluun ja täyttävät sitä varten kaa-
vakkeen, jonka perusteella toivotaan päästävän yhteiseen ymmärrykseen lapsen kasvun 
tavoitteista ja käytännöistä. Kaavake toimii lastentarhanopettajan mukaan myös lapsen 
hyvien ja huonojen puolien selvityksenä: 

”…jotakin sellasia kaavakkeita pyydetty täyttämään ja…suurin osa vanhemmista...siinä pyy-
dettiin kertomaan omasta lapsesta…oli kirjotettu tarkastikin mielipide omasta lapsesta ja 
...hyviä puolia…huonoja puolia…mistä lapsi tykkää...ja mistä on kiinnostunut ja…ja mihin 
vanhemmat haluas että kiinnitettäs huomiota…” (O5lto nainen.) 

Myös peruskoulun puolella kehitellään: ”…uudennäkösiä näitä…suunnitellaan näitä arvi-
ointikaavakkeita sillä tavalla että…et lapset pystys niinku…” (O8p mies) itse täyttämään ja 
viemään kotiin vanhemmille jatkoarvioitaviksi. Erilaisista ryhmäarvioistaan ja kehittelemis-
tään arviointikaavakkeista opettajat tässä tuntuvat olevan ylpeitä. Ilmeisesti arvioinnin koe-
taan olevan yksi opettajan päätehtävistä. Arvioiviin tilanteisiin ja toimiin opettajat mielellään 
kutsuvat vanhemmat mukaan, mutta huomioivat joidenkin vanhempien reagoivan negatiivi-
sesti:  

”… tuleehan sieltä kyllä…sit kun on jotain hankalaa niin sitten sieltä kyllä kuuluu…” (O10lo 
nainen.) 

Niemen (1999b) mukaan kommunikatiivisen arvioinnin tehtävänä on saattaa osapuolia 
yhteistyöhön. Siinä pyritään luomaan yhteistä ponnistelua muutoksen aikaansaamiseksi ja 
saamaan tukea oppimiselle ja kasvulle monilta tahoilta. (mt.)  

Arviointimenetelmät, arvioinnin kohteet ja arviointiin osallistujat ovat sitten isäni koulupäi-
vien muuttuneet monin tavoin. Arvioinnin traditionaalinen kohdistaminen suorituksiin ja 
suoriutumiseen näyttää tässä kuitenkin vaikuttaneen sekä joidenkin opettajien että vanhem-
pien käyttäytymiseen ja toimintoihin. Opettaja kiinnittää huomionsa peruskoulussa tapah-
tuneen sovelluksen aikana joidenkin kotien vanhempien suorittaneen koulusta annetun 
tehtävän läksyn tavoin: 
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”…näistä meidän kotien vastauksista ainakin sillai jännä huomata että…tämmönen hyvin 
suoriutuminen …ja miten tärkeetä se on perheelle…niin että läksyt on tehty…se näkyy…että 
näistä on tehty osa sillai läksyinä…selkeesti…koska nää on annettu tehtäväks niin ne on teh-
ty…” (O12lo nainen.) 

Dahlberg, Moss ja Pence (1999, 85) korostavat vanhempien kanssa toimiessa olevan tärkeää 
pyrkiä molemmanpuoliseen parempaan lapsen ymmärrykseen. Normalisoimisen tekniikat 
eivät tässä toimi hyvin. Normalisoinnin tarve tuntuu kuitenkin olevan alati selän takana 
vaanimassa. Tehtävän oikein ja tunnollisesti suorittamisen velvoite saattaa tässä leimata 
tapaa, jolla opettaja rakentaa yhteistä toimintaa kotien kanssa: 

”…miten tunnollisesti esimerkiks nää kyläkoulut on siihen suhtautunut et sieltähän…oli kou-
luja joista tuli ihan järestään kaikilta…” (O2lo nainen.) 
”…sit vielä se et sen määräajan jälkeenkin tuli niitä töitä....vaikka se oli ihan selvästi laitet-
tu…ja sit tuota tuli…kaikki on kyllä…et ketään ei oo sen takia hylätty…et tuli määräajan jäl-
keen…” (O6lto nainen.) 

Opettajan kertoma vielä määräajan jälkeen ’ei sen takia hylätyistä’ kotien viesteistä osoittaa 
kenties opettajan auktoriteettiaseman ainakin jonkinasteista säilyneisyyttä ja sen mukanaan 
tuomaa oikeutta odottaa oikein suoritettuja tehtäviä oikealla ajallaan. Kuinka paljon läksyn 
hyvin suorittavassa ja ennalta annettuihin määreisiin sovittuvassa toiminnassa sitten on 
luovuutta mukana? Jos toiminnassa ei olisi läksyn makua, olisiko sen mahdollista olla joten-
kin luovempaa? Hämäläisen ja Savan (1989, 33) mukaan rohkean luova asenne on mahdol-
lista silloin, kun koulu kestää ja hyväksyy virheiden tekemisen. Miten luova asenne voi 
virittyä sen enempää kodissa kuin koulussa, jos sitä sytytellään aina vain kasvavan arvioin-
nin viimassa? Hämäläisen ja Savan mielestä arvioivan keskustelun osanottajien tulisi tuntea 
toisensa ja tiedostaa käsityksensä, jotta arvioiva keskustelu onnistuisi (mt., 142). Jääkö tämä 
tutustuttamisen työ koulun käytännöissä tekemättä, jolloin arviointi suuntautuu lapseen ja 
vanhempaan ylhäältäpäin? Joidenkin vanhempien taholta toivotaan arviointiin avoimuutta 
ja kenties myös lapsen inhimillisyyden hahmottamista: 

”… että ei ois mittään semmosia…suljettujen ovien takana…myö nyt keskustellaan että mitäs 
teijän laps on osannu tai ei oo osannu... jos sille lapselle...vanhempien...tai jostain muulta ta-
holta...asetetaan liian korkeet vaatimukset liian aikaseen...että pitää kannustaa mutta ei niinku 
hirveesti...kauheen korkeelle niitä vaatimuksia...asettaa…että antaa niinku aikaa sille oppimi-
selle…että jos ei se nyt tänään onnistu niin kokeillaan huomenna...ehkä se on ollu vähän niin 
että kaiken pitäs onnistua...” (K6 äiti.)  

Arviointia ja palautteen antamista pidetään tärkeänä elementtinä laadun ja kehityksen kas-
vun varmistamisen prosessissa. Kehityksen ajatellaan olevan elämässä tärkeä päämäärä. 
Airaksinen (1995) kuitenkin kritisoi yleistä tapaa, jonka mukaan elämää ajatellaan painote-
tusti sen päämäärän kannalta. Hänen mielestään voitaisiin olla pyrkimättä jatkuvasti johon-
kin, ajateltaisiin merkitykseksi riittävän tietynlaisena ihmisenä olemisen, tietyllä tavalla elä-
misen. (mt.) Kommenteissaan useat vanhemmat kertovat tahtovansa kuulla opettajalta, 
miten lapsi pärjää koulun tilanteissa: 

”...minä oon tykänny...niitä pieniä välijuttuja kysellä...missä ollaan mänössä…jos on joku juttu 
niin on kysytty ja…että kuinka on sosiaaliset puolet ja mitenkä on käytännön aineet…mitenkä 
kaikki tämä ja miltä tämä kokonaistilanne lapsen kanssa…” (K1 äiti.) 
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Miten vanhemmat todella haluavat, että heidän lastaan arvioidaan? Vanhempien reaktiot 
opettajan antamaan palautteeseen voivat olla hyvinkin kärkkäitä opettajan mielestä:  

”...löytyy näitä jotka kommentoivat hyvinkin kärkkäästi mielellään sitten…varsinkin jos on 
negatiivista sanomista niin se kyllä kuuluu sitten…” (O9lo nainen.) 

Arvioinnin arvostus on voimissaan, jos sitä mitataan siihen kohdistetuilla ponnisteluilla. 
Dahlberg ja Moss (2005) esittävät universalistisen etiikan mukaisen arvioinnin usein olevan 
normin tai koodin kaltaisen yhdenmukaisuuden arvioimista. He väittävät laatua tavallisesti 
lähestyttävän neutraalina ja itsestään selvänä asiana, vaikka se on käytännössä modernistis-
ten arvojen ja olettamusten läpäisemä käsite. Laadun arvioiminen voi olla keino, jolla määri-
tellään hyvä ja oikea universalistisen ja normatiivisen etiikan viitekehyksessä. (mt., 87–88.) 
Äiti kiinnittää huomionsa tapaan, jolla aikuiset kodin ja koulun yhteydessä lapseen suhtau-
tuvat: 

”…että nyt sitä lasta tavallaan...et me niinku arvostellaan…” (K6 äiti.) 

Laukan (2006) mukaan tavoitteiden korostaminen sisältää vaatimuksia tasosta ja kilvoitte-
lusta parempiin suorituksiin. Dahlberg ja Moss (2005) korostavat merkityksiä rakentavaa 
arviointia ihmiselle olennaisena vaikkakin avoimeksi jäävänä toimintana. Arviointiin ei 
heidän mielestään ole syytä liittää odotusta lopullisen ja pysyvän päätelmän tekemisestä. 
Merkitysten rakentaminen on ennen kaikkea ymmärryksen rakentamisen ja syventämisen 
prosessissa elämistä:”...to make meaning of what is going on.” (mt., 88.) Atkinsonin (2001) 
mukaan arviointikäytännöissä on tarvetta muutoksiin. Arvioinnissa tulisi huomioida entistä 
enemmän erilaisuutta ja erilaisia käytäntöjä. Omalaatuista ei tulisi arvioinnin avulla pelkistää 
norminmukaiseksi. (mt.) Itse ihmettelen, olisiko koulussa oikeasti mahdollista ymmärtää 
arvioinnin olevan, lapsen ominaisuuksien ja toimintojen arvostelun sijasta, keino tarkastella 
välineen käytön ja toiminnan välistä suhdetta ja merkityksiä yksilölle ja yhteisölle. Olisiko 
silloin pakko kehittyä aina vain entistä paremmaksi? 

YHTEENVETO 
Tässä haastatellut isovanhemmat elivät lapsuuttaan aikana, jolloin kodeissa oli paljon vähä-
varaisuutta ja vaikeuksia varustaa lapset koulutielle. Koulu toimi sosiaaliavun välittäjänä, ja 
jakoi lapsille muutamat kengät ja kangasta, josta äidin oletettiin ompelevan vaatteen lapselle. 
Myös ruokaa jaettiin lapsille, joilla ei ollut varaa eväisiin. Lapsia avustaminen hävetti. Iso-
vanhempien lapsuudessa oli tavallista, että opettaja sai koulupäivän alkajaisiksi vastaanottaa 
ruokatarvikkeita, joita jotkut lapset toivat hänelle kotoaan. Vanhempien lapsuudessa nämä 
tavat olivat jo loppuneet. Nykyään kouluissa lapsia palkitaan kirjoin ja rahapalkinnoin, jotka 
eivät enää ole entisenlaisessa yhteydessä kotien konteksteihin. Niiden ei ajatella olevan 
yhteydessä perheen sosiaaliseen varallisuuteen vaan palkita ja kannustaa lasta hänen edisty-
misensä polulla. Onko köyhyys ja häpeä muuttunut muotoon tyhmyys ja häpeä?  
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Koulun juhlien koettiin ennen olleen koulun ja kodin tärkein yhteysmuoto. Koulun juhlat 
liittyivät joko koulun työkauden päättymisen juhlintaan tai yhteisöllisen ajattelun tukemisen 
tehtävään. Isovanhemmat korostavat lasten esiintymisen olevan merkityksellisyyttä sekä 
vanhemmille että lapsille. Kaikista juhlista tärkein oli joulujuhla, jota kutsuttiin myös ’kuusi-
juhlaksi’. Ennen kaikki vanhemmat, joka täsmentyy tämän tutkimuksen keskusteluissa äi-
deiksi ja sisaruksiksi, osallistuivat niihin yleisön asemassa. Kotiväki osallistuu enää lähinnä 
koulun syyslukukauden päättävään joulujuhlaan. Kevätjuhla kyllä järjestetään, mutta siihen 
osallistutaan yleensä kodeista, mikäli oma lapsi on päättämässä peruskouluaan tai on vas-
taanottamassa ylioppilaslakkiaan. Tilanahtaus silloinkin rajoittaa osallistuvien sukulaisten 
määrää. Kotiväen mielestä koulussa vietetään enää vain joulujuhlia. Juhlissa vanhemmat 
ovat yleisen tavan mukaan kuulijoina, ja lapset esittävät yhdessä opettajan kanssa harjoitte-
lemansa ohjelman, joka ei varsinaisesti liity koulun muuhun toimintaan. Opettajat mainitse-
vat viime vuosina juhlia järjestetyn joskus esimerkiksi varojen keräämiseksi tiettyä yhteistä 
tarkoitusta varten. Opettajat mainitsivat joidenkin vanhempien avustaneen näiden juhlien 
järjestelyissä. Haastattelemani vanhemmat ja isovanhemmat eivät näitä juhlia maininneet.  

Opettajat olivat isovanhempien kouluaikaan selkeitä auktoriteettihahmoja, jotka kyllä saat-
toivat vierailla lasten kodeissa heidän vanhempiensa kanssa keskustelemassa. Vastavierai-
luista tässä ei kerrota. Vieraillessaan kotona opettaja ei kuitenkaan välittänyt kouluun liitty-
viä asioita kotiin, eivätkä vanhemmat mitään tiedustelleet. Kummatkin osapuolet hoitivat 
oman alueensa suhteessa lapseen toisistaan erillään. Vanhempien lapsuudessa vierailut 
alkoivat vähentyä ja jos niitä tehtiin, niiden tarkoitus koski lasta. Useimmiten aiheena olivat 
lapsen ongelmat koulussa. Nykyään kodeissa ei juuri käydä muutoin kuin kutsuttuina jo-
honkin kodin juhlaan, tai käsiteltäessä jotain lapsen kouluun liittyvää erityistä ongelmaa.  

Isovanhempien lapsuudessa koti ja koulu pitivät lapset kurissa kukin tahollaan, eivätkä 
puuttuneet toistensa toimiin. Tässä tutkimuksessa ei haastattelujen kuluessa juuri otettu 
puheeksi kotona kuritusta. Koulun kurista sen sijaan erityisesti isovanhemmat puhuivat. 
Isovanhempien aikaan oppimisen ajateltiin tapahtuvan hiljaa kuuntelemalla. Kurista poik-
keamisesta rangaistiin ruumista satuttamalla, väsyttämällä tai joukosta erottamalla. Ankaran 
kurin rinnalla isovanhemmat esittävät myös erityisen empaattisuuden avulla pidetyn kurin. 
Isovanhempien puheessa mielikuvat tytöistä ja pojista eroavat jyrkästi toisistaan. Tytöt 
esitetään kiltteinä ja ahkerina kun taas pojat kolttosten tekijöinä, joita tytöt joutuvat häpeä-
mään. Isovanhempien lapsuutta kuvatessa kuri sanana vilahteli keskustelun vaiheilla use-
ammin kuin vanhempien ikäluokan lapsuudesta puhuttaessa. Opettajat eivät käyttäneet kuri 
sanaa lainkaan. Haastatteluista ilmenee kuitenkin, että järjestyksen puuttumisen ongelma ja 
sen tarve on säilynyt, vaikkakin muuttunein sisällöin. Tässä tarkastelussa nykylasten hallit-
semattomuuden syinä korostuvat yleisten ajattelutapojen ja käytäntöjen muutokset sekä 
perheiden marginalisoituminen.  

Puhelin alkoi yleistyä koulun ja kodin välisen viestinnän välineenä vasta vanhempien ikä-
polven käydessä kouluaan. Puhelimen käyttö oli kuin ’kasvotonta dialogia’. Koululta tullut 
soitto tiesi hankaluuksia ja äitiä pyydettiin puhelimeen. Puhelinyhteys on sekä vanhempien 
että opettajien mielestä usein negatiivisesti värittynyt. Vanhemmat eivät mielestään tartu 
puhelimeen muutoin kuin tarpeen tullen, mutta opettajien mielestä jotkut ’tietyt vanhemmat 
soittelevat’ usein. Puhelimen käyttöön liittyy pelko soittamisen ajan sopivuudesta. Kun 
opettaja on koulussa, soitto ehkä häiritsee hänen työskentelyään. Illalla ei taas tunnu sopi-
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valta häiritä opettajan yksityisyyttä. Erityisopetuksessa olevien lasten vanhemmat ja isovan-
hemmat opettajan mukaan soittavat kouluun ja puhelin on muutenkin ahkerassa käytössä. 
Puhelimen koetaan olevan reaaliaikaisena paras väline epäselvyyksien ja akuuttien asioiden 
hoidossa. Tässä tutkimuksessa puhelin herätti selvästi enemmän keskustelua opettajien kuin 
vanhempien joukossa. Tämä voi johtua siitä, että opettajat joutuvat enemmän kuin van-
hemmat käyttämään puhelinta lasten ongelmien selvittelyyn tai siitä, että yhteydenotot ovat 
opettajien näkökulmasta vahvemmin latautuneita.  

Vanhempainillat herättivät paljon keskustelua ja osoittivat siten tuttuutensa ja merkityksen-
sä. Vanhempien ikäpolven ollessa koulussa vanhempainillat alkoivat yleistyä. Tässä tutki-
muksessa haastateltujen isovanhempien mielestä ne eivät tukeneet vanhemmuutta, vaikka 
niihin suuri etupäässä äitien rintama ahkerasti osallistui. Sekä isovanhempien että opettajien 
mielestä vanhempainiltoihin eivät kuitenkaan osallistuneet ne vanhemmat, joiden olisi pitä-
nyt osallistua. Tällä tarkoitettaneen ongelmallisten lasten vanhempia. Vanhempien mielestä 
harvoin järjestetyissä vanhempainilloissa ei ole aikaa, eikä mahdollisuutta lasta ja lapsen 
koulunkäyntiä koskevalle keskustelulle. Silti vanhempien mielestä niissä on vähän varsinais-
ta oleellista asiaa. Osa opettajista mainitsee vanhempainiltoja järjestettävän kahdesti vuodes-
sa, jotkut taas eivät järjestä niitä säännöllisesti, vaan tarpeen tullen. Monen opettajan käsi-
tyksenä tuntuu olevan, että entisenlaiset vanhempainillat ovat aikansa eläneitä. Johtajaopet-
taja puoltaa niiden merkitystä tiedotusluontoisten kouluun liittyvien asioiden esittämisen 
tehtävässä. Vanhempainiltoja on pyritty uudistamaan yhteisen luentotyyppisen osan jälkeen 
pienempiin ryhmiin jakautumisella ja niissä käynnistettävillä keskusteluilla. Vanhempainilto-
jen aiheiksi mainitaan useimmin hyvät tavat. Myös ruokailu, liikenne ja yöunet tulevat esille 
keskusteluissa vanhempainiltojen käytettyinä aihepiireinä. Opettajien mielestä keskustelua 
on vaikea synnyttää. Vanhemmat istuvat yleensä hiljaa, joskin jotkut vanhemmat saattavat 
olla hyvinkin ’kärkkäitä’. Vanhempainilloissa vierailevasta luennoitsijasta on sekä hyviä että 
huonoja kokemuksia. Aiheen ajankohtaisuus ja vieraileva luennoitsija saattaa olla yhdistel-
mä, joka kiinnostaa vanhempia tai osoittautuu pettymykseksi. Opettajilla on hyviä koke-
muksia myös vanhempien ryhmäpohdintojen tuloksista, jotka näyttävät tuottavan toiminto-
jen muuttumista koulun kannalta parempaan suuntaan. Suurina kokoontumisina vanhem-
painillat ovat pakonomaiset ja oikeastaan aikansa eläneet, eivätkä ne sellaisina oikein kiin-
nosta enää ketään. Niihin on vaikea sisällyttää tarpeeksi vuorovaikutusta ja lämpöä. Isovan-
hemmat ovat mielestään huomanneet nykyisin isien osallistuvan yhdessä äitien kanssa van-
hempainiltoihin enemmän kuin ennen.  

Tiedottamismielessä koteihin lähetetään opettajien mukaan ’lippua ja lappua’, jotka näyttä-
vät jäävän vanhemmille kuitenkin merkityksettömiksi. Keskustelu kotiin lähetetyistä tiedot-
teista ei kiinnostanut juuri ketään. Eikö tiedottamisella ole väliä? Eikö tiedottamista koeta 
koulun ja kodin yhteyden muotona kun kohtaa kodin niin annettuna? Rakentuuko tiedo-
tuksiin erilainen merkityssuhde, kun väline muuttuu? Kunhan joka kodissa on verkkolait-
teet ja tarvittava taito niiden käyttämiseen, muuttuuko tiedottaminen vastavuoroisemmaksi 
ja sitä kautta merkityksellisemmäksi? Häviääkö samalla kotien kontrolloimisen maku tiedot-
tamisesta? Onko kontrolloijan paikalla sitten koti?  

Retkillä ei näyttänyt olevan paljon merkitystä vanhemmille tai isovanhemmille. Retket eivät 
korostuneet myöskään opettajien puheessa. Yksi luokanopettaja korosti joidenkin vanhem-
pien osuutta koulun yhteisesti tekemissä marjaretkissä ja yksi lastentarhanopettaja vanhem-
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pien aloitteellisuutta uimahalliretkille osallistumisesta. Retkille osallistumisesta ilmoitetaan 
koteihin, mutta vain harvalla vanhemmalla on mahdollisuutta tai kenties edes halua olla 
niissä mukana. Yksi haastatelluista isovanhemmista muisteli omaa osuuttaan ruoan valmis-
tajana koulun tekemän laskiaisretken aikana. Yksi vanhemmista kertoi käyttämättömästä 
osallistumisen mahdollisuudesta hautausmaalle ja kirkkoon suunnatuilla retkillä.  

Joidenkin vanhempien tai opettajien aloitteesta kaikkia vanhempia on pyritty aktivoimaan 
yhteisiin talkootyyppisiin työmuotoihin joko varojen keräämisen tai jonkun muun koulun 
tavoitteen toteuttamisen tarkoituksessa. Opettajat mainitsevat näiden talkoiden luovan 
yhteishenkeä vanhempien keskuudessa ja syvempää opettajan tuntemusta. Heidän kerto-
mansa mukaan jotkut vanhemmat tulevat innokkaasti apuun aina tarvittaessa. Joitakin eri-
tyisen aktiivisia vanhempia on ilmeisesti myös osallistettu erilaisiin talkootyyppisiin tehtäviin 
koulun toiminnan hyväksi. Tässä tutkimuksessa haastateltujen vanhempien puheessa tal-
kootyyppinen työskentely nousi esille vain vähän. Onko talkootyö ehkä vain muutamien 
aktiivisten vanhempien tuottamaa? 

Vanhempainvartti herätti tässä paljon keskustelua opettajien parissa. Tapaamisiin kerrottiin 
kodeista yleensä saapuvan äidin. Keskustelutuokion käytännöissä oli eroja siinä, miten lapsi 
siinä huomioitiin. Joskus lapsi ei osallistunut siihen lainkaan, joskus taas osallistui, kun taas 
joskus osallistui osan aikaa ja poistui sitten. Opettajat näkivät keskustelun vaikuttavan 
myönteisesti siihen osallistuvien välisiin suhteisiin. Silti keskustelun koettiin olevan liikaa 
aikaa ja voimia kuluttavaa ja se pyrittiin liittämään joko lukukauden päätösarviointiin tai 
vanhempainillan päätteeksi tarjoutuvaksi mahdollisuudeksi. Kasvokkainen keskustelu lienee 
väkevä toiminta, mutta siihen ei kuitenkaan vanhemmilla ole usein mielestään mahdollisuut-
ta osallistua. Varteiksi määriteltyjä henkilökohtaisia keskusteluja eivät kaikki järjestä, tai ne 
järjestetään harvoin tai niin, ettei niihin osallistuminen kunnolla mahdollistu. Vartin keskus-
telun sisältö näyttää yleensä olevan liitoksissa lapsen toiminnan ja saavutusten arviointiin, 
johon vanhempi otetaan osalliseksi, mutta johon vanhemmat usein tulevat ’kuin tuomiolle’. 
Tässä aineistossa isovanhemmat eivät olleet lainkaan tietoisia tämän kaltaisesta yhteyden 
muodosta, ja vanhempienkin puheessa varttia kommentoitiin vähän. Esiopetusympäristössä 
opettajat korostivat vanhempien kanssa täytettävän henkilökohtaisen suunnittelulomakkeen 
ja pihakeskustelujen merkitystä. Tulkitsen vanhempainvartin olevan raskautensa takia mel-
ko harvoin käytössä ja jäävän siten vanhemmille vähämerkityksiseksi. Ajan rajaaminen 
varttiin myös muuttaa keskustelun merkityksen vanhempien toivomasta lapseen liittyvien 
asioiden syvällisemmästä pohdinnasta pinnallisemmaksi. Keskustelu saattaa silloin pysähtyä 
positiivisin lausumin pehmitettyihin ongelmiin, silti kuin seinään.  

Reissuvihko näyttää olevan monen lapsen laukussa ja toimivan joskus tärkeistä asioista 
tiedottamisen tai kirjeiden kirjoittamisen tarkoituksessa, mutta useammin se on liitetty arvi-
oinnin välineeksi. Toisaalta reissuvihkon käyttö näyttää myös yksipuoliselta, opettajien 
käyttämältä viestivälineeltä, joka usein kiinnittyy negaatioon. Erityisesti siihen tulevat merki-
tyiksi tehtävien laiminlyönnit ja väärinteot. Vihkoon kirjatut ongelmat myös säilyvät tallessa 
kauan ja vahvistavat lapsen huonommuuden tunnetta. Pitempien viestien kirjoittaminen vie 
paljon aikaa ja lyhyinä viestit voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä. Vihkoa saatetaan käyttää 
arvioinnin perustana ja lapsen ja vanhempien kontrolloimisen välineenä. Se herätti paljon 
keskustelua opettajien ja jonkin verran myös isovanhempien parissa. Mutta vanhemmista 
ainoastaan yksi mainitsi siitä, ja sanoi silloinkin vain kerran käyttäneensä reissuvihkoa. Tul-
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kitsen keskustelun pohjalta reissuvihkossa olevan paljon yksilöllisiä ja jopa yhteisöllisiä 
onnistumisen mahdollisuuksia. Siihen liittyviä tapoja olisi syytä kehittää. Nykyisellään sen 
käyttö voi joissakin tapauksissa olla osapuolia ilahduttavaa, mutta yhtä hyvin se voi aiheut-
taa suurta murhetta.  

Tässä aineistossa teemaviikko näyttää vähämerkityksiseltä. Teemaviikkoa kerrottiin joskus 
vietetyn perinteen merkeissä. Toisessa niistä vanhempaa oli käytetty työntekijänä koulussa. 
Arvelen teeman kehittelyn ja manifestoinnin koulussa olevan monille työlästä ja sen siksi 
jäävän melko vähälle käytölle. Teemojen mukaan toimitaan myös iltakoulussa, jossa van-
hemmilla on mahdollisuus puuhailla lapsen kanssa kenties kerran vuodessa. Teemat kiin-
nostavat vanhempia sukupuolen mukaan siten, että naiset ovat kiinnostuneita sosiaalisista 
teemoista, kun taas miehet teknisistä ja toiminnallisista. Iltakoulun kodin ja koulun yhteyttä 
rakentavassa teematyöskentelyssä korostuu yksilökohtaisuuden sijasta yleisyys. Isovanhem-
mat tai vanhemmat eivät kommentoineet mitenkään iltakoulutoimintaa. Eikö tässä haasta-
telluilla vanhemmilla ole kokemuksia iltakoulusta? Vai jääkö vanhemman osa harvoin järjes-
tettävässä iltakoulussa ulkopuoliseksi, ja tarvittavat siteet omaan elämään eivät pääse synty-
mään? 

Opetusssuunnitelmatyö tuntuu tässä olevan kotiväelle vierasta aluetta. Opetussuunnitelmat 
ovat ennen tulleet tarkkoina käskyinä pääkaupungista. Sittemmin ne annettiin kouluille itse 
rakennettaviksi omaan ympäristöön sovittaen. Nykyään kuntaan rakennetaan yhdessä ope-
tussuunnitelma, joka ohjeistetaan valtakunnallisilla opetussuunnitelman perusteilla. Isovan-
hemmat pitävät opetussuunnitelman laatimista opettajien työnä, jota eivät halua ottaa itsel-
leen. Tässä vanhemmat keskustelevat opetussuunnitelmasta vain vähän. He kokevat sen 
omaan arkeensa kuulumattomaksi alueeksi ja kunnioittavat opettajien ammattitaitoa. Opet-
tajien aavistelun mukaan vanhemmilla ei ole halua puuttua opettajan työsarkaan. Opettajat 
eivät ole vanhempien kanssa opetussuunnitelmaa pohtineet. Opetuksen suunnittelua tunnu-
taan yleisesti pidettävän opettajan ammattitaitoon ja -alueeseen kuuluvana työnä. Johtokun-
nan keskusteluissa vanhempien edustajalla on ollut mahdollisuus sanoa sanansa johtokun-
nan kokouksissa esille tulevissa asioissa. Esikoulun puolella vanhempien osallistumiseen 
opetussuunnitelmatyöhön suhtaudutaan innokkaammin. Esikouluopettajat ovat kysyneet 
vanhempien käsityksiä opetuksen suunnittelun perustaksi. Vanhemmat eivät kuitenkaan 
kommentoi paljon, vaan tuntuvat kunnioittavan opettajan työtä, ja ehkä pelkäävän omaa 
osaamattomuuttaan ja vierastavan outoa sanastoa. Esiopetusympäristössä arvellaan van-
hempien aktiivisemman osallistumisen ja kysymysten asettelun kenties voivan tuoda uusia 
näkökulmia opetussuunnitelman laadintaan.  

Isovanhemmat eivät myöskään kerro mitenkään halunneensa puuttua vielä omien lastensa 
kouluaikaan opettajien tehtäväalueeseen, vaikka joutuivatkin joskus puolustamaan lastaan 
opettajien määräyksiä vastaan. Ennen opettajan ja vanhemman roolit olivat tiukasti erillään 
toisistaan. Tässä tarkastelussa isovanhemmat eivät kertoneet halusta toimia opettajan tehtä-
vissä. Kuitenkin yhdellä isovanhemmalla oli kokemuksia parista pienestä kasvatuksellisesta 
tuokiosta koulussa. Joidenkin opettajien mielestä vanhemmat eivät kuulu luokkaan opetta-
jan tehtäviä hoitamaan. Jotkut taas ovat kutsuneet joitakin vanhempia kouluun esittelemään 
hallitsemiaan erityistaitoja. Tässä aineistossa opettajien kertomuksissa paljastuu sekä haluk-
kuutta että vastahakoisuutta vanhempien opetukseen osallistumista kohtaan. Lisäksi erottuu 
luokanopettajien käsitys joidenkin vanhempien halukkuudesta koulussa tapahtuvaan vapaa-



323 

ehtoiseen opetukselliseen toimintaan. Vanhemmat ja opettajat eivät puhuneet vanhemmista 
opettajan toimien hoitajina esiopetusympäristössä. Tämä viitannee traditionaalisesti eriyty-
neisiin tehtäväkuviin sekä siihen, että hyvin harva vanhempi todella pystyy olemaan koulus-
sa tiedon jakajana. Ennen ajateltiin opettajan koulussa tietävän mitä lapselle kuului opettaa. 
Tradition mukaan puolestaan lastentarhassa lapsia hoitivat vieraat tädit, koska vanhemmat 
olivat muissa toimissa. Ylipäänsä opettamisesta puhuminen on varhaiskasvatuksessa vielä 
aika uutta vaikkakin ajankohtaista.  

Kotona vanhempien kerrotaan joutuvan auttamaan lasta läksyissä. Tähän vaaditaan nykyään 
enemmän aikaa kuin ennen. Lapsen läksyjen valvontaan ja ohjaukseen vanhemmat arvele-
vat jouduttavan joskus ’tuntikausiksi’. Vanhemmat kokevat tehtävän työlääksi ja heidän 
puheessaan on mielestäni kuuluvissa väsymystä tehtävän suorittamista kohtaan. Jotkut 
vanhemmat aavistelevat koulussa kenties vaadittavan lapsilta liikaa. Vaaditaanko lapsilta 
liikaa vai tuottaako vapaus lapsille muita mielikuvia ja sitä myötä muun tekemisen halua? 
Isovanhemmat ja opettajat eivät mainitse läksyjen auttamista lainkaan. Johtuuko se siitä, 
että isovanhempien aikaan aikuiset eivät auttaneet lapsia läksyjen tekemisessä ja opettajat 
taas elävät ennen kaikkea siinä kontekstissa jossa oppisuunnitelmia laaditaan ja kotitehtävät 
annetaan?  

Koulu ja koti ovat perinteisesti olleet voimakkaasti erillään toimivia yksiköitä. Ajatus siitä, 
että kumpikin hoitaa oman alueensa lapsen elämästä, lienee lujassa. Näissä haastatteluissa 
puhetta vanhempien taholta tulevista aloitteista oli vähän. Yksi erityisen aktiivinen isovan-
hempi kertoi kerran tehneensä koulua koskevan aloitteen hyvin käyttäytyvän lapsen palkit-
semiseksi. Lastentarhanopettajalla oli kokemus vanhemman ehdottamasta vanhempainillas-
sa käsiteltävästä aiheesta, joka koski hyviä tapoja. Luokanopettajat mainitsivat vanhempien 
tehneen joitakin huolto- ja varojenkeräystehtäviin liittyviä aloitteita. Vanhemmat eivät pu-
huneet aloitteista lainkaan. Johtuuko se siitä, että vanhemmat eivät ole kiinnostuneita lapsen 
koulunkäynnin kehitysnäkymistä, vai siitä että vanhemmilla on kiirettä muuten ja ajatukset 
kiinni muissa asioissa tai liian vähän tietoa ja kosketuspintaa koulun opetussisältöihin ja 
toimintoihin?  

Ajalle tyypillisenä ongelmana koulussa pidetään perheiden ja sen kautta lasten syrjäytymistä. 
Rehtorin mukaan syrjäytymistä hoidetaan koulussa kutsumalla vanhempia kouluun selvit-
tämään lasten ongelmia yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Vanhemmat ottavat tämän avun 
vastaan. Asiantuntijat ovat saaneet positiivista muutosta aikaan ongelmien kohtaamisissa ja 
lisänneet tiedon merkitystä koulussa. Tässä tarkastelussa Rehtorin lisäksi muut eivät puhu-
neet asiantuntijoiden, opettajien ja vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kertooko se 
siitä, että toiminta ei ehkä kuitenkaan kosketa yleisesti koteja niin paljon? Onko asiantunti-
joiden käyttö melko harvinaista, koska opettajat eivät puhu siitä? Vai kertooko se siitä, että 
asia on niin arka, ettei siitä haluta puhua? Tai onko asiantuntijaryhmässä istuminen koulussa 
erityisesti Rehtorin asia?  

Isovanhempien kouluaikaan lapsi koulussa arvosteltiin opettajan toimesta kotiin lähetettä-
vän todistuksen muodossa. Todistuksessa lapsen suorituksia mitattiin koulussa kokeiden 
perusteella annetuin arvosanoin. Vanhemman tehtävä oli katsoa todistus ja allekirjoittaa se 
omalla nimellään. Opettaja vielä tarkasti nimikirjoituksen. Nykyään arvostelua nimetään 
yleisesti arvioinniksi. Arviointi on tärkeää ja sillä pyritään laadun varmistukseen ja kasvun ja 
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kehityksen turvaamiseen. Arviointitapoja pyritään kasvattamaan ja kehittämään. Koulussa 
lasta arvioidaan monissa yhteyksissä: kokeissa, väli- ja päättöarvioinneissa, reissuvihkon 
kommenteissa ja erilaisin kokoonpanoin koostetuissa keskusteluissa.  

itsestä esitettyä arviointia. Koti ja vanhemmat osallistetaan lapsen mukana lapsen arvioinnin 
vaiheisiin. Kodin osallistamisen toivotaan tuottavan positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun 
ja kehitykseen. Arviointiin ajatellaan olennaisesti kuuluvan lapsen hyvien ja huonojen puol-
ten esittelyn. Joidenkin vanhempien on vaikea ottaa vastaan negatiivista palautetta koulusta 
ja he saattavat reagoida siihen opettajien mielestä hankalasti. Painotus tiedottamisesta on 
mielestäni siirtynyt arvioimiseen. Arviointi kohdistuu lapsen toimintaan ja saavutuksiin ja 
niiden kautta lapsen ominaisuuksiin. Itsearviointi on liitetty yhdeksi tärkeäksi osaksi erilaisia 
arviointiprosesseja. Lapsen itsearviointi ei kuitenkaan koulussa merkitse lapsen itselleen 
arvioimista, vaan erilaisin kaavakkein ja sanamuodoin jollekin ihmisryhmälle  

Koulun ja kodin, eri sukupolvien sekä opettajien näkökulmat koulun ja kodin yhteyteen 

Esitän tässä koulun ja kodin yhteysmuodot sukupolvittain eriteltyinä siten kuin tulkitsen 
niiden esiintyvän ihmisten puheissa. Erotan lisäksi sarakkeet luokanopettajien ja lastentar-
hanopettajien näkökulmina erilleen. Taulukossa (Taulukko 6) on erotettavissa kotiväen 
näkökulmasta kertova harmaa alue, joka rinnastuu luokanopettajien ja lastentarhanopettaji-
en kertomaan ja heidän näkökulmaansa.  

Kokemukset kertovat isovanhempien lapsuuden aikaan koulun ja kodin olleen yhteydessä 
lähinnä koulun juhlissa, jolloin kotiväki oli koulussa kuuntelemassa lasten esittämää ohjel-
maa, jonka opettaja oli määritellyt. Lisäksi sosiaalista apua jaettiin koulusta käsin koteihin ja 
kodeista kuljetettiin opettajalle ruokatarvikekita. Opettaja oli ennen kaikkea auktoriteet-
tiasemassa suhteessa kotiväkeen myös vieraillessaan kodeissa, jolloin lapsen kouluasioista ei 
keskusteltu. Kasvatuksen kannalta oleellinen kuri kohdistettiin lapseen kussakin kontekstis-
sa itsenäisesti. Vanhempien kouluaikaan liikkumisen ja tiedonvälityksen menetelmien mo-
nipuolistuessa alettiin järjestää suurikokoisia vanhempainiltoja ja käyttää puhelinta ja monis-
tuslaitteita tiedotusvälineinä. Koulu toimi tiedonjakajana suhteessa vanhempiin. Tämä tieto 
sisälsi vanhempien kouluaikaan opettajien jakamaa koulun toiminnan käytäntöihin ja ylei-
seen tietouteen liittyvää aineistoa sekä opettajan lapsen käyttäytymisen ongelmiin puuttu-
mista. Opettajat ulottivat kurin ja järjestyksenpidon koteihin, joihin otettiin yhteyttä tarvi-
tessa puhelimella tai järjestämällä opettajan ja vanhemman tapaaminen kotona tai koulussa. 
Yhteisiä talkootyyppisiä toimintoja järjestettiin, mutta juhlatoimintaa vähennettiin.  

Nykyisten lasten aikaan yhteysmuodot ovat monipuolistuneet ja henkilökohtaistuneet. 
Kotiväen toivotaan kuitenkin yhä toimivan koulun materiaalisena tai taloudellisena resurs-
sina ja osa vanhemmista, erityisesti muutamat äidit, ovat halukkaita. Opettaja ja vanhemmat 
käyvät enemmän koulunkäyntiin liittyvää keskustelua. Yhteinen keskustelu näyttää punou-
tuvan usein lapsen toiminnan ja saavutusten arvioimiseen, johon opettaja arvovallallaan 
velvoittaa sekä lapsen että vanhemmat. Kotiväen ja opettajien käsitykset yhteysmuodoista 
ovat joiltakin osin samanlaiset. Perinteisiä, mutta vielä yleisesti käytössä olevia vanhem-
painiltoja molemmilla tahoilla pidettiin etupäässä aikansa eläneinä kokoontumisen muotoi-
na. Opetussuunnitelma työstä oltiin myös lähes yhdessä sitä mieltä, että se oikeastaan kuu-
luu opettajalle.  
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Taulukko 6. Koulun ja kodin yhteysmuodot isovanhempien, vanhempien ja opettajien kokemina ja 
kertomina. 

Yhteysmuoto Yhteys-

muodot 

Isovan-
hempien 

Kouluai-

kana  

Yhteys-

muodot 

Vanhempi-
en Koulu-

aikana 

Yhteys-

muodot 

Nykyisten 
Lasten 

Aikaan 

Yhteysmuodot 

Luokanopetta-

jien Puheessa 

Yhteysmuodot Las-

tentarhanopettajien 

Puheessa 

sosiaalinen 
apu 

opettaja 
koulussa 
koteihin 
suunnatun 
vaate- ja 
ruoka-
avun 
jakajana 

    

lahjat  lapset 
opettajalle 
kouluun 
tuotujen 
ruokatar-
vikkeiden 
kuljettaji-
na, 
lapselle 
jaettu 
stipendi 
sovitun 
tiedon 
hallinnan 
perusteel-
la  
 

vanhemman 
ohjaama 
stipendi 
jaettavaksi 
käyttäytymi-
sen perus-
teella  

   

koulun juhlat lapset 
esittäjinä 
ja kotiväki 
kuulijoina 
kuusijuh-
lissa, 
kevätjuh-
lissa, 
äitienpäi-
väjuhlissa 
yms. 

lapset esittä-
jinä ja koti-
väki kuuli-
joina joulu-
juhlissa 

lapset esittä-
jinä ja koti-
väki kuuli-
joina joulu-
juhlissa 

lapset esittäjinä 
ja kotiväki 
kuulijoina joulu-
juhlissa, 
jotkut äidit 
aputyövoimana 
 

 

kotivierailut opettaja 
ystävävie-
railulla  
kodeissa 

opettaja  
kertomassa 
ongelmista 

 opettaja joskus 
kutsuttuna 
kodin juhlissa 

 

tiedottaminen 
 
 
 

   tärkeistä tapah-
tumista tiedote-
taan 
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Yhteysmuoto 

 

Yhteys-
muodot 

Isovan-

hempien 

Kouluaika-
na  

Yhteys-
muodot 

Vanhem-

pien Kou-

luaikana 

Yhteys-
muodot 

Nykyisten 

Lasten 

Aikaan 

Yhteysmuo-
dot Luokan-

opettajien 

Puheessa 

Yhteysmuodot 
Lastentarhanopetta-

jien Puheessa 

talkoot, myyjäi-
set, varainkeruut 

 jotkut van-
hemmat 
osallistuivat 
talkootöihin 

talkoohenkeä 
löytyy muu-
tamalta 
vanhemmalta 
mutta ei 
kaikilta 

esityksiin liittyvät 
työt, siivoukset, 
pihatyöt yms. 
tehdään yhdessä 
vanhempien 
kanssa 

 

vanhempainvar-
tit 

  harvoin ja 
vaikeasti 
järjestetty 

aikaa vievä, 
yhdistetty 
arviointiin 

vartti korvautuu tavates-
sa käydyin keskusteluin 

reissuvihko  opettajan 
käyttämä 
muistutuk-
sen väline 

vähän 
käytössä 

opettajan 
käyttämä 
muistutuksen 
väline yhtey-
dessä arvioin-
tiin 

sopiva väline  
kirjeitten  
kirjoittamiseen 

teemaviikko  vanhempi 
työntekijänä 
perinnevii-
kolla 

 harvoin järjes-
tetty opetus-
kokonaisuus 

 

iltakoulu    vanhemmat 
puuhailevat 
lasten kanssa 
yhdessä jonkin 
teeman parissa 

 

opetussuunni-
telma 

 kuuluu 
opettajille  

vanhemmil-
la ei sano-
mista ope-
tuksen 
suunnitte-
luun 

ei suunnitella 
yhdessä van-
hempien 
kanssa 

lapsen kasvua koske-
vaa suunnittelua 
yhdessä vanhempien 
kanssa 

opettaminen 
koulussa 

  isovanhem-
pi osallistu-
nut aamun 
avauksessa 
esiintymi-
seen 

kotiväkeä 
kutsuttu joskus 
esittämään 
taitojaan 
koulussa  
 

 

läksyissä 
auttaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  vanhemmil-
la paljon 
autettavaa 
lapsen 
läksyissä 
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Yhteys-
muoto 

Yhteys-
muodot 

Isovan-

hempien 

Kouluaika-
na  

Yhteys-
muodot 

Vanhempi-

en Koulu-

aikana 

Yhteys-
muodot 

Nykyisten 

Lasten 

Aikaan 
 

 

Yhteysmuo-
dot Luokan-

opettajien 

Puheessa 

Yhteysmuodot Las-
tentarhanopettajien 

Puheessa 

ryhmätyö 
asian- 
tuntijoiden 
kanssa 

   yhteistyö 
asiantuntijoi-
den ja perhei-
den kanssa 
tärkeää johta-
jaopettajan 
mielestä 

 

arviointi opettaja 
kirjallisen 
todistuksen 
antajana 
lapselle 
kotiin vietä-
väksi 

 aikuiset 
yhdessä 
arvioivat 
lasta, 
vanhemmat 
haluavat 
tietää arvion 
lapsen 
kehityksestä 
ja toimin-
nasta  
koulussa 

opettaja arvioi 
lapsen toimin-
taa ja saavu-
tuksia suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti, 
opettaja ottaa 
vanhemmat 
mukaan arvi-
oimaan lapsen 
toimintaa ja 
saavutuksia 
suullisesti ja 
kirjallisesti, 
opettaja ottaa 
vanhemmat ja 
lapsen arvioi-
maan lapsen 
toimintaa ja 
saaavutuksia 
suullisesti,  
opettaja , 
vanhemmat ja 
asiantuntijat 
arvioivat lap-
sen toimintaa, 
lapsi, opettaja 
ja vanhemmat 
arvioivat lap-
sen toimintaa 
kirjallisesti 
 
 

opettaja ja vanhemmat 
arvioivat lapsen toimin-
taa ja pyrkimyksiä suulli-
sesti ja kirjallisesti 

keskustelu 
verkko- 
ympäris-
tössä 

   verkkoympä-
ristöä rakenne-
taan 

 

 

 



328 

Retkien ja tiedotteiden merkitys yhteistyömuotona nousi kaikkien puheissa melko vähän 
esiin. Sekä opettajat että kotiväki puhuivat usein kohdatessa tapahtuvasta lapsen arvioimi-
sesta yhdessä. Talkootyyppinen työskentely yhteysmuotona nousi esille opettajien puheissa 
mutta oli vähämerkityksinen kotiväen kertomana. Opettajat esimerkiksi korostivat van-
hempien työpanosta juhlien järjestelyjen yhteydessä, mutta kotiväki ei niistä maininnut. 
Vanhempien työpanos koulussa tiedon jakajana korostui jonkun verran opettajien puheissa 
ja yhden isovanhemman muistoissa, mutta vanhemmat eivät maininneet sitä lainkaan. Van-
hempien puheissa ei tullut myöskään esille iltakoulu tai teemaviikko yhteysmuotona, vaikka 
opettajat ottivat ne esille. Vanhempainvarttia kaikki pitivät ilmeisesti merkityksellisenä yh-
teysmuotona, koska se herätti paljon kommentteja. Kommenttien yleissisältö kuitenkin 
erosi opettajien ja kotiväen puheissa. 

Opettajat pitivät vartteja työläinä ja kertoivat järjestävänsä niitä harvoin. He pyrkivät hel-
pottamaan rasitusta liittämällä sen toimintana vanhempainiltaan. Vanhemmat valittivat 
varttien jäävän kotien näkökulmasta katsottuna vähäpätöisiksi tai jopa saavuttamattomiksi. 
Opettajien mielestä mahdollisuus vartteihin oli kuitenkin tarjottu. Isovanhemmista kukaan 
ei ollut kuullut mitään puhetta vanhempainvarteista. Ilmiönä se oli heille aivan outo. Sen 
sijaan reissuvihkosta he tiesivät. Reissuvihko esiintyi opettajien ja vanhempien puheissa 
erilaisena yhteysmuotona. Se tuntui olevan aika yleisessä käytössä tai ainakin melko usean 
lapsen laukussa. Opettajat kuvasivat sitä käytettävän muistutuksen välineenä niin tehtävien 
kuin tekemättä jättämisten kohdalla ja kertoivat sen toimivan hyvin yhtenä arvioinnin pe-
rusteena. Kotiväen suunnasta katsottuna vihko saattoi näyttää hyvältä, vaikkakaan siihen ei 
tule juuri mitään kirjoitettua, eikä siitä lopulta monta sivua täyty. Toisaalta vihko nähdään 
lapsen huonommuuden tunteen karttumisen takeena. Läksyjen ohjaus kotona tuli esiin 
ainoastaan vanhempien puheessa. Vanhempien taholta läksyjen valvontaan ja ohjaukseen 
arvellaan menevän yleisesti aika paljon aikaa. Opettajien puheessa tämä ei tule esille. Asian-
tuntijoihin liitetty kodin ja koulun yhteys tuli esille ainoastaan johtajaopettajan puheessa.  

Taulukossa näkyy luokanopettajien käyttämien yhteysmuotojen moninaisuus verrattuna 
lastentarhanopettajien esittämiin muotoihin. Puheen laadullinen erilaisuus tulee myös näky-
viin. Kokemukset vanhemmista työn tekijöinä ja jonkun taidon esittäjinä sijoittuivat perus-
koulun puolelle ja kokemukset vanhemmista suunnittelutyössä esiopetuksen puolelle. Siinä 
kun luokanopettajat näyttävät joutuvan yhteysmuodoissaan kamppailemaan tiedon välityk-
sen, tehtävän työn, hankaluuksien selvittämisen ja arvioimisen kanssa, lastentarhanopettaji-
en puheessa välittyy dialogisuus, ymmärtämisen pyrkimys ja yhdessä suunnittelu.  

OSALLISTUJIEN TYYPITTELY 
SUKUPOLVITTAIN  
Tämän aineiston perusteella kuvailen koulun ja kodin yhteyden osallistujat sukupolvittain 
opettaja-, vanhempi- ja lapsi-tyyppeinä. Isovanhemman kouluaikaan yhteyden tilanteissa 
mielestäni auktoriteetti-opettaja kohtasi kansalainen-vanhemman. Kohtaamisen juhlallisissa 
tilanteissa molemmat esittivät toisilleen malli-kappaleen hyvästä ja oikein käyttäytyvästä 
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lapsesta. Vanhempien kouluaikaan tietäjä-opettaja otti yhteyttä kotiin koulutettava-
vanhempaan jakaakseen koulun toimintaan liittyvää tietoa ja puuttuakseen lapsen ongelmal-
liseen käyttäytymiseen. Lapsi näyttää olleen korjattava-toiminto, jonka korjaukseen myös 
vanhempien haluttiin paneutuvan. Nykyisten lasten aikaan arvioija-opettaja kohtaa sietäjä-
vanhemman arvioidakseen hänen lastaan yhdessä hänen kanssaan. Lapsi näyttää olevan 
kehitettävä-projekti, jonka tulee varhain oppia arvioimaan itseään sen lisäksi että aikuiset 
erilaisin opettajan käynnistämin kokoonpanoin keskittyvät arvioimaan häntä kehittääkseen 
häntä johonkin suuntaan. Seuraavaksi selvitän näitä kuvailujani lähemmin. 

Auktoriteetti-Opettajan ja Kansalainen-
Vanhemman kohtaaminen, jossa lapsi Malli-
Kappale 
1900-luvun alun hermeneuttisen ajattelun mukaan kulttuurinen kommunikaatio perustui 
yhteiseen informaatiotaustaan (Puolimatka 1996). Yhteisen informaation ja yhteisten sym-
bolien avulla yhteisön jäsenten oli mahdollista kommunikoida keskenään ja kehittää toimin-
taansa. Kulttuurisen informaation ja yhteiset symbolit välittävä opetus muodosti sen tausta-
tiedon, jonka avulla oli mahdollista ymmärtää kulttuurin tuotteita. (mt., 58–59.) Tässä ker-
rotun mukaan 1900-luvun alun koulussa lapselle välittyvään tietoon ja sen oikeellisuuteen 
uskottiin, eikä koulun toimintaan mitenkään puututtu kotien taholta. Koululla ja kodilla tai 
koululla ja elämällä koulun ulkopuolella ei ollut juuri mitään tekemistä toistensa kanssa (vrt. 
Hirsto 2001a, 38). Tässä tutkimuksessa haastateltujen isovanhempien lapsuudessa koulun ja 
kodin tärkeimmäksi yhteydeksi nousivat koulun juhlat, jotka toimivat ikkunana, jonka kaut-
ta kotiväki saattoi kurkistaa kouluun. Koulun juhlat kertoivat enemmän yhteisöllisistä ta-
voista kuin koulun arjesta tai opetuksen sisällöistä. Vanhemmat vierailivat koulun juhlissa ja 
opettajat vierailivat kodeissa. Vierailuissa ei käsitelty kouluun liittyviä asioita, vaan sekä koti 
että koulu hoitivat omat alueensa toisistaan kokonaan erillään. Sekä koti että koulu hoiti 
tehtäväänsä tahollaan. Kuri liittyi olennaisesti kasvatukseen ja opetukseen. Vanhemmat 
pitivät lapset kurissa kotona ja opettaja toimi auktoriteetin asemansa perusteella ja piti kurin 
ja järjestyksen luokassa. Opettajan kautta välittyi myös vähävaraisille lapsille sosiaaliapua. 
Kodeista opettajaa saatettiin palvella tuomalla hänelle kouluun ruokaa.  

Tässä tarkastelussa tulkintani mukaan isovanhempien lapsuudessa kodin ja koulun yhteys 
perustui auktoriteetti-opettajan ja kansalainen-vanhemman kohtaamisen tilanteista. Lapsen 
osa perustui hyvän tai huonon lapsen malli-kappaleena esiintymiseen. Näissä tilanteissa ei 
käsitelty kouluun tai lapseen liittyviä asioita. Kohtaamiseen osallistuivat yleensä äidit. Opet-
tajan asemaa näissä tilanteissa kuvaa auktoriteetti-asemaan perustuva lähestyminen ja mallin 
mukaisen esityksen järjestäminen. Äidin asemaa kuvaa auktoriteetin kunnioittaminen ja 
palveleminen. Lapsen asemaa kuvaa mallin mukaan toimiminen ja ulkoa oppiminen. Lap-
sen elämään kuului lisäksi järjestyksestä irti ryöstäytyminen ja rangaistuksen pelko sekä sen 
vastaanottaminen. Lisäksi elämään liittyi sekä omasta tai toisten kelvottomuudesta koituvan 
häpeän tunteminen. 
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Tietäjä-Opettajan ja Koulutettava-Vanhemman 
kohtaaminen, jossa lapsi Korjattava-Toiminto  
1900-luvun puolivälin jälkeen hermeneuttisessa ajattelussa alettiin kyseenalaistaa aiempaa 
kasvatuskäsitystä (Puolimatka 1996). Ajateltiin, ettei ole mahdollista ymmärtää mitään tark-
kaan samassa, esitetyssä merkityksessä. Ihmisen paikkaan ja aikaan rajatun olemassaolon 
näköalaa ajateltiin olevan mahdollista laajentaa tekstin kautta saadun ymmärryksen avulla. 
Kasvatuksessa korostui tiedon hankinta. Tieto ymmärrettiin kyvyksi tai vallaksi hallita ym-
päristöä ja itseä. (mt., 60–62.) Tässä kerrotun mukaan koulussa jaetun tiedon määrä kasvoi 
ja se tuntui esimerkiksi lasten koululaukun painon kasvuna. Juhlien järjestämiset ja ystä-
vyysvierailut vähenivät, mutta liikenne- ja viestintävälineiden lisääntyessä 1900-luvun puoli-
välin jälkeen koulussa alettiin järjestää opettajien ja vanhempien tapaamisia, joissa vanhem-
mille jaettiin koulun toimesta tietoa. Vanhempia informoitiin yleisistä ja yhteisistä asioista. 
Kotiin alettiin lähettää informoivia viestejä myös monisteiden muodossa. Kaikki lapset 
kuuluivat jo kouluruokailun piiriin ja ruokailu näyttää olleen tärkeässä asemassa sekä van-
hempien yhteisten kokoontumisten aiheena että lasten kouluongelmien syynä. Ilmaista 
ruokaa ei aina millään pystynyt syömään vaikka oli oikeastaan pakko. Vanhempiin otettiin 
yhteyttä puhelimitse lapsen hankaluuksia selvitellessä. Opettaja saattoi myös tulla kotiin 
keskustelemaan ongelmista. Lapsen koulunkäynnin yhteyteen liittyvän ongelman oikaisemi-
sen pyrkimys on koulun ja kodin yhteyden punaisena lankana isovanhempien kertomuksis-
sa aikana, jolloin he olivat vanhempi-suhteessa kouluun. Vaikka isovanhemmat eivät olleet 
kertomansa mukaan erityisen innokkaita sekaantumaan koulun opetukseen vanhempina 
ollessaan, he pitivät tärkeänä ottaa osaa vanhemmille järjestettyihin kokoontumisiin. Niitä 
he arvioivat kuitenkin liian suuriksi ja sisällöiltään liian yleistä tietoa jakaviksi. Olisi kaivattu 
lasta ja kasvatusta koskevaa tietoa, mutta ajatuksia ei ilmaistu. Vanhempien koulun käynnin 
ajasta kertovassa puheessa korostuu opettajan ja koulun ylivaltaisuus. Isovanhemmat eivät 
vanhempana ollessaan katsoneet voivansa puuttua opettajan toimintoihin ja jos oli lapsen 
takia pakko, yrittäminen tuntui raskaalta ponnistukselta.  

Tulkintani mukaan vanhempien kouluaikaan koulun ja kodin yhteys perustui tietäjä-
opettajan ja koulutettava-vanhemman yleisiin tai yksityisiin kohtaamisen tilanteisiin. Koteja 
edustavat yleensä äidit. Kohtaamisen tilanteissa lapsi oli korjattava–toiminto, joka saattoi 
olla joskus läsnä mutta useammin poissa paikalta. Opettajan asemaa kuvaa yhteyden järjes-
täminen ja tiedon antaminen. Äidin asemaa kuvaa opettajalta tulevan tiedon vastaanottami-
nen ja lapsen puolustaminen. Lapsen asemaa kuvaa näissä tilanteissa moitteiden ja opettavi-
en ohjeiden kuunteleminen. Vanhempien lapsuudessa kasvatettavan lapsen elämään liittyi 
hiljaa paikallaan istumista ja kuuntelemista, annetun tiedon käsittelyä ja sovittujen sääntöjen 
noudattamista, poikkeamisesta koituvan rangaistuksen vastaanottamista sekä omien oikeuk-
sien kysymistä. 
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Arvioija-Opettajan ja Sietäjä-Vanhemman 
kohtaaminen, jossa lapsi Kehitettävä-Projekti 
Nykyistä hermeneuttista ajattelua luonnehditaan useista eri näkökulmista. Kasvatusta ei sen 
mukaan enää pidetä harkittuna inhimillisenä yrityksenä, vaan prosessina, jossa sekä yksilöt 
että traditiot muodostuvat (Puolimatka 1996, 61–62). Tässä kerrotun mukaan kasvatus- ja 
opetuskäytännöissä näytetään kiinnitettävän huomiota erityisesti lapsen kehittymisen pro-
sesseihin ja niiden arvioimiseen. Arviointiin osallistetaan sekä lapsi että hänen vanhempan-
sa. Arviointia suoritetaan monin tavoin. Vanhempia kutsutaan joskus kouluun lyhyisiin 
kasvokkaisiin keskustelutuokioihin opettajan kanssa. Näihin tilanteisiin otetaan toisinaan 
lapsi mukaan. Vanhemmat kertovat olevansa kiinnostuneita juuri lasta ja hänen koulun-
käymistään koskevasta tiedosta. Kasvokkaisissa tilanteissa keskustelu liittyy usein lapsen 
koulunkäynnin edistymiseen, työskentelyn arvioimiseen ja lapsen hyvien ja huonojen puol-
ten esittelyyn. Opettajat korostavat arvioinnin merkitystä ja joidenkin vanhempien vaikeutta 
ottaa lasta koskevaa arviointia vastaan. Vanhempien vastineet saattavat tuntua opettajista 
loukkaavilta. Vanhempien näyttää olevan joskus vaikea kestää negatiivista palautetta lapses-
ta, vaikka sille rakennettaisiin positiivista pehmikettä. Kasvokkaisten keskustelutilaisuuksien 
järjestäminen on opettajien mielestä monin tavoin työlästä. Vanhemmat eivät mielestään 
pääse näihin keskusteluihin, koska niille varatut ajankohdat ovat vaikeat tai niitä ei ole. 
Arviointia tehdään joskus myös reissuvihkoa täytellen. Reissuvihko koetaan henkilökohtai-
sena viestivälineenä usein hyväksi, mutta sitä moititaan myös kiivaasti siihen eri tahojen 
liittämien kielteisten merkitysten takia. Reissuvihko näyttää joskus olevan mukana kuljetet-
tava ja säilyvä, jatkuvasti lisääntyvä ja mieliä pahoittava lapsen vikojen rekisteri.  

Vanhemmat on toivotettu tervetulleiksi kouluun seuraamaan tunteja milloin vain, vaikka 
heidät saatetaan tuntea siellä häiriöksi. Vanhemmat eivät juuri nouda tätä januskasvoista 
toivomusta jo sen takia, ettei se sovi yhteen työaikataulujen takia. Henkilökohtaisesti kutsut-
tuina jotkut ovat kuitenkin tulleet koululle esittämään jotakin omaa tietoaan tai taitoaan. 
Silti opetussuunnitelman laatimiseen ja vanhempien siihen liittämiseen tässä aineistossa ei 
kotien puolelta osoiteta halukkuutta, eikä heitä erityisen paljon koulun puolelta näihin teh-
täviin toivotakaan. Yhteyttä koteihin on koulussa rakennettu järjestämällä iltakoulu kerran 
vuodessa, johon vanhemmat lapsineen on kutsuttu puuhailemaan ja siinä lomassa keskuste-
lemaan. Erilaisiin talkoo-tyyppisiin tehtäviin vanhempia kerrottiin myös pyydetyn kerää-
mään yhteisiä tai tekemään koulun ympäristön huoltotöitä. Näihin kerrottiin muutamien 
aktiivisten vanhempien osallistuneen.  

Kotiväki ja opettajat tässä näkivät levottomuuden lasten keskuudessa lisääntyneen. Vaikeis-
sa ongelmatilanteissa kouluun kutsutaan vanhemmat keskustelemaan yhdessä opettajan ja 
eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Nykyisten lasten aikana koulun ja kodin yhteys näyttää 
perustuvan arvioija-opettajan ja sietäjä-vanhemman yleisiin ja yksityisiin kohtaamisen tilan-
teisiin. Näissä tilanteissa isien osallistumisen on havaittu lisääntyneen, vaikka pääasiallisesti 
koteja edustavat yhä enemmän äidit. Opettajan asemaa kohtaamisissa kuvaa kontaktin 
järjestäminen, vanhemman arvion kysyminen ja oman asiantuntevan arvioinnin esittäminen. 
Vanhempien asemaa kuvaa kotikutoisen tilannearvion esittäminen, asiantuntijan korjaavan 
arvioinnin vastaanottaminen ja siihen reagoiminen. Lapsi on näissä tilanteissa kehitettävä-
projekti, jonka omaa käsitystä omasta toiminnasta kysytään toisten kuultavaksi. Nykyisin 
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kasvatettavan lapsen elämään liittyy toisaalta vuorovaikutukseen osallistumista ja pyrkimistä, 
tiedon etsimistä ja rakentamista, oletusten luomista ja esittämistä ja toisaalta kenties myös 
ponnisteluja kohtaan tuntemansa kiinnostuksen kadottamista ja joukosta erilleen jäämistä. 
Kehittämisen arvioivissa prosesseissa lasta samanaikaisesti sekä vedetään mukaan että työn-
netään syrjään (vrt. Ziehe 1991, 49). 

”Olen itse oppilaiden vanhempien kanssa yhteydessä lähinnä reppuvihkon ja puhelimen vä-
lityksellä. Tarpeen vaatiessa pyydän vanhempia tapaamiseen koululle. Vanhempainiltojen 
puitteissa ei paljon ehdi henkilökohtaisesti juttelemaan. Tilaisuuden päätyttyä olen yleensä 
parin vanhemman kanssa jutellut pikaisesti. Vanhemmilta saamani palaute on yleensä posi-
tiivista, mutta ylilyöntejä joskus tapahtuu ja jotkut vanhemmat asettuvat ongelmatapauksis-
sa vahvasti puolustuskannalle. Joskus tuntuu, että sitä pitäisi opettajan ammatin ohella olla 
myös psykologi...” (O14lo nainen, kirje 18.11.02.) 
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OSA VII: YHTEYTTÄ KOSKEVAT POHDINNAT 

Tarkastelen koulun ja kodin yhteyden rakentamista suhteessa aikaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin. 
Luokittelen tutkimusaineistossa niitä ilmauksia, joissa haastateltavat pohtivat koulun ja kodin yhtey-
teen osallistujia, koulun ja kodin tehtäviä, kodin ja koulun yhteistyötä, tässä tutkimuksessa käytettyä 
kodin ja koulun yhteyden tapaa sekä sen myöhemmin toteutettua sovellusta käytäntöineen sekä kou-
lun ja kodin yhteyden esteitä ja mahdollisuuksia. Esitän lopuksi tässä tutkimuksessa käytetyn yhteyttä 
rakentavan toiminnan luonnoksen ja sen koetut piirteet.  

Elämäntavat ja perherakenteet arvomaailmoineen muuttuvat yhteiskuntarakenteiden muut-
tuessa. Viime vuosikymmenten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten vaiheilla on 
käyty keskustelua eri järjestelmiin kuuluvien ihmisten oikeuksista ja velvollisuuksista. Kes-
kustelut ovat usein koskeneet lasta ja hänen kasvatustaan. Sosiaalisen maailman monimut-
kaistuessa, pystytään entistä vähemmän ennustamaan maailmaa, johon lasta kasvatetaan 
(Mielityinen 2000). Kasvattava sukupolvi poimii elämän muotojen joukosta mielestään 
olennaiset esitettäviksi kasvaville. Erilaisuuden merkityksistä puhutaan. Lapsia ei enää kas-
vateta samalla tavoin yhdenmukaisiksi kuin aiemmin oli tapana. Erilaisuuden nähdään sisäl-
tävän arvoja ja merkityksiä ja lasten omaan aloitteisuuteen, aktiivisuuteen, ongelmanratkai-
sukykyyn ja omintakeiseen ajatteluun luotetaan. Hujalan (2002, 51) mielestä kasvatuksella ei 
enää pyritä manipuloimaan ihmistä. Keltinkangas-Järvinen totesi kuitenkin television Ajan-
kohtainen kakkonen-ohjelmassa 23.1.07 käsityksen normaaliudesta olevan kaventunut ja 
samanlaiseksi tulemisen vaateen olevan nykyään kasvaville suuremman kuin koskaan. Jos 
lasta ei kasvatuksella enää pyritä manipuloimaan, tapahtuu manipulointi ilmeisesti kasvatuk-
sen ulkopuolella, muissa kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Vai manipuloidaanko lasta 
kuitenkin myös koulussa samalla kun hänen maailmankuvaansa pyritään arvioiden muutta-
maan yhteisen poljennon rytmissä? Mihin suuntaan tietyn esitetyksi valitun tiedon avulla 
manipulointi lasta kasvattaa? Johtuuko samanlaistumisen vaateen synty sukupolvien välisen 
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siteen höltymisestä, keskusteluyhteyden vähäisyydestä tai yksisuuntaisuudesta, ja mallinnuk-
sen kohdentumisesta entistä tiukemmin ikätovereihin sekä median ja kaupallisuuden välit-
tämiin esityksiin?  

Mead kiinnitti vuonna 1970 huomionsa teoksessaan A Study of the Generation Gap ihmis-
ten välille syntyneisiin syviin kuiluihin. Hänen mielestään oli syntymässä juopa vahvojen ja 
heikkojen, omistavien ja omistamattomien sekä tietovarastoja hallitsevien ja hallitsematto-
mien välille (Mead 1971, 13). Mead kysyy:”...olemmeko sivistykseksi kutsutun keksintöjen 
sarjan muodostamassa loukussa...? (mt., 14). 1970-luvun jälkeisinä aikoina kulttuurit ovat 
monin tavoin sekoittuneet, suhteita on rakennettu ja purettu, kuilut sukupolvien ja erityis-
ryhmien välillä ovat toisaalta kutistuneet ja toisaalta kasvaneet. Meadin mielestä kulttuurin 
säilyttämiseksi tarvitaan kolmen sukupolven läsnäolo ja yhteisvaikutus. Hänen mukaansa 
”vanhempien menneisyys on jokaisen sukupolven tulevaisuus” (mt., 25). Kulttuurisiin 
siteisiin tarvitaan sekä vanhemman sukupolven odotukset, että niiden merkistöjen juurrut-
taminen nuorempaan sukupolveen. Nykyinen kasvava sukupolvi saattaa kuitenkin pudota 
sylistä jo varhain ja jäädä vähäosaiseksi edellisten sukupolvien kokemuksista, taidoista, 
tiedoista ja ymmärryksestä. Perhesiteiden sotkeentuessa tai katketessa nuoriso verkottuu 
toisaalle ja juurtuu vertaisjoukkoonsa ja kenties markkinatalouden luomiin idoleihin. Todel-
lisuuskäsitys saattaa kehittyä etupäässä valtajärjestelmien maisemissa, jolloin kasvavan voi 
olla vaikea sisäistää kulttuurista tietoa, ja tuntea sitä kautta itsensä turvalliseksi ja pystyväksi. 
Onko kehityksen suunta muutettavissa tai onko muuttamiseen mitään syytä? Bridge (2001) 
korostaa toiminnan muuttamiseen tarvittavan ajattelun ja ymmärryksen muuttamista, joka 
puolestaan vaatii erilaisten toimintojen merkitysten pohdintaa.  

Sitoutuuko koulutieto riittävästi oppivan yksilön kontekstuaaliseen taustaan? Kiinnitetäänkö 
kylliksi huomiota siihen tietoon, joka on kotien kontekstien kautta liitettävissä koulun ope-
tusohjelmaan? Olisiko koulussa mahdollista edistää lasten ja aikuisten, miesten ja naisten, 
tieteen ja taiteen sekä eri aikaulottuvuuksien välistä dialogia (vrt. Bardy 1996, 215)?  

VUOROVAIKUTUS JA AIKA  
Isovanhemmat keinojen esittäjistä syrjään asettujiksi  

Isovanhemmat tässä kertovat lapsuudessa koetusta puutteesta, sekä materiaalisessa että 
myös jonkun asteisessa emotionaalisessa ja tiedollisessa niukkuudessa kasvamisesta ja erityi-
sesti lapsia koskevista käyttäytymissäännöistä. Sairaudet ja köyhyys pakottivat elämään 
säntillisesti. Ruokapalat oli jaettava hyvässä järjestyksessä ja lapset opetettava siihen oikein 
alistumaan:  

”...oli köyhyyttä...ja oli sairautta kodeissa paljon vielä siihen aikaan…” (ÄÄ.) 
”…ennen opetettiin että lapset oli hiljaa…näkymättöminä…me ootettiin aina koska vieraat 
lähti sitten...tietysti vieraille tarjottiin...että saadaan sitten kakkua ja pikkuleipää kun vieraat 
lähti…” (K12 isoäiti.) 
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Elämän ankaruuteen lasta oli syytä koulia alusta asti: 

”…minun äiti…ihan hyvää tarkottaen sano että älä sitten pidä sitä sylissä ettei se mee pilal-
le…”K12 isoäiti.) 

Fromm (1976, 207) esittää kasvatuksen alusta asti pyrkivän lannistamaan alkuperäisen ajat-
telemisen ja iskostavan ihmisten mieliin valmiita ajatuksia. Koulun käyminen oli isovan-
hempien lapsuudessa ylellistä valmiiden ajatusten vastaanottoa, johon kaikissa tilanteissa ei 
ollut varaa: 

”…läksin kouluun seihtemäs päivä tammikuuta ja sitä kesti sen kevvään ekaluokkaa…toista 
luokkaa kesti tuas niin että se alako syyskuussa ja kesti jouluun...ku se ol supistettu koulu et 
sitten toisella ol tuas toinen lukuvuos ...että toinen osa...mutta sitten ylä ... taikka sitten ne 
muut luokat neljä luokkoo ni kävin sitten ihan..ja iso koulu ol että 70 oppilasta mutta maalais-
kylän koulu...sitte jatkokoulu jäi käymätä kun sota alako...se piätty siihen…” (M.) 

Muistaessaan oman ankaran lapsuutensa isovanhemmat näkevät ajassa tapahtuneen avoi-
muuden ja lapseen suunnatun läheisyyden lisääntymisen merkitsevän sitä että ollaan 
”…hyvvään päin mänössä kyllä…” (M). Silti tämän aineiston valossa näyttää isovanhempi-
en ja vanhempien sekä lasten välinen keskustelun side olevan usein heikko: 

”...ei meillä oo paljon yhteyttä... (K13 äiti.) 
”...mitä paremmin ne pysy nuoren perheen elämästä pois ni sen parempi...ja helpompaa on 
nuorilla…” (K12 isoäiti.) 

Isovanhempien ja vanhempien välistä vuorovaikutusta ei aina kenties nähdä toivottavana 
merkityksiltään. Eri sukupolvien edustajat asuvat yleensä erillään toisistaan kenties pitkien-
kin välimatkojen takana. Tämän tarkastelun käytännöissä keskustelua avattiin sukupolvien 
välille tavanomaisista elämään liittyvistä tapahtumista ja merkityksistä kuten syntymästä ja 
havaittiin, ettei niistä joskus oltu lainkaan aiemmin eri sukupolvia edustavien ihmisten kes-
ken keskusteltu.  

Vanhemmat lapsen kanssa yhdessä eläjistä lapsen kasvun ja kehityksen takaajiksi  

Isovanhemmat toteavat tunteiden ja ajatusten esittämisen vapautuneen sitten heidän van-
hemmuutensa. Lasten ei ajatella menevän ’pilalle’ sylissä pitämisestä:  

”… nyt enää ei lapset mee pilalle siitä että niitä pietään sylissä…” (K12 isoäiti.) 

Mutta miten paljon lasta ehditään pitää sylissä? Ja kuka on se, joka ehtii? Isoäiti korostaa 
lapsen kyllä kasvavan rakkauden ilmapiirissä: 

”...mulla on sellasena kaiken kattavana ajatuksena se että niitä pitäs rakastaa...ja siitä ne kyllä 
sitten kasvaa ihan vaikka kuinka...kun niitä vaan rakastetaan...” (K12 isoäiti.) 

Mitä rakastaminen merkitsee käytännössä? Fromm (1976, 143) esittää mahdollisuuden 
käsittää rakkaus toisen olemuksen myöntämisenä, jolloin se perustuu tasa-arvoisuuteen ja 
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vapauteen. Voiko toisen olemusta myöntää, jos ei edes kuuntele toista? Tässä esitettyjen 
kertomusten mukaan voidaan kenties päätellä, että sukupolvien välinen keskusteleva side 
on höltynyt ja joissakin tapauksissa jo katkennut. Kiire näyttää vaivaavan elämän arkea. 
Poikolainen (2002, 132) toteaa:”…markkinoden hektinen vauhti on siirtynyt myös osaksi 
perheiden elämää. Ihmiset kiiruhtavat individualistisilla poluillaan, eikä aikaa tahdo löytyä”. 
Ennen edellisiltä sukupolvilta siirtyneet kasvatuksen perinteet ohjasivat vanhempia. Edelli-
sen polven kasvatuksen tavat eivät aina sovitu kiivaasti ajassa muuttuneisiin tapoihin. Edel-
listen sukupolvien kasvatuskäytäntöjen heijastelu vanhempien käytännöissä vaatii pohdin-
taa:  

”…kyllä kai …kodin vaikutus aika suuri on …että se…siinä paljon varmaan pystytään hyö-
dyttämään sitä kasvua …mutta kyllä varmaan pystytään tekemään paljon haittaakin…kyllä sitä 
varmaan paljon on tehny virheitäkin…ehkä niitä samoja mitä omat vanhemmat…on tehny 
aikoinaan…” (K3 äiti.) 

Sukupolven omaksumat totuudet ovat lähtökohtana kunkin sukupolven käsityksille omasta 
tulevaisuudestaan ja kehityksestään (Rauste-von Wright & von Wright 1995, 51).  

Nykyisin lainsäädäntö ja valtion terveys-, sosiaali- ja perhepoliittiset toimenpiteet ohjaavat ja 
säätelevät vanhempien ja lasten välistä suhdetta. Vanhemmat joutuvat sovittamaan omat 
tarpeensa yhteen lasten tarpeiden kanssa (Pugh & De’Ath 1984, 14). Vanhemmat kokevat 
epävarmuutta siitä, mihin suuntaan ja millaisin keinoin tulisi kasvattaa. (mt., 64–65.) Vin-
cent (2000) korostaa vanhempien vastuiden kasvaneen kehitystä painottavien muutosten 
myötä: ”…parental responsibilities multiply as parenting and family life become ‘an educa-
tional project’.” Vanhemmuus ei enää ole jotain, jota lapsen kanssa eletään, vaan jotakin, 
jonka eteen työskennellään ja jota koko ajan parannellaan ja kehitetään. (mt., 23; ks. myös 
Poikolainen 2002, 87.) Vaateita vanhemmuudelle välittää kasvava tietoisuus lasten fyysises-
tä, intellektuaalisesta ja sosioemotionaalisesta kehittymisestä ja vanhempien merkityksestä 
siinä. Kasvatuksen ytimen, perinteisesti käsitetyn perheen verkostojen kutistuessa tilalle 
rakennetaan yhteyksiä kenties monin eri tavoin muodostuneisiin asiantuntijuuksiin. Kään-
tyminen spesialistien ja asiantuntijoiden puoleen saattaa luoda käsitystä, jonka mukaan 
vanhemmat eivät kykene kasvattamaan lapsiaan ((Pugh & De’Ath 1984). Myös yhteiskun-
nan taholta esitetään odotuksia vanhemmille. (mt., 12–13.)  

Vincent (2000, 22) ajattelee vanhemmuuden olleen ennen luonnollista ja muuttuneen sitten 
opiskeltavaksi ja opittavaksi asiaksi:” Parenting has shifted imperceptibly away from somet-
hing that was ‘natural’ towards something that has to be learnt and that can be perfected, or 
at least improved.” Ennen perhesuhteet ja lasten kasvatuskäytännöt olivat tiukasti omien 
instanssiensa suojissa. Nykyisin ne ovat tulleet yleisiksi keskustelun kohteiksi.  

Lapset hyvän ja huonon hahmottajista itsen jatkuvan kehittämisen vaateisiin asettujiksi  

Lapsi on ollut niin pienikokoinen aikuiseksi, että hänen ominaislaatuaan on ollut vaikea 
havaita. Aiemmin häntä ohjattiin aikuisen käyttäytymismalleihin karaisemalla (Hedegaard 
1990). Lapsen, tuon vajaakykyisenä pidetyn olennon kasvamista ohjattiin yhteisöjen määrit-
tämien normien mukaisesti (Rauste-von Wright & von Wright 1995). Yksilönkehityksen 
teorioiden valossa tarkasteltuna 1900-luvun alkupuoliskolla lapsuuden kulussa korostui 
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biologisesti määräytyvien kehitysvaiheiden hallitseva rooli. (mt., 51–55.) Aineiston kerto-
muksissa 1900-luvun alkupuoliskolla lapset pakotettiin aikuismaiseen, hiljaa paikallaan py-
syvään käyttäytymiseen ollessaan aikuisten kanssa kommunikoivassa vuorovaikutuksessa: 

”…ennen opetettiin että lapset oli hiljaa....näkymättöminä…me ootettiin aina koska vieraat 
lähti...tietysti vieraille tarjottiin...että saadaan sitten kakkua ja pikkuleipää kun vieraat lähti...” 
(K12 isoäiti.). 

Monista aikuisista poiketen, lapsen oli pyydettävä lupa sanomiseen ja vastattava kysyttäessä.  

Sittemmin 1900-luvulla alettiin kiinnittää huomiota sosiaalisen ympäristön vaikutuksiin ja 
korostaa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen roolia lapsen kehityksessä. Nykyisin lap-
sen ajatellaan kasvavan kulttuurin jäseneksi sosiaalistamisen prosessissa, jossa hänelle välit-
tyvät kulttuurin arkikäsitysten mukaiset odotukset (Rauste-von Wright & von Wright 1995, 
51–55.) Monen tutkijan mielestä lapset kuitenkin yhä muodostavat yhden marginalisoitu-
neista väestöryhmistä (ks. esim. Haavio-Mannila & Rotkirch 2004). Lapsuutta tutkinut 
Bardy (1999) esittää lapsuuden muotoutuvan lapsen lapsuudesta, yhteiskunnallisesta lap-
suuden rakenteesta, aikuisten ajatuksista lapsuuden rakentumisesta ja aikuissukupolvien 
lapsuudenaikaisesta lapsuuden kulttuurisesta rakenteesta. Lapsuus yhteiskunnallisena raken-
teena käsittää ne erilaiset tavat, joilla uudet sukupolvet huomioidaan yhteiskunnassa ja ai-
kuismaailmassa. Aikuisten ajatukset ja kokemukset lapsuuden rakentumisesta viittaavat 
Bardyn mukaan lapsuuden merkityksellisyyteen koko elämän kannalta. Lapsuus on yksilön 
ja yhteisön dynaaminen resurssi. Bardy (1996, 213) esittää lapsuuden tilan yhteiskunnassa 
olevan käymässä ahtaaksi. Ahtaus juontuu toisaalta aikuisten kiireestä ja toisaalta lapsiin 
kohdistuneista vaateista. Känkänen (2003, 86) korostaa yhä useamman sekä aikuisista että 
lapsista kärsivän työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen aiheuttamasta uupumuksesta. 
Tämän aineiston mukaan nykyiset lapset vaikuttavat usein olevan rohkeita ajatustensa ja 
kysymystensä ilmaisijoita, mutta heitä saattaa vaivata levottomuus. Tässä vanhemmat koros-
tivat lapsistaan puhuessaan heihin suunnatun tiedollisen aineiston ja virikkeiden, mutta 
myös kasvaneiden vaateiden määrää:  

”…niitä innostetaan siellä…että enhän minä…kun olin lapsi niin käyny missään tuommosis-
sa…” (K3 äiti.) 
“…onko ne muuttunu…opetusmenetelmät…sitten...silleen…et siellä koulussa…vaadittasko 
nyt jo…sitten..ala-asteellakin enemmän…” (K10 äiti.) 
”…kyllä minusta ehkä nykyään niin…vaaditaan enemmän lapsilta...henkistä kypsyyttä tarvi-
taan lapsilta paljon ja...itsetuntoo…” (K12 äiti.) 

Lapset näyttävät tarvitsevan erityistä henkistä kypsyyttä ja itsetuntoa kasvaessaan monien 
valintamahdollisuuksien ulottuvilla, mutta samalla vaateiden puristuksissa. Isovanhemmilla 
saattaakin olla ihmettelemistä seuratessaan nykyisten, pienemmässä ’herran pelossa’ kasva-
neiden lasten toimintaa koulussa: 

”…nykyään on että pittää antoo lapsille vappaus joka asiassa niin että ei missään niille rajoja 
aseteta eikä minkäänlaisia sääntöjä oikeestaan… kuhan tässä jotennii hulistaan ja männään et-
teenpäin että joka on aktiivinen ja muistaa pysyä siinä asiassa niin se kuuloo sen mistä puhu-
taan ja tietää mitkä on läksyt ja silleen mutta joka häilää hyvin paljon ni se jiäp jälelle siitä 
hommasta…” (M.) 
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Mummo aavistelee yksilön vastuun korostuessa kelkasta putoamisen vaaran vaanivan niitä 
lapsia ja nuoria, jotka eivät jaksa pysyä tarkkoina. Myös Rauhala (2005) kiinnittää huomion-
sa nuorten kohtaamiin ongelmiin. Kompleksiseksi käyneessä kulttuurissa eläminen voi olla 
hankalaa. Ihminen yrittää mukautua kulttuurin asettamiin ehtoihin tai torjua niitä. Elämä 
kulttuurissa on Rauhalan mielestä erityisen ongelmallista nuorille, joilla elämän hallinta on 
vasta harjoitteluvaiheessa. (mt., 181.) 

Opettajat auktoriteeteista ja tietäjistä toimintojen kehittäjiksi ja arvioijiksi  

Viime vuosina on kysytty, kuuluuko kasvatusvastuu koulun alun jälkeen vanhemmille, yh-
teiskunnalle vai kummallekin. Saariston ja Jokisen (2004, 76; ks. myös Hämäläinen & Sava 
1989, 68) mukaan toimijan käyttäytymiseen liittyvien odotusten järjestelmää kutsutaan 
rooliksi. Roolityypistöjen rakentuminen ja käyttäytymisen institutionalisoituminen liittyvät 
läheisesti toisiinsa (Saaristo & Jokinen 2004, 77; myös Berger & Luckmann 1994, 87–90). 
Instituutiot liittyvät yksilön kokemukseen ja toimintaan roolien välityksellä ja sosiaalinen 
maailma rakentuu roolien ja normien esittämisen kautta. Normi ja rooli ovat toisilleen lä-
heisiä käsitteitä ja liittyvät molemmat sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Normit säätelevät 
yksilön ja yhteisön välistä vuorovaikutusta ja tarpeellista yhdenmukaisuutta. Ne ovat käs-
kyn, kiellon tai luvan muotoisia käyttäytymissääntöjä. Roolin ylläpitäminen edellyttää sitä 
määrittävien normatiivisten odotusten hyväksymistä. Sosialisaation myötä yksilöt omaksu-
vat tarjolla olevat roolimallit ja oppivat pitämään sosiaalisten instituutioiden järjestelmää 
luonnollisena. (Saaristo & Jokinen 2004, 77–78.)  

Isovanhempien lapsuuden aikaan opettajan roolia kruunasi toisten osoittama arvostus. 
Opettajaa kunnioitettiin auktoriteettina ja häntä yleensä sen enempää kyselemättä toteltiin. 
Opettajan ja vanhempien lasta koskevat tehtäväkentät olivat toisistaan erillään, eikä niitä 
koskevaa yhteistä keskustelua käyty. Vanhempien ikäpolven ollessa koulussa opettajan 
välittämä tieto korostui erilaisten medioiden ja välittävien mahdollisuuksien kehittyessä ja 
koulun järjestykseen liittyvät näkökohdat tulivat vanhempien tietoon. Nykyisten lasten 
kouluaikaan opettajan auktoriteettiasema suhteessa koteihin näyttää jossakin määrin murtu-
neen. Tähän voi osaltaan vaikuttaa se, ettei opettaja enää yksin hallitse lapselle jaettavaa 
tietoa, joka saattaa päinvastoin näyttää olevan jokaisen ulottuvilla erilaisista välineistä poi-
mittavana. Osittain lienee syynä koulun ja kodin yhteysmuotojen lisääntyminen ja monipuo-
listuminen, joka mahdollistaa myös vanhemman kommunikoivan aktiivisuuden ja aloitteel-
lisuuden. Aloitteellisuuden ja vuorovaikutuksen tiellä on mahdollisesti kuitenkin kokemus 
kiireestä ja liian suuriksi käyvistä vaateista, joihin näyttää tässä liittyvän jatkuva arvioimisen 
ja sen kautta entistä paremmaksi kehittymisen paine, johon opettajat suostuvat ja valjastavat 
siihen myös lapset vanhempineen. Yhteinen kokemus kiireestä ja vaateista voi olla seurausta 
niistä tavoista, joilla ihmisen aikaa ostetaan eri tavoin viihtymään ja kuluttamaan toisten 
tuotoksia ja kehittämään itseään tai lapsiaan entistä paremmiksi toisille tuottajiksi. Entistä 
enemmän ja paremman taistossa monet saattavat pudota kelkasta, josta kenties seuraa kas-
vavia ongelmia ja turvattomuutta perheille ja lapsille. Tässä aineistossa isä korostaa lasten 
turvattomuuden tunteisiin liittyvien kasvavien ongelmien koituvan koulun haasteeksi: 

”…minä kokisin sen lapsille hyvin tärkeeks että ne kokis sen turvallisuuven tunteen kotona ja 
myös koulussa...se on ehken semmonen...varmaan on tulevaisuuden haas-
ta...koululle...nimenommaan koululle ...että jos perheet hajoaa...se sitten koettelee myös kou-
lua…” (K1 isä.)  



341 

Isovanhempien ja vanhempien lisäksi myös Rehtori kiinnittää huomionsa kodeissa ja kou-
lussa koettujen ongelmien lisääntymiseen, lasten syrjäytymisen uhkaan ja koulun vastuiden 
kasvuun: 

”…on se tuo yhteiskunta muuttunu niin että…ongelmia kyllä esiintyy aikasempaa enem-
män...on semmosta ylivilkkautta…syrjäytymistä…ehkä siellä taustalla on tiettyjä pelkoja ja 
turvattomuutta…kotien hajoamiset …ja suhtautuminen ehkä lapsiin yleensäkin on muuttunut 
pikkasen väinpitämättömämmäksi joissakin tapauksissa…se aiheuttaa sitten sitä että vastuuta 
on siirtyny koululle aikasempaa enemmän…” (Rmies.) 

Normit muokkaavat ihmisen toimintaa ja kokemukset puolestaan ihmistä, normeja ja roole-
ja. Tässä aineistossa erityisesti Rehtori korostaa eri asiantuntijoiden osallistumisen kasvavaa 
merkitystä tilanteissa, joissa lapsen kasvuun liittyviä ongelmia ratkotaan yhdessä kodin 
kanssa koulun toimesta. Kasvattajan tehtävä liittyy siten vanhempien lisäksi myös joidenkin 
ammattien toimenkuvaan. Opettaja ei enää yksin vastaa koulussa tiedon jakamisesta eikä 
ongelmien selvitystyöstä.  

Työstä selviytymisen välineeksi näyttää entisen kurin tilalle nousseen arviointi. Merleau-
Ponty (1962) tarkastelee arvioinnin ja aistimisen eroja. Hänen mielestään havaitsemiseen 
liittyvät näkeminen, kuuleminen ja tunteminen menettävät arvioinnissa kaikki merkityksen-
sä. Arviointi on perustellun ja pysyvän kannan ottamista itsen ja toisten puolesta, kun taas 
aistiminen on avointa:”…sense experience, on the contrary, is taking appearance at its face 
value, without trying to possess it and learns its truth…” (mt., 34). Havaitseminen on aistit-
tavan merkityksen ymmärtämistä ennenkuin arviointi alkaa. (mt., 35) Koulussa arviointi, 
aikuisen ja lapsen puolesta perustellun kannan ottaminen näyttää yleistyneen ja avoimen 
aistimisen tila pienentyneen.  

Koulun ja kodin yhteys lapsen ongelmien selvittämisen kautta lasta koskevan arvion muo-
toilemiseen  

Isovanhemmat kertovat, etteivät he vanhempina ollessaan mitenkään pyrkineet vaikutta-
maan koulun asioihin. Kotiväen koulusta erillään pysymisen syynä oli opettajan liikakunni-
oitus ja vaikuttamisen mahdollisuuksia koskevan tiedon puute:  

”…eihän mihinkään…puuttua voinu…taikka ei sitten ollu tarvetta eikä halua puuttua…ei eh-
kä tietookaan miten…olis voinu vaikuttaa” (ÄÄ.) 
”...sitä opettajata niinkun yliarvostettiin...että vanhemmat aika arkaillen otti yhteyttä…vaikka 
ne ois tiennä että ois ollu asiata puuttua niin ne ei uskaltanu…niitä kunnioitettiin niin paljon 
että...ei uskallettu…” (IÄ.) 

Koulusta otettiin lapsen asiassa yhteyttä kotiin vain silloin, jos oli todella hätä kysymyksessä: 

”…lääkäriin jouvuttiin ottamaan yhteyttä..niin sillon jouvutiin tietysti...ottivat vanhempiin yh-
teyttä…” (IÄ) 
 ”…ei sillä tavalla puututtu että olis koulusta jotakin muistutusta laittaneet…” (ÄÄ.) 

Isovanhemmat näkevät sittemmin vuosien saatossa koulun ja kodin välille rakentuneiden 
yhteysmuotojen olevan tarpeellisia erityisesti lasta koskevien ongelmien ratkaisemisen tar-
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koituksessa. Koulu oli erityisesti tiedon jakajan roolissa vanhempien ikäpolven lapsuudessa, 
mutta koulun ja kodin yhteys oli edelleenkin usein sidoksissa lapsen ongelmien selvittämi-
seen. Lapsen oppimista ja koulutoiminnassa kehittymistä ei ehkä ollut tarpeen pitää niin 
merkityksellisenä kuin nykyään:  

”…silloin kun minä kävin koulua...niin ei vanhemmat silleen puuttunu…niinku kotitehtä-
viin…eikä niitten tarvinnu panostaa…siihen koulunkäyntiin…et siellä vaan käytiin ja kotona 
vanhemmat teki niitä omia hommia…” (K10 äiti.) 

Sekä vanhemmat että opettajat tässä aineistossa valittavat kiireen olevan usein esteenä vuo-
rovaikutuksellisten tilanteiden rakentumiselle. Pysyvästi riittämätön aika aiheuttaa niukkaa 
toimintaa kaikilla elämänalueilla (Känkänen 2003, 86). Isä arvelee syynä nyky-yhteiskunnan 
ongelmiin piilevän itsekkyydessä:  

”...semmonen (toisen huomioon ottaminen) niinku nyky-yhteiskunnassa unohtuu...liian pal-
jon on itsekkyyttä...nyky-yhteiskunnassa…” (K13 isä.) 

Kiire tuntuu niukentavan yksilöiden väliseen kommunikointiin jäävää aikaa ja toisen ym-
märtämisen mahdollisuutta. Mistä kiire johtuu? Onko aikuisen aika ostettu jonnekin pois 
lapsen käytöstä? Lapsi tarvitsee aikuiselta kiireetöntä yhdessäoloa, jossa mahdollistuu maa-
ilman ilmiöiden ihmettely, omien mietteiden esittäminen ja toisen ajatusten kuuntelu. Kou-
lun ja kodin yhteyttä rakentavissa muodoissa lapsi otetaankin jo usein osalliseksi keskuste-
luun. Keskustelu ei kuitenkaan näytä tämän aineiston mukaan yleensä olevan luonteeltaan 
kohteita ja ilmiöitä havainnoivaa ja niiden perustalta ajatuksia luovaa vaan lasta ja hänen 
toimintojaan arvioivaa ja sitä kautta paremmaksi yllyttävää. Avoin ja aistivoimainen koke-
mus ja sen kautta oman ajattelun ohjaaminen uhkaa jäädä koulun ja kodin välillä käytävässä 
keskustelussa arvioinnin ennalta päätettyjen ulottuvuuksien jalkoihin. Kenties koulun tradi-
tiosta johtuen arviointi käytännöissä usein liittyy ongelmiin, vaikka se olisi ymmärtääkseni 
tarpeellista liittää erilaisten välineellisten mahdollisuuksien hahmottamiseen. Välineellisiä 
mahdollisuuksia hahmotettaessa yksilön omiin, myönnettyihin ja hyväksyttyihin ominai-
suuksiin ei ole tarpeen kiinnittää arvioivaa huomiota.  

YHTEYS JA KASVATUS KOTIVÄEN 
NÄKÖKULMASTA  
Perhe on tärkeä instituutio yksilön ja yhteiskunnan sekä yksityisen ja julkisen välissä. (Saa-
risto & Jokinen 2004, 94; ks. myös Törmä 1996). Yhteiskunnan tavoin perhe on muodos-
tunut osa-alueista, joista kukin on huolehtinut tietyistä perheen kannalta välttämättömistä 
funktioista (Saaristo & Jokinen 2004). Perheen on katsottu sisältävän tyypillisiä, toisiinsa 
vastavuoroisessa suhteessa olevia rooleja kuten isä- ja äitirooli sekä vanhempi- ja lapsirooli. 
(mt., 92.)  
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Alussa lapsi muodostaa voimakkaan tunnesiteen oman elämänsä tärkeisiin yksilöihin 
(Gardner & Wolf 1979), perheenjäseniin. Synnyttyään lapsi on varsin avuton ja tarvitsee 
läheisten aikuisten antamaa huolenpitoa. Huolletuksi tulemista vahvistaa lapsen ja hänen 
huoltajansa keskinäinen emotionaalinen suhde. Danziger (1977) mainitsee kolmen tai neljän 
kuukauden ikäisen lapsen ilmaisuna ’sosiaalisen hymyn’ (’social smile’). Siinä ihmisen tuot-
tama ääniärsyke herättää hymyn, jonka sosiaalisuuteen myös katse osallistuu. Hymyillessään 
lapsi tarkkailee aikuisen kasvoja ja on katsekontaktissa hänen kanssaan. Hymyn herättäjänä 
toimivat sittemmin ihmisen kasvot ja erityisesti silmien ympäristö. Aluksi hymyllä vastaami-
nen ilmestyy välittömästi minkä tahansa ihmiskasvon läheisyydessä, mutta neljänteen kuu-
kauteen mennessä saatetaan hymyillä vain tutuille kasvoille, mutta eivät vieraille. Katsekon-
takti on perusta ihmisten väliselle kommunikaatiolle. (mt., 150–151.) Tässä aineistossa sekä 
aikuisten että lasten kuvin tuottamissa kertomuksissa hymy on kuvattu varsin monilla kas-
voilla.  

Yli-Luoma (1995) nimeää aikuisen asemaa suhteessa lapseen ilmaisulla ’bindningsobjekt’, 
jolla hän viittaa Bowlbyn (1969) käyttämään ilmaisuun ’attachment figure’. Suomennan sen 
tässä sanalla ’sitoutumiskohde’. Yleensä äiti toimii lapsen ensisijaisena sitoutumiskohteena. 
Lapsen on myöhemmin helpompi hankkia itselleen muita kohteita, jos lapsen ja ensisijaisen 
kohteen välinen side on voimakas. Vuorovaikutus ja kiintymys vahvistavat sidettä. Se säilyt-
tää merkityksensä usein läpi koko elämän. Voimakkaalle sidokselle on tunnusomaista koh-
teen saavutettavuus ja tarpeisiin vastaaminen. Heikolle sidokselle on tyypillistä epävakai-
suus. Siinä lapsen tarpeiden havaitseminen vaikeutuu. Sidos voi kokonaan puuttua subjektin 
ja sitoutumiskohteen väliltä, jos objekti ei vastaa subjektin tarpeisiin. (mt., 27–34.)  

Kodin vaikutus lapsen ajattelutapoihin ja ongelmanratkaisumalleihin on Yli-Luoman (1995) 
mukaan ensisijainen. Käsitykset itsestä ja ympäristöstä ovat siteissä aikaisempiin sidossuh-
teisiin, joissa on tunnettu turvallisuutta tai epävarmuutta. Vanhemman käsitys lapsesta 
peilautuu lapsen käyttäytymisessä. Lapsi käyttäytyy niiden odotusten mukaisesti, joita van-
hemmalla hänestä on. Heikossa sidossuhteessa eläneen lapsen voimavarat voivat kulua 
opettajaan suunnatun sidoksen punomiseen ja ilmetä lapsen protestoimisena. Yli-Luoman 
mielestä opettajan tulisi väyläytyä kodin ajattelutapoihin ja ogelmanratkaisumalleihin kou-
lussa kohdatessaan koulualokkaan. Voimakas ensisijaiseen kohteeseen sitoutuminen mah-
dollistaa myöhempien sidosrakennelmien onnistumisen ja aikuisena koettu kiintymyssuhde 
toiseen aikuiseen voi muuttaa toissijaisen sitoutumiskohteen ensisijaiseksi. Sidoksen puut-
tuminen voi johtaa aikuiselämään, jossa pelätään läheisyyttä, eikä kestetä toisen vikoja. (mt., 
29–37: ks. myös Aho & Laine 1997, 177.) Varhaisten kiintymyssuhteiden turvattomuus, 
ahdistavuus tai pirstoutuneisuus voi estää pääsemästä käsiksi omiin ja yhteisön voimavaroi-
hin (Bardy 2002).  

Tärkeimpiä lapsen minäkäsityksen määrääjiä ovat koulun alun vaiheessa suhteet vanhem-
piin. Aho ja Laine (1997) toteavat:” Ihmisestä tulee sellainen kuin häntä kohdellaan ja hän 
arvostaa itseään sen mukaan, miten hän kokee itseään arvostettavan” (mt., 25). Sitoutumi-
sen prosessissaan lapset ottavat mallia vanhemmistaan ja vanhempien itsetunto heijastelee 
myös lapsissa:  

”…ehkä se menee sukupolvesta toiseen…” (K12idoäiti.) 
”…se että minkälaiseks minua on haluttu…” (K10 äiti.) 
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Lapsen tärkeät läheiset vaikuttavat myös piirtämisen toimintoihin. Läheisten toimintoja 
kopioidaan, ja he toimivat yleisönä, jolle lapsi piirroksensa esittää (Gardner & Wolf 1979). 
Tämän aineiston mukaan läheisten aikuisten tekemät piirrokset ja niiden tekemisen proses-
sit kiinnostivat lapsia. He ihailivat niitä ja ne vaikuttivat monin tavoin tapaan, jolla he itse 
ratkaisivat kuvallisia ongelmiaan.  

Kodin vuorovaikutukseen osallistujat  
Vanhemmat roolimalleina ja ymmärryksen ohjaajina voivat muotoilla lapsen käsityksiä. Hart 
ja Fegley (1997) viittaavat tutkimuksiin, joiden mukaan tytöt ja pojat ovat varhaislapsuudes-
saan yhtä altruistisia. Tytöille annetaan kuitenkin enemmän huolenpitoon liittyviä velvolli-
suuksia ja he kehittyvät sittemmin altruistisemmiksi kuin pojat. (Hart and Fegley 1997)  

 Tyttö on se kaunosielu ja isän lemmikki  

Tässä aineistossa tyttöjä ja poikia kuvaillaan eri tavoin. Mainintoja tytöistä on huomattavasti 
vähemmän kuin pojista. Lähinnä isovanhemmat (10 kertaa) kuvailivat tyttöjä. Tytöt olivat 
koulussa heidän mukaansa ’aina kilttejä ’, eivätkä käyttäytyneet huonosti. Isovanhempien 
kertomuksissa tyttöjen kuvailut viittaavat kiltin lisäksi seuraaviin ominaislaatuihin: hymytyt-
tö, hyväntuulinen, aurinkoinen, kaunis, huolehtivainen, hiljainen, isänsä kaltainen, isän 
lemmikki. Pojantytärtään päivisin hoitava isovanhempi mainitsee tytön olevan kiinnostunut 
kauneudesta:”…kysyy että mikä sinusta on kaikista kaunein…sellanen kaunosielu…” (K12 
IÄ). Ainoa tutkimukseen osallistuneen tytön ominaislaadusta kertova vanhemman kom-
mentti tässä aineistossa on:”…hyvin mielellään piirtää…” (K1 äiti), jolla tulkitsen vanhem-
man kertovan lapsen taiteellisuuteen liittyvästä piirteestä. Tyttöä tässä tutkimuksessa voitai-
siin siis kuvata pienellä, kiltillä ja kauniilla, toiset huomioivalla hymyllä. Hyvä, jos hymy 
muistuttaa isästä. 

Pojat ovat poikia kunnes heistä tulee miehiä 

Chick, Heilman-Houser ja Hunter (2002) seurasivat viiden viikon ajan yksityisessä päivähoi-
tokeskuksessa Pennsylvaniassa lapsien ja aikuisten vuorovaikutustilanteita sukupuolen 
näkökulmasta. He havaitsivat hoitajien kiinnittävän enemmän huomiota poikiin ja poikien 
joskus vaativan itselleen huomiota vaikuttavin keinoin, kuin väkisin. Poikiin kiinnitettiin 
enemmän huomiota jo aivan pienten lasten ryhmässä, jossa heihin otettiin useammin kon-
taktia. Aivan pienet pojat olivat nirsompia ja aktiivisempia kuin tytöt, jotka puuhailivat 
helpommin hiljaa itsekseen. Vähän isompien ja esikoululaisten ryhmässä pojat myös saivat 
enemmän huomiota kuin tytöt, ja huomio liittyi usein aktiiviseen ja häiritsevään käyttäyty-
miseen. Tutkimuksen mukaan pojat olivat kaiken aikaa aktiivisempia. Poikien aktiivisuuteen 
ei puututtu seurauksiin vedoten, kun taas tyttöjä varoitettiin seurauksista heidän ollessaan 
aktiivisia. Tutkimuksessa päätellään lasten sekä varhaiskasvatuksen piirissä että kodeissaan 
oppivat roolimalleja itselleen. (mt.)  

Opettaja tässä aineistossa mainitsee poikien olevan poikia: ”…pojat on ollu poikia aina ….” 
(O3lo mies). Poikana olemisessa tuntuu itsessään olevan arvoa. Isovanhemman lausahdus 
”…kyllä pojasta mies tulloo…” (M) korostaa lisää sukupuolen merkitystä. Pojat kyllä teke-
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vät pahojaan, mutta maininnoissa kerrotaan poikien pahanteosta yleensä ymmärtävään 
sävyyn:”... jottain ne vallattomuuksia ol...” (M). Mainintoja poikiin liittyvistä ominaisuuksis-
ta tässä aineistossa oli isovanhempien kertomuksissa 13, vanhempien kertomuksissa 15 ja 
opettajan mainintana 1. Isovanhemmat kuvailevat poikia seuraavilla ominaislaaduilla: valla-
ton, mieheksi kasvava, vähitellen järkiintyvä, ammattikoulussa paras, fiksu, tiedonhaluinen, 
hyvin pärjäävä, ajatuksiinsa uppoava, ajatteleva. Tässä tutkimuksessa mukana olleita poikia 
vanhemmat kuvasivat seuraavilla ominaislaaduilla: innostunut piirtäjä, piirtää tarkasti, kiin-
nostunut, tarkkaavainen, katsoo tarkasti, seuraa tiiviisti, tekevä, osaa vaikka mitä, urheilulli-
nen, rohkea. Poikaa tässä tutkimuksessa kuvataan toiminnalliseksi ja tarkaksi, kaiken aikaa 
viisastuvaksi tutkijatyypiksi.  

Poikien kodeissa kotiväki osallistui aktiivisemmin yhteiseen toimintaan kuin tyttöjen ko-
deissa ja pojat vastaavasti tekivät kodeissa kuvallisia tuotoksia enemmän kuin tytöt. Kertoo-
ko tulos siitä, että pojat vaativat enemmän kotiväen huomiota itselleen ja toiminnalleen vai 
siitä, että vanhemmat kiinnittivät enemmän huomiota poikiin ja toimivat heidän kanssaan 
enemmän? Kiinnostivatko tehtävät enemmän poikia kuin tyttöjä? Vai sattuuko tässä vain 
olemaan muutama koti, joissa on innokasta väkeä ja heidän lapsensa ovat poikia? 

Äiti saattaa kertoa ja selittää 

Pugh ja De’Ath (1984) korostavat emotionaalisen vuorovaikutuksen keskeistä merkitystä 
lapsen kasvuprosessissa:” A central factor in this relationship is the emotional stability of 
the parents, and particularly the mother…” (mt., 166). Erityisen tärkeänä he pitävät lapsen 
ja äidin välisen vuorovaikutteisen tunnesiteen pysyvyyttä. Isoäiti totesi äidin ja lapsen välistä 
suhdetta ymmärtämään pyrkivän pohdinnan jälkeen: 

”…mulla on sellasena kaiken kattavana ajatuksena se että niitä pitäs rakastaa...ja siitä ne kyllä 
sitten kasvaa ihan vaikka kuinka…kun niitä vaan rakastetaan…” (K12IÄ.) 

Kysyn jälleen, miten rakkaus sitten muuttuu kasvatuksen käytännöiksi? Lapsen jokapäiväis-
ten toimien turvaaminen, kasvuun suopeasti suhtautuminen ja sen tukeminen erilaisissa 
vuorovaikutuksellisissa tilanteissa lienee arjen rakkautta. Erilaisten mielikuvien muotoilu ja 
vertailu on tärkeä osa ihmisen elämän selvittämisen tehtävää. Trevarthen (1994) liittää lap-
sen kehittymisen äidin kanssa tapahtuvaan kommunikoivaan ja kertovaan vuorovaikutuk-
seen, jossa ilmaisun avulla tarkennetaan ajatuksia poissa olevista esineistä, tapahtumista ja 
paikoista sekä ihmisten toimista ja tunteista. Kertomusten dynamiikka perustuu ihmisten ja 
heidän ajattelunsa intuitiiviselle empaattiselle ymmärrykselle. (mt.) Siinä jo muistissa olevaa, 
totta ja kuviteltua vahvistetaan ja laajennetaan ilmaistun avulla. Lapselle ilmaistuun ja ker-
rottuun liittyy mieluusti kuvittelua ja leikkiä: 

”…kun ne sattuu olemaan pihassa niin ne sanoo tule leikkimään…ne haluaa että niitten kans-
sa on …” (K12isoäiti.) 

Muutama vuosikymmen sitten lastenhoito ja kasvatus olivat pääasiassa äitien vastuulla. Niin 
oli myös omassa kodissani, jossa isä kävi työssä ja äiti jäi kotiin taloa lämmittämään, leipää 
leipomaan, vettä hakemaan, lattiaa lakaisemaan, pyykkiä pesemään tai perunoita nostamaan. 
Askareidensa välissä hän kasvatti lapsia ja kertoi dramaattisia tarinoita ja lauloi ’kaiken kan-
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san renkutuksia’. Nykyään äidit ovat aikaisempaa huomattavasti harvemmin kokopäiväisesti 
lastensa ulottuvilla. Ojalan (1994, 190–194) mukaan Suomessa äitien työssäkäymisen takia 
lapset viedään kodin ulkopuoliseen hoitoon, eikä käytetä kovin usein isovanhempien, ystä-
vien tai naapureiden apua lastenhoidossa. Ulkopuolisen hoidon järjestelyt olivat vielä iso-
vanhempien vanhemmuuden aikaan monin paikoin puutteelliset ja edellisen sukupolven 
apuun saatettiin turvautua. Työelämässä mukana ollut isoäiti pohtii anopin lastenhoi-
toapuun turvauduttuaan lähinnä kiinnittäneensä huomiota kotoisten käytäntöjen toimimi-
seen: 

”…mulla ei ollu jotenkin niinku valmiutta olla niitten kanssa sillon…että kun minä katoin 
vaan että…että huushollin pitää pelata…vaatteet pitää olla ja…ja ruokaa pitää olla...minä oon 
nyt sitten tajunnu sen että mulla ei ollu valmiutta vaikka ois ollu aikaakin…että se puuttu…” 
(K12isoäiti.) 

Vaikka valtaosa tämän tarkastelun nykyisistä äideistä oli mukana työelämässä, tyypitti joi-
denkin äitien kotona oleminen heidän mielestään isän ja äidin tehtäviä: 

”…se kertominen ja…se on kyllä enemmän ja lukeminen…se on minun…ehkä se on just sil-
leen että kun minä oon kotona…” (K6 äiti.) 

Kertominen ja lukeminen tuntuu kuuluvan äidin tehtäviin ainakin silloin, jos hän on koto-
na. Aina kertominen ei tunnu äidiltä luistavan. Kertomisen esteenä voi olla kriittinen asenne 
omia tarinoita kohtaan ja sitä kautta puutteellinen kertomisen harjoittaminen ja taito: 

”…joskus aina pyytää että...kertoisin siitä kun minä oon ollu pieni...niin sitten minä aina oon 
koittanu…mutta en minä ossaa…muista mitään sieltä…semmosia mitä viittis kertoo...” (K11 
äiti.) 

Crozier (2000) toteaa vanhempien muodostuvan erilaisin tavoin elävistä ihmisistä, joiden 
erilaisuus vaikuttaa omalla tavallaan koulun ja kodin yhteyden muodostumiseen. Käytän-
nössä puhe vanhemmista koulun yhteydessä tarkoittaa usein juuri äitiä myös tässä tarkastel-
luissa tutkimuksen kertomuksissa kuten monissa muissakin tutkimuksissa (mt., x; myös 
Metso 2004, 135; Hirsto 2001a, 41). Yhteistyöhön osallistuminen tässä oli sukupuoliriippu-
vainen siten, että naiset useammin kuin miehet toimivat sekä yhteydessä kouluun ja opetta-
jaan että lapsen kanssa kotona. Naisten merkitys koulun ja kodin yhteyden osapuolena 
korostui erityisesti isovanhempien puheessa: 

”…kyllä se enempi äitien hommaa…” (ÄÄ.) 
”…aina minnuun ottivat yhteyttä ne opettajat ja minua pyytivät sinne...neuvottelemaan asias-
ta… ” (M.)  
”…minä olin…se joka olin…” (IÄ.) 

Erityisesti äidin käsitys lapsesta heijastuu lapsen käyttäytymiseen (Yli-Luoma 1995, 36) 
hänen rakentaessaan toimintojaan niiden odotusten mukaan mitä tulkitsee vanhemmilla 
varalleen olevan: 

 ”…ne on joskus sanonu että…että ne haluaa semmoseks kun äiti…” (K11 äiti.) 
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Yleensä juuri äidit myös osallistuivat tässä aktiivisesti kotona käytyihin haastattelukeskuste-
luihin. Muutamassa tapauksessa tosin vaikutti siltä, että paikalla olleet isät olisivat osallistu-
neet mielellään keskusteluun enemmänkin, mutta äidit ehtivät puheessa heitä edelle tai 
viimeistään siihen rinnalle tarkentamaan miesten sanomista. Näytti selvältä, että äidit kat-
soivat lapsesta puhumisen olevan heidän omaa aluettaan. Aineiston mukaan äiti on lapsen 
ensimmäisen opettajan asemassa suhteessa lapseen:  

”…äidin kautta...voimakkaat niinku...opetukset sain…” (K1 äiti.) 

Tässä äidit ja isät näyttäytyvät erilaisina suhteessaan lapseen. Rauhala (2005, 146) liittää 
sukupuolijaon ihmisen olemassaolon perusrakenteeseen. Varto (1993) korostaa samaa asiaa. 
Hänen mielestään:“ Miesten ja naisten maailman eron häivyttäminen on…luonnotonta, 
koska se ero on kirjoitettu sukupuolihormoneihin. Tällä on ilmeisesti merkitystä luonnon 
kannalta, koska kirjoitus on niin näkyvää” (mt., 59). Sukupuoliero on olemassa ja hyvin 
näkyvissä, mutta jako miesten ja naisten töihin on kuitenkin Rauhalan (2005, 148) mukaan 
arkielämän tuottama myytti menneisyydestä.  

Isä sanoo sen painavan sanan 

Vaikka äidin kasvatustavat vaikuttavat lasten itsetuntoon isää enemmän, on todettu, että 
isän ankaruus ja kontrolli aiheuttavat monille pojille heikkoa itsetuntoa (Aho & Laine 1997, 
40). Muistan miten omassa lapsuudessani isää varottiin ja valmistuttiin kaikin voimin otta-
maan häntä vastaan työstä kotiin mahdollisimman miellyttävästi, jottei hän olisi mistään 
pahastunut ja kimpaantunut. Tässä aineistossa kotiväki kertoo isien ja lasten välisen suhteen 
ongelmista: 

”…isän kanssa ol aina niinkun napit vastakkain että ei oikein jotensakaan osannu olla turvalli-
sella mielellä…” (M.) 
”…ei…kyllä…hei...onhan…iskäkin tehny mun kans kerran…” (K8 poika.) 

Siinä kun isovanhemmat kertovat miesten ankaruudesta ja perheestä erillään pysyttelemises-
tä, äidit tässä kuvaavat isiä seuraavasti: hyvä piirtämään, lukee lapsille, käy ulkona lasten 
kanssa, muistaa kaikki. Vaikuttaa siltä, että isät ovat aikojen kuluessa jotenkin ehkä peh-
menneet. Tosin jos isä kommunikoi lapselle, hän ehkä vain suorittaa tehtävän, mutta ei 
eläydy vuorovaikutteiseen hetkeen: 

”…aika paljon iltasella niinku lukee niille lapsille...ehkä enimmäkseen sitten vaan lukee…sen 
tekstin…” (K3 äiti.) 
”…puhuu niinku…sananlaskut ja kaikki se muistaa…ei se tietysti sillä lailla kerro…(K7 äiti.) 

Torkkelin (2001) tutkimuksen keskeisiä tuloksia on, ettei isyys ole muuttunut erityisen 
pehmeäksi. Torkkelin tutkimuksessa selvisi, että perheen ulkopuolinen sosiaalinen tuki-
verkko on isillä verrattain pieni. Lasta koskevista asioista isät keskustelevat pääasiassa lap-
sen äidin kanssa ja melko vähäisessä määrin perheen ulkopuolisten aikuisten kanssa. Poiko-
laisen (2002, 74) tutkimuksen mukaan äidit ovat kotona määritelleet kasvatusperiaatteet, 
kun taas isät ovat toteuttaneet äitien toiveita. Haavio-Mannilan ja Rotkirchin (2004) tutki-
muksessa miesten elämänkaarta leimasi ydinperheisyys. He muuttivat esimerkiksi vanhem-
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pina syntymäperheestään ja olivat useammin naimisissa kuin naiset. (mt.) Onko miesten 
ydinperheisyydellä ja tässä ilmenevällä poikien toimintoihin kohdistetulla kiinnostuksella 
yhteinen perusta? Jos poikiin kiinnitetään enemmän kiinnostunutta ja arvostavaa huomiota 
kuin tyttöihin, pyritäänkö poikiin punomaan siten myös lujemmat siteet? Siteen punojina 
näyttävät tässä toimivan erityisesti äidit.  

Haastattelutilanteissa tunsin joskus isien jäävän ikään kuin äitien jalkoihin keskusteltaessa 
kasvatuksen päämääristä, joista isät tuntuivat olevan kiinnostuneita. Whalley kumppanei-
neen (2003, 95) korostaa isien äitien tavoin välittävän lastensa emotionaalisista ja kognitiivi-
sista tarpeista. Kuitenkin isien tai miespuolisten huoltajien jatkuvaan osallistamiseen innos-
taminen on myös heidän mukaansa ongelmallista (mt., 28). Torkkelin (2001) tutkimuksessa 
osa isistä halusi tukea lapsensa koulunkäyntiä mieluummin taustalta kuin aktiivisessa vuoro-
vaikutuksessa opettajan ja muiden vanhempien kanssa. Sama oli tuttua jo edellisen suku-
polven aikana: 

”… sivusta on seurannu…että sitten kun semmoset asiat tulloo…tosi tärkeet asiat…niin kyl-
lä…sitten on mielipiteensä sanonu…” (IÄ.)  

Ajattelevatko isät toiminnan yhdessä lasten kanssa olevan joutavanpäiväistä naisille kuulu-
vaa toimintaa, josta ei mitään oleellista tulosta synny? Isä toteaa äidin puuhailevan lasten 
kanssa:  

”…enempi äiti lasten kans puuhailee…” (K8 isä) 

Ajatellaanko siinä olevan lapselle kyllin, kun äidit osallistuvat vuorovaikutukseen? Eihän 
kommunikointiin välttämättä tarvita kuin kaksi: 

”…jos minä oon jossain illalla…kyllä se…tekkee sillon kun en minä ole…” (K8 äiti.) 

Rehtori arveli isien kiinnostuvan enemmän koulun ja kodin yhteydestä erityisen ja henkilö-
kohtaisen kutsun saatuaan:  

”… pienemmässä ryhmässä ja oman perheen kyseen ollen niin se varmasti vanhempien ja eri-
tyisesti isien mukanaoloprosentti on suurempi...et siinä on kuitenkin henkilökohtainen kutsu 
olemassa ja siellä ei sitten oo muita…” (Rmies.) 

Lapsen kanssa toimimisen katsotaan kulttuurisesti kuuluvan äideille. Haastattelukeskuste-
luissa jotkut isät eivät olleet paikalla lainkaan, jotkut poistuivat paikalta ja jättivät keskuste-
lun äitien tehtäväksi. Kolme isää seurasi keskustelua koko ajan ja otti siihen osaa, mutta 
antoi kuitenkin äidin johtaa puhetta. Yksi isä otti keskustelun johtoonsa äidin seuratessa ja 
ottaessa osaa sivummalta. Tässä tapauksessa kotia ja sen ilmettä leimasi uskonnollisuus.  
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Kotien kasvatusnäkemykset 
Vanhempi on olennainen lapsen ihmissuhde. Lapsuuden ihmissuhteet vaikuttavat siihen, 
miten lapsi oppii suhtautumaan muihin ja kokemaan myös myöhemmin tyydyttäviä ihmis-
suhteita (Aho & Laine 1997, 177). Lapsi viettää suurimman osan lapsuuden aikaista elä-
määnsä kotiympäristössä, eikä koulu voi korvata kotikasvatuksen merkitystä yksilön kasvu-
prosessissa:  

”...enemmänhän se kotoo vielä tulee se tuki ja neuvonta ja ohjaus kun koulusta…” (K12 äiti.) 

Varto (2001, 144) korostaa, ettei ole olemassa ihmisen standardia ja sen kautta normaaliutta, 
johon kasvatuksella pyrittäisiin. Silti aikuiset joutuvat kasvatustehtävässään pohtimaan 
millaiseen maailmaan lapset kasvavat ja millaisiksi aikuisiksi heidän pitäisi kasvaa selvitäk-
seen. Näitä perustavia kysymyksiä pohtien tehdään ratkaisut koskien tiloja, aikoja, materiaa-
leja, toimintoja ja yhteyksiä (Nutbrown 2005). Keskustellessani kodeissa johdattelin puheen 
lapsen kasvuun ja kasvatukseen liittyviin pohdintoihin. Pohdiskelijoina olivat erityisesti äidit 
ja muutamat isoäidit, mutta myös jotkut paikalla olleista isistä tuntuivat havahtuvan. Kasva-
tuksen päämäärät tuntuivat kiinnostavan heitä. 

Toimeen tuleminen, sosiaalisuus tai yksilöllisyys 
kasvatuspäämäärinä  

Tutkiessaan käsityksiä kasvatuksesta, sen päämääristä ja keinoista, Poikolainen (2002) jakaa 
vanhempien kasvatuspäämäärät otsikoilla: onnellisuus ja tyytyväisyys omaan elämään, itse-
näisyys ja vastuun kantaminen sekä henkinen kypsyminen ja autonomia. Vanhempien kas-
vatuspäämäärän ollessa lapsen onnellisuus, käsitys onnellisuudesta vaihtelee sisällöllisesti 
hauskasta elämästä tyytyväisyyteen työelämässä. Lapsesta toivotaan kasvavan itsenäinen, 
rehellinen, omillaan toimeen tuleva aikuinen. Onnellisuus määritellään itsekeskeisestä näkö-
kulmasta. Toivotaan lapsen kasvavan tasapainoiseksi yksilöksi ja pystyvän vastaamaan haas-
teisiin. (emt., 89–91.) Tässä yksi isä ja kolme äitiä korostivat toimeen tulemista: 

”…onnellinen ja työteliäs…” (K4 isä.) 
”…ammatti täytys hommata…että pärjää tässä maailmassa” (K10 äiti.)  
”…että pystyy…ittesä elättämään ja pärjäis maailmassa ja elämässä…” (K11 äiti.) 
”…pärjäis hyvin tuolla omillaan...” (K9 äiti.) 

Poikolaisen (2002) mukaan itsenäisyyden, vastuullisuuden, toisten huomioimisen ollessa 
lapsen kasvun päämääränä, toivotaan lasten oppivan arvostamaan ja suvaitsemaan kaiken-
laisia ihmisiä. Sukupolvelta toiselle siirtyvää traditiota arvostetaan, perheen merkitystä ko-
rostetaan ja yhdessäoloa pidetään tärkeänä. Hyvän itsetunnon ja sosiaalisuuden kehittymistä 
pidetään tähdellisenä ominaisuutena. (mt., 93–94.) Tässä kolme isää ja kolme äitiä korosti 
sosiaalisuutta, toisten huomioimista ja vastuullisuutta: 

”…rehellisyys ja rehtiys…elämän kunnioittaminen…” (K1 isä.) 
”…rehelliseks ja muita huomioon ottavaks…” (K4 äiti.) 
”…osais olla toisten ihmisten kanssa…” (K7 äiti.) 
”…että tulis toimeen kaikkien ihmisten kanssa ja ottas muutkin huomioon...” (K5 äiti.) 
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”…toinen pitäs kuitenkin pyrkiä aina ottamaan huomioon…” (K13 isä.) 
”…ainakin lapsen tulis kantaa vastuuta pienestä lähtien…jottain vastuullista tekemistä…” 
(K5 isä.) 

Poikolaisen (2002) mukaan autonomiaan ohjaaminen nähdään tärkeänä lapsen kehityksen 
kannalta. Ihmisen henkisen kehittymisen tärkeyttä painotetaan. Omia vahvuuksia, omaa 
tietä ja elämäntarkoitusta pohtiessa toisten huomioimista pidetään kuitenkin tärkeänä ja 
arvostetaan edellisten sukupolvien työtä. (mt., 95.) Tässä yhdeksän äitiä ja yksi isä korosti 
yksilöllisyyden, tasapainoisuuden, ja avoimuuden merkitystä:  

”…kai sitä tarvittas jonkun verran sitä itsetuntoo…” (K3 äiti.) 
”…hyvä itsetunto ois se minkä vois lapselle antoo…” (K4 äiti.. 
”…rohkeutta puhua asioista…” (K2 äiti.) 
”…ettei..liikaa tuijota…kato että mitä muut aattelee…” (K5 äiti.) 
”…luottamusta ihteesä…” (K6 äiti.) 
”…ois niinku tämmösiä oma alotteisia…ois semmonen omatoiminen…” (K7 äiti.) 
”…itsenäisiä…rohkeita…no kyllä luottavaisiakin…” (K13 äiti.) 
”…ois viisastunu…mitä se ite tykkäis…ja sitten sitä omaa tehtäväänsä tekis…” (K8 isä.) 
”…semmonen että…semmoseks omaks yksilökseen…” (K8 äiti.) 
”…sydän avoinna…” (K13 äiti.) 

Vanhemmat ja erityisesti äidit painottavat eniten lapsen kasvamista tasapainoiseksi, omaksi 
itsekseen (Taulukko 7). Toisten huomioimista ja ryhmässä toimimista korostettiin toiseksi 
eniten. Painotuksen sijoittumiseen vaikutti kenties tämän tutkimuksen esikouluympäristössä 
tapahtuneessa koettelussa mukana olleiden lasten ikä. Hätä koulussa arvostetuissa oppiai-
neissa edistymisestä ei ole tässä lasten kasvatuksen tarkastelussa esillä kotiväen puheessa. 
Vanhemmat eivät korosta tässä koululle tyypillisen tiedon hankinnan merkitystä.  

Taulukko 7. Kotiväen käsitykset kasvatuksen päämääristä. 

 Nainen Mies Yhteensä 

Toimeentuleminen 3 (äiti) 1 (isä) 4 

Sosiaalisuus 3 (äiti) 3 (isä) 6 

Yksilöllisyys 9 (äiti) 1 (isä) 10 

Yhteensä 15 5 20 

 

Esiopetusympäristön ohjelmassa suuntaudutaan kuitenkin jo kohti koulussa opittavaa tieto-
ainesta ja yritetään saada vanhemmat mukaan suunnitteluun ja arviointiin muun muassa 
niihin liittyviä kaavakkeita täyttämällä. Lastentarhanopettaja kertoo saaneensa vanhempien 
täytettäviksi annettujen kaavakkeiden kautta tiedon, jonka mukaan myös kirjainten oppimis-
ta vanhempien taholla pidetään tärkeänä opin kohteena esiopetusympäristössä:  

”…vanhemmat haluas että kiinnitettäs huomiota…että oppis olemaan ryhmässä…oppis ot-
tamaan toisia huomioon…että oppis tuntemaan kirjaimia....valmiuksia…ne on tällasia käy-
tännön läheisiä…et lapsi tulis toimeen toisten ihmisten kanssa...oppis itsenäiseks ja omatoi-
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miseks…kulkemaan matkan ja pukemaan...riisumaan…et tavallaan ovat huolissaan siitä että 
jos tämä lapsi jää nyt jälkeen jostakin…et pitäis oppia…opetella näitä asioita…” (O5lto nai-
nen.) 

Tapa, jolla keskustelu viritetään tai kaavakkeen kysymykset esitetään, vaikuttaa varmasti 
siihen, mitä vastataan tai mihin huomio kiinnitetään. Siinä kun tässä esitetyissä keskusteluis-
sa yksilöllisen erityisyyden tavoite korostui, opettaja erotti huolen, joka vanhemmilla oli 
lapsen mahdollisesta jälkeen jäämisestä elämän kilvan varustautumisessa.  

Tavanmukaisuutta korostava tai erilaisuutta hyväksyvä 
kasvatusajattelu  

Kasvatustavalla on vaikutuksensa myös myöhemmin ihmisen elämässä. Poikolaisen (2002) 
tutkimuksen mukaan vanhempien käsitykset lasten kasvatuksesta ja vanhemmuudesta ovat 
erilaisia ja kuvaavat nykyistä jossain määrin hajanaista kasvatuskulttuuria. Oman onnen 
maksimointi ja turvaaminen näyttää olevan leimaavana piirteenä. Yksilön oma vastuu ko-
rostuu traditioiden ja perhesiteiden murtuessa eikä lasten ammatillisia valintoja haluta mää-
rätä. Vanhemmat näyttävät pitävän praktisen tason onnellisuutta tärkeimpänä. Kasvatukses-
sa korostetaan käytöstapojen hallintaa. (mt., 97–129.) Torkkelin (2001, 7) tutkimuksen 
mukaan isät korostavat kasvatusperiaatteissaan ennen kaikkea rajoja. Tässä tarkastelussa 
kaksi isovanhempaa, viisi äitiä ja kolme isää korosti kasvatuskäytännöissä tavanmukaisuutta, 
käytäntöihin ja normeihin asettautumista: 

”…hyvä ja fiksu käytös…” (M.) 
”…koen aika tärkeeks että…kotona on koetettu näitä hengellesiä asioita pittee esillä…” (K1 
isä.) 
”…tulis kantaa vastuuta pienestä lähtien…jottain vastuullista tekemistä…(K5 isä.) 
” …mitenkä lapsille opetetaan hyvät käytöstavat ja tämmöset näin…” (K11 äiti.) 
”…mihinkä on lapset oppinu…että jos pienenä on niille säännöt ja mitä ne saa tehä…” (IÄ.) 
”…arvot on mitkä ne pitäis…” (K1 äiti.) 
”…kun sitä kannustetaan…autetaan...niin kyllä minä uskosin että sillä on...merkitys siihen ak-
tiviteettiin…et miten se kokee sen koulun käynnin…onko se tärkeetä vai ei…” (K10 äiti.) 
”…varmaan kannustaminen on se mikä veis niinku…mikä vie niinku etteenpäin...joo…” (K1 
äiti.) 
”…vedotaan siihen et mieti miltä toisesta tuntuu…se on hirveen tärkeetä…” (K13 äiti.) 
”…semmosta ryhmätoimintata...kyllähän niillä aika paljon on siellä...tämmösiä... ryhmätyös-
kentelyä ja semmosta…” (K13 isä.) 

Kannustamisen näissä maininnoissa tulkitsen tarkoittavan muihin mainintoihin perustaen 
kannustamista hyvin täyttämään yhteisesti sovitut velvoitteet, ei kannustamista hakeutu-
maan omien erityisyyksien äärelle.  

Poikolaisen (2002) mukaan psyykkistä ja fyysistä tasapainoa kasvatuksessa korostettaessa 
tarkastellaan ympäröivässä kulttuurissa ilmeneviä arvoja kriittisesti suhteessa omaan arvo-
maailmaan ja kasvatukseen. Kasvatuskäytännöissä korostuu keskustelu ja erilaisten näkö-
kulmien esittämisen mahdollisuus. Lapset voivat osallistua arvoihin liittyvään keskusteluun. 
(mt., 98.) Tässä seitsemän äitiä ja kaksi isovanhempaa korostivat erilaisuuden merkitystä, 
hyväksyvää ja sallivaa, lapsen ominaisuuksia ja toiveita huomioivaa kasvatusta:  
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”…katottava tarkasti...tarkasteltava välillä että kumman…kumman halut siinä on…onko siinä 
omat toiveet …vai mitkä siinä on menossa… ” (K8 äiti.)  
”…ei niinku hirveesti..kauheen korkeelle niitä vaatimuksia...asettaa...että antaa niinku aikaa sil-
le oppimiselle…” (K6 äiti.) 
”…hyvä vaikkei se mene niin normien mukaan…” (K7 äiti.) 
”…annetaan ihan vaikka meneekin pieleen niin ne saa kokeilla ja tehä...ei siinä oikeestaan ole 
mitään muuta…” (K7 äiti.) 
”… joku semmonen erityispiirre…että ei yritettäs kaikkia samaan muottiin laittaa…et sitä 
kautta tulis sitä itsetuntoo…” (K9 äiti.) 
”…perheen välinen avoimuus ja justiisa että ottaa toiset ihmiset huomioon…ja kanssakäymi-
nen…että asioista…yrittää puhumalla niinku selvittää asiat…” (K2 äiti.) 
”…se on se… lapsen hyväksyminen...” (K12IÄ.) 
”…sitä oon koittanu aina sannoo että niinku kaikki otetaan mukkaan…ei oo semmosta että 
sinä et nyt tuu tähän mukkaan että tää on meijän juttu…” (K5 äiti.) 
”…oman persoonallisuutensa mukkaan hakkeutuu siihen mikä kiinnostaa…” (IÄ. 

Kotiväen kasvatuksen käytäntöjä kaavailevassa ajattelussa (Taulukko 8) tavanmukaisuus ja 
erilaisuus ovat lähes yhtä suosittuja, kuitenkin niin että kaikki isät asettuvat kommenteissaan 
tavanomaisuuden puolelle kun taas äideistä vähän useampi edustaa erilaisuutta hyväksyvää 
kasvatusajattelua.  
 
Varhaiskasvatuksen kasvatusnäkemyksessä lapsi on aktiivinen toimija, joka rakentaa maail-
mankuvaansa omista lähtökohdistaan ja kokemuksistaan käsin. Esiopetuksen kokonaisval-
taisessa leikin kautta oppivassa prosessissa aikuisen ajatellaan toimivan kasvattajana tukijan, 
auttajan ja näköalojen avaajan tehtävässä: 

”…lapsi jo osaa…tai tärkeenä pitää…mistä on kiinnostunut…sen kautta eteenpäin menemi-
nen…mut sit tiedollisuus ja semmonen…niin sehän on meillä mukana…siellä…sen voi in-
tegroida vaikka mihin… kun täällä on esiopetus koulun yhteydessä…siinä alkaa semmonen 
tietty koulumaisuus helposti nousta pinnalle…et sitä täytyy oikeen pitää siitä kiinni ettei se 
menis liikaa siihen…koska tän ikänen oppii paljon muun kautta vielä…painottaa ja pitää esillä 
sitä leikin ja sitä kautta oppimisen maailmaa…se on niinku ihan erityinen...erityinen työsken-
telytapa…esiopetuksessa...” (O5lto nainen.) 

Taulukko 8. Kotiväen tavanmukaisuutta korostava ja erilaisuutta hyväksyvä kasvatusajattelu.  

 Nainen Mies Yhteensä 

Tavanmukaisuutta 2 (isovanhempi)  2 

korostava kasvatus 5 (äiti) 3 (isä) 8 

Yhteensä 7 3 10 

Erilaisuutta  2 (isovanhempi)  2 

hyväksyvä kasvatus 7 (äiti)  7 

Yhteensä 9  9 
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Katz ja Elkind ovat kiinnittäneet huomionsa formaalin opetuksen aloittamisen ikään (Smidt 
1998). Heidän mielestään liian nuorena aloitettu formaali opettaminen voi häiritä lasten 
itsenäistä ja omaa ajattelua, uteliaisuutta ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä (mt., 32). 
Lastentarhanopettajan puheessa tulee esille huoli, jonka mukaan koulumainen, normien 
mukainen tiedon käsittely ja oppiminen valtaa tilan lapsen omalta leikin kautta löytäen, 
tutkien ja päätellen oppimiselta. Koulumainen opiskelun tapa näyttää tulevan varhaiskasva-
tukseen varkain kuin tarttuva tauti.  

Poikolainen (2002) erottaa viitteitä vanhemmuuden heikkenemisestä omissa tutkimustulok-
sissaan. Niiden mukaan saatettiin olla tietoisia vanhemmuuteen liittyvistä velvoitteista, 
mutta käsitykset vanhemman tehtävistä olivat hypoteettisia, ja toiminnan tasolla toteutu-
mattomia. (mt., 130.) Samankaltaisia piirteitä on näkyvissä myös tässä joidenkin vanhempi-
en puheessa. Luetellut kasvatustavoitteet eivät enää olleet aina läsnä käytännöistä kerrotta-
essa. Hujala (2002) kiinnittää huomionsa samaan ilmiöön ja toteaa puolestaan varhaiskasva-
tuksen opettajien arkiajattelun ja arkitoimien voivan kulkea eri teitä huolimatta omaksutusta 
teoreettisesta tietämyksestä. Hän viittaa tutkimukseen, jonka mukaan lapset kertovat päivä-
kodissa kavereiden opettaneen heille leikkejä ja erilaisia taitoja, mutta aikuisten opettaneen 
etupäässä kieltoja ja sääntöjä. (mt., 100.) Tässä tarkastelussa myös monet luokanopettajat 
tiedostivat kyllä omakohtaisen pohdinnan merkityksiä taiteellisessa oppimisessa, mutta silti 
käytännöissä jättivät tilaisuudet käyttämättä ja antoivat lapsille sen tarkempaan perustele-
matta melko liikkumattomat määreet tai jopa kaavat, joiden mukaan kuvallisessa prosessissa 
toimittiin. Kummastelen, onko tässä ilmiössä kysymyksessä vanhemmuuden tai opettajuu-
den heikkeneminen vai kenties ruumiin muisti. Ruumis muistaa toiminnallisuuden kulun 
omalla, ennen koetulla tavallaan, vaikka toimintaa koskeva ajattelu rakentuukin jo toisin.  

Koulun haaltunut siniverisyys  
Ihminen tulee ihmiseksi kulttuurinsa sisässä (Rauhala 2005, 179). Yksilön arkielämää ohjai-
leva ihmiskäsitys koostuu monista aineksista, kuten kulttuuriperinteestä, tavoista ja tottu-
muksista, arvostuksista ja normeista, erilaisista uskomuksista, ihmistä koskevista teoreetti-
sista tiedoista, omista tiedostetuista ja tiedostamattomista kokemuksista jne. (Poikolainen 
2002). Käsitys ihmisestä voi olla pääosaltaan tiedostamaton, subjektiivisesti värittynyt ja 
sitkeästi muutoksia vastustava (mt., 101; ks. myös Rauhala 1989), stereotyyppinen. Isovan-
hempi kirjoittaa kertomuksessaan, että opettaja:”…kirkaisi…oli muuten naispuolinen opet-
taja…” (54 isoisä), ja tulee kenties samalla ilmaisseeksi oman stereotyyppisen mielikuvansa 
naispuolisesta opettajasta.  

Isovanhempien lapsuuden ajan kertomuksissa useasti mainittiin oltavan: ”…opettajan kans-
sa ystäviä…” (M), vaikka ystävyysvierailut olivatkin yksipuolisia opettajan vierailuja lapsen 
kodeissa. Isovanhempien kertomuksissa opettajaan liitettiin lisäksi seuraavia ominaispiirtei-
tä: mukava ihminen, hermoiltaan herkkä, hyvä kurinpitäjä, oikeudenmukainen, auktoriteetti 
kaikille. Kurinpitäjinä mainitaan erityisesti miesopettajien toimineen. Kotiväki ei puuttunut 
opettajan toimintaan koulussa tai opettajan ja lapsen välisiin suhteisiin sen enempää kuin 
lapsen koulutehtäviin. Vielä vanhempien koulunkäynnin aikaan opettajaa lähestyttiin aras-
tellen. Joskus kuitenkin rohkaistuttiin asettumaan lasta puolustaviin asemiin opettajan käsi-
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tyksiä ja toimenpiteitä vastaan. Opettaja ei vaikuttanut olevan tarpeeksi kiinnostunut tai 
tietoinen lapsen oppimista rajoittavista ehdoista koulussa, jossa oli eri tasoja: 

”…minä olin hirveen vihanen tästä peruskoulu ku alako ku siinä ol ne er tasot…”M.) 
”…minä sitten aina sanoin kun se siirty luokalla että ottakaa huomioon…ja tukekaa sitä…niin 
ei ne tienneet siis seuraavalla luokalla…ei siellä ollu se tieto menny etteenpäin…” (ÄÄ.) 

Opettajan ratkaisuihin ei oikeastaan haluttu puuttua. Kiltti oppilas ei hevin arvostele mesta-
riaan. Käsitys omasta kiltteydestä kuultaa mielestäni vielä Mummon nykyopettajia kuvaa-
vassa puheessa: 

”…nykyäänhän tietty pitäs haukkua aina ihan hirveesti opettajia…mut minulla kun ei oo yh-
tään pahhaa sannaa kenestäkkään opettajasta…” (M.) 

Nykyisten lasten vanhemmat ovat puolestaan edellisen sukupolven lapsia, joten käsitys 
koulusta ja opettajasta juontaa juurensa osaltaan jo oman vanhemman kautta välittyneestä 
mielikuvasta. Opettajan koetaan olevan tärkeä vaikuttaja, joka:”…ihan oman hyvin voi-
makkaan jälkensä teki aikanaan koulussa…ihan alaluokalla…” (K1 äiti). Silti opettaja voi 
näyttäytyä vanhemmille jo hyvän tovin muuttuneena:”…opettaja on nyt semmonen kaveri-
kin…” (K13 äiti). Koulun siniverisyys on haaltunut kokonaiskulttuuristen muutosprosessi-
en seurauksena. Avoimemmassa ilmapiirissäkin vanhemmilla voi kuitenkin olla vaikeuksia 
ymmärtää koulun uusia ja erilaisia toimintatapoja, jos omat kokemukset ovat olleet toiset ja 
mielellisesti vaikuttavat, ja kosketuspinta uusiin tapoihin jää vähäiseksi: 

”…nykysin niin näitä asioita avoimemmin epäillään kun ennen aikaan… kun…oltiin koulus-
sa…ilman muuta kuulu siihen asiaan että se opettaja tuo ne tällä lailla esille…ja uskontokirjat 
oli...eri lailla sillai että …nykysin on näitä monenlaisia ajattelukantoja erilailla ku mitä oli sillon 
kun oltiin nuoria…” (K1 äiti.) 

Vastuu ilmapiiristä koulussa jää suurelta osin opettajan henkilökohtaisten ponnistelujen 
varaan (Ziehe 1991, 168). Vanhemmat tässä eivät isovanhempien tavoin puhu ’suurin kir-
jaimin’ opettajasta ja ajatuksistaan opettajan suhteen. Sanotaan että ”…nykyään kuitenkin 
opettaja...se on kuitenkin enemmän ihminen…” ((K13 äiti). Nähdään, ettei 
”…opettajien…semmonen kiire...niinku työmäärä…” (K8 äiti) mahdollista usein toistuvia 
ja kyllin pitkiä, kasvokkaisia keskusteluja vanhemman kanssa, vaikka niille olisi tarvetta. 
Toisaalta ajatellaan opettajan erottavan tarkasti työaikansa ja vapaa-aikansa. Opettajaa ei 
ehkä sovi häiritä sopimattomalla hetkellä: 

”….aika tarkkoja sen työaikansa suhteen että ne tuntimäärät jos ne menee yli niin sitten ei te-
hä…” (K8 äiti.)  

Vaikka opettajan kohtaamiseen näyttää tässä liittyvän yhä tiettyä arkuutta, häneltä odotetaan 
kuitenkin ammattitaitoa. Makkosen ja Huttusen (1993) mukaan vanhemmat edellyttävät 
opettajien varhaiskasvatuksessa olevan hyvin koulutettuja ja toimintojen lapsikeskeisiä. 
Koulun ja kodin yhteydeltä ihmiset haluavat Torkkelin (2001, 149; ks. myös Siniharju 2003; 
Metso 2004) tutkimuksen mukaan eri asioita. Yhteyden rakentamisella voidaan Torkkelin 
mielestä merkittävällä tavalla vaikuttaa koulun ilmapiiriin, oppilaiden ja opettajien välisiin 
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suhteisiin, kuten myös siihen, miten isät ja äidit kytkeytyvät lapsensa arkielämään. Torkkeli 
toteaa:” Tarvitaan kuitenkin sen tosiseikan tajuamista, että kodin ja koulun yhteistyö on yksi 
tärkeä osa koulun toimintaa ja tärkeä osa vanhemmuutta. Lisäksi tarvitaan konkreettisia 
käytännön tekoja. ”. (mt., 43.)  

OPETTAJIEN KÄSITYS KOTIVÄESTÄ 
JA YHTEYDESTÄ  
Dewey oli jo 1900-luvun alkupuolella esittänyt näkemyksensä koulun ja kodin yhteyden 
tarpeellisuudesta ja kritisoinut koulua eristäytyneisyydestä. Gardnerin (2000) mielestä koulu 
vaikuttaa yhä olevan irti taustastaan ja siis myös kodeista. Kritiikin mukaan koulussa on oltu 
kiinnostuneita ennen kaikkea lukutaidon merkkijärjestelmistä ja eri aineiden oppisisältöjen 
hallinnasta. Kiinnostus merkkijärjestelmiin viritetään jo esiopetusympäristössä, jossa luo-
daan pohjaa luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle ja lasta tutustutetaan näissä taidoissa tarvit-
taviin merkkijärjestelmiin. Varhaiskasvatuksen teoreettinen tietämys on kuitenkin lapsiläh-
töistä ja siinä pyritään huomioimaan lapsen konteksti: 

”…se laps olis se keskus…että hänen…hänen niinku eteesä tehhään töitä...ja ja...on rikkautta 
niinku olla tekemisissä…siinä suhteessa…” (O5lto nainen.) 

Lasten kuunteleminen ja heidän ajattelunsa ymmärtäminen on avainasemassa reggiolaisessa 
filosofiassa, joka on paljon vaikuttanut myös pohjoismaisissa varhaiskasvatukseen liittyviin 
pohdintoihin. Sen mukaan lapset nähdään voimakkaina ja kunnioitettuina oppijoina (Scott 
2001), jotka toimivat vuorovaikutusprosesseissa toisten kanssa. Hujala (2002) korostaa 
yhteisöllisten periaatteiden ja vuorovaikutusmahdollisuuksien toteutuvan lapsilähtöisesti 
ohjautuvassa varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä. Päivähoitokasvatuksen tärkeimpänä tavoit-
teena on lasten sosiaalinen kasvatus. (mt., 27.) Yli-Luoma (1995) korostaa hyvien aikuisten 
ja lasten välisten tunnesuhteiden merkitystä kouluvuosien aikana. Voimakkaan oman kuvan 
muodostaminen kouluvuosina vaatii hyviä emotionaalisia suhteita sekä vanhempiin että 
opettajaan. Opettajan tulisi Yli-Luoman mukaan yhdistää hyvät suhteet opetukseen voi-
makkaan oman kuvan rakentamisen perustaksi. (mt., 114.) Bruner (1962, 117) korostaa 
opettajan ja oppilaan olevan erilaisina toimijoina samanarvoiset. Freiren (1986) vapauttavan 
kasvatuksen näkökulmasta ihmiset ovat oman ajattelunsa mestareita ja keskustelevat maail-
maa koskevista näkökulmista itsestään käsin. Vapauttavassa kasvatustoiminnassa opettaja 
etsiytyy ihmisten kanssa käytävään keskusteluun. (mt. 95.)  

Miettinen (1993) erottaa individualistisen ja kulttuurihistoriallisen ihmiskäsityksellisen tavan 
lähestyä lasten opettamista. Individualistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on yksilölli-
nen, itseään ilmaiseva ja luova. Kulttuurihistoriallisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on 
kulttuurin saavutuksia omaksuva ja kehittävä, kritisoiva ja toimiva, keskusteleva ja väittelevä 
sekä ympäristöään ja maailmaa tutkiva ja muuttava. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena 
tulisi Miettisen mukaan olla ihmisen kehittäminen hänen kulttuurihistoriallista taustaansa 
vasten. (Poikolainen 2002, 112.) Kulttuurihistoriallista taustaa vasten suunniteltuun kasva-
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tukseen ja opetukseen sovittuu hyvin koulun ja kodin yhteys ja Freiren vapauttava keskuste-
lu. Valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteissa (2004) vanhempia ohjeistetaan kodin 
ja koulun väliseen yhteistyöhön monin sanoin. Sanamuotojen valinta voi leimata vanhempi-
en kanssa rakennettavan kumppanuuden tuntumaan työltä ja velvoitteelta:  

”…opettajat kuitenkin niin sanotusti viran puolesta…niinku…no nehän on velvotettujakin 
tekemään yhteistyötä kotien kanssa…” (O10lo nainen.) 

Koska koulu ja koti toimivat toisistaan erillään ja kohtaavat vain joissakin järjestetyissä 
erityistilanteissa, saattavat käytännöt jäädä puolin ja toisin tuntemattomiksi. Opettajilla tässä 
aineistossa tuntui olevan käsitys, jonka mukaan kotona ei oltu perillä siitä mitä koulussa 
tapahtuu: 

”…niillä ei ole välttämättä hirveesti käsitystä siitä et mitä täällä tapahtuu…” (O7lo mies.) 

Lapset välittävät kouluun kodin käsityksiä ja 
arvostuksia  
Koululla on merkittävä vaikutus lapsen käsitykseen itsestä (Poikolainen 2002, 65). Koulussa 
opettaja ja toverit vaikuttavat siihen, miten lapsi rakentaa käsityksen itsestään. Lapsi kokee 
itsensä hyväksytyksi vahvassa yhteenkuuluvuuden piirissä ja pystyy toimimaan anteliaasti 
vuorovaikutustilanteessa. Aho ja Laine (1997, 53) korostavat yhteenkuuluvuuden tunteen 
syntymisen edellyttävän keskinäistä tuntemista. Oppivatko opettajat ja vanhemmat tarpeel-
lisen hyvin tuntemaan toisensa lapsen kanssa tapahtuvien kohtaamisten kautta? Opettajien 
kouluissa antamaa opetusta ei voida suoraan rinnastaa vanhempien antamaan kasvatukseen, 
mutta arvot ja normit ohjaavat sekä opettajien että vanhempien kasvatusstrategioita, tavoit-
teita ja käytännön järjestelyjä, jotka heijastelevat lasten puheissa: 

”…lasten kautta ne tulee…ne kotien arvostukset ja katsantokannat ja…uskomukset ja täm-
möset…tänne kouluunkin…ja päivittäinhän niitä käsitellään...lapset on hirveen avoimia... ” 
(O12lo nainen.) 

Lasten asenteet, käsitykset ja tottumukset ovat sidoksissa perheen piirissä siivilöityneisiin 
tarkoituksellisiin tai tahattomiin kasvatustoimiin (Koskenniemi 1982, 224). Koulun ympä-
ristö on kuitenkin erilainen kuin kodin ympäristö, ja toiminta siellä on erilaista jo senkin 
takia, että koulu kokonaisuutena toimii isona yhteisönä. Koululuokassa lapsi on vuorovai-
kutuksessa sekä vieraaseen, ohjeistavaan ja arvioivaan aikuiseen, että joukkoon ikätovereita, 
joihin vertaa itseään. Kaikkien opettajien mielestä lapsen konteksti ei kirkastu opettajalle 
kylliksi vain lasten puheita ja toimia seuratessa: 

”…ei oo niin tehokasta jos me täällä puhutaan …ja laps on kuitenkin oman kotinsa jäsen...se 
ei mee yhtä tehokkaasti perille kun tämmöset yhteiset...ja sitä kautta…” (O5lto nainen.) 

Esiopetusympäristössä korostetaan vanhempien kanssa käytävän keskustelun merkitystä.  
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Lapset eivät ehkä tahdo koulun ja kodin yhteyttä 
Peruskoulun puolella lasten avoimuuden ajatellaan kenties paljastavan kylliksi kotien ajatte-
lua opetuksen tarpeiksi. Ajatuksen perustalla voi olla myös käsitys yhteydenpidon vaikeu-
desta ja lasten yhteyden rakentamista kohtaan tuntemasta haluttomuudesta: 

”...saattaa olla että …oppilas kerta kaikkiaan sanoo että et tuu…” (O7lo mies.) 

Lasten ja nuorten näkökulmasta koulun ja kodin erillisyys muodostaa rajan, joka voi Erik-
sonin (2004) mukaan merkitä yksityisyyden suojaa. McNamara, Hustler, Stronach ja Rodri-
go (2000) havaitsivat viidessä koulussa tekemässään tutkimuksessa joidenkin oppilaiden 
pyrkivän kontrolloimaan opettajien ja vanhempien kohtaamisia. Crozier (2000, 117) koros-
taa valtasuhteiden ja kamppailun kontrolloinnista sävyttävän erityisesti opettajien keskuu-
dessa kaikkia koulun ja kodin välisiä suhteita. Onko lapsen antaman haluttomuuden vaiku-
telman taustalla kokemus siitä, ettei lapsi todella halua koulun ja kodin yhteyttä? Lasten 
kerrotaan unohtelevan kotiin lähetettävien tiedotteiden ja niihin liitettävien nimikirjoitusten 
palauttamisia. Onko kuitenkin kysymys siitä, ettei lapsi halua yhteyttä siinä muodossa kuin 
se on ollut usein esillä: yhdessä lapsen käyttäytymistä oikoen, oppimista ja saavutuksia arvi-
oiden, toimintaa kontrolloiden? Opettajien yhteysmuodoissa näyttää olevan usein kyse 
paitsi lapsen, myös vanhemman kontrolloimisesta: 

”…nimenhän minä siihen vaadin että se on merkkinä siitä et se on kotona näytetty ja näh-
ty…” (O9lo nainen.) 

Kotiväki ei halua osallistua enempää 
Vanhempien itsensä esittämisen mahdollisuudet näyttävät Ziehen (1991) mukaan arjessa 
kaventuvan. Kehitys viittaa hänen mielestään sosiaalisten kokemusten menetyksen uhkaan. 
Vanhemmat vetäytyvät kotiin ja media täyttää seurallisuuden tarpeen. Lähteminen käy 
vanhemmille yhä harvinaisemmaksi ja julkisuus jää nuorten haltuun. (mt. 44.) Arjen käytän-
nöissä valikoituu merkitykselliseksi se, mihin aikaa ja vaivaa tulee lopulta uhranneeksi. 
Opettajien mielestä kotiväki ei aina mielellään osallistu koulun esittämiin aktiviteetteihin: 

”…eikä vanhemmatkaan aina ole niin innokkaita...kaikenlaisiin tempauksiin ja muihin…” 
(O1lo nainen.) 
”...ei todellakaan varmasti kaikille ois mieleen se että lisättäs...” (O12lo nainen.) 

Kokoontumisiin ja työpajoihin osallistuvat yleensä aina samat motivoituneet vanhemmat 
(Pugh & De’Ath 1984, 175). Koulun ja kodin yhteyttä rakentaessaan opettajat ja vanhem-
mat ovat mielestään havainneet muutamien vanhempien osallistuvan ja toisten puuttuvan 
paikalta: 

”…jotkut ei oo niin aktiivisia näihin…(O11lo mies.) 
”…ne samat on mistä ei tule…missä se sit katsotaan et se kuormittaa liikaa…on semmosiakin 
perheitä että lapset suunnilleen jättää viemättä ne…koska tietää että se kuormittaa liikaa…” 
(O12lo nainen.) 
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”…joitakin äitejä sitten saatoin nähä…jos niinku kaupan kassalla on tai muuta…tuntuu ihan 
että eikö se vanhempi halua…ehkä jutella…vaikka tietääkin varmaan että olis 
…aiheellista…onko se välinpitämättömyyttä…ei halua ottaa vastuuta…” (O9lo nainen.) 

Ihmiset näyttävät helpommin arvioivan toisia stereotyyppisemmin kuin itseään. Maailma 
jaetaan meihin ja muihin, ja muita arvioidaan homogeenisina ryhminä (Kihlstrom, Marche-
se-Foster & Klein 1997). Opettaja saattaa tulkita vanhemman osallistumattomuuden olevan 
vakituinen ja muuttumaton ilmiö tai vanhemman olevan välinpitämätön tai vastuuton. 
Osallistumattomuus voidaan tulkita myös johtuvaksi siitä, että vaatimuksia on jo esitetty 
koulun taholta liikaa. Todellisuudesta tehdyt tulkinnat ovat affektiivisesti värittyneitä ja 
arvosidonnaisia (Aho & Laine 1997). Ne rakentuvat sen mukaan, mitä ihminen on elämäs-
sään nähnyt, tuntenut, kokenut ja oppinut. (mt., 8.) Holub (1992 / Vincent 2000) esittää 
ammattilaisten välittävän ajatuksia ja arvoja jaetun ’tuntuman’ (‘structure of feeling’) perus-
teella. Käsite juontuu Gramscilta (‘esprit de corp’). Tuntuma perustuu käsityksiin, ajatuksiin 
ja arvoihin, jotka rakentuvat yhteisön jäsenten välisessä kommunikaatiossa. Tuntuma koos-
tuu monista elementeistä, esimerkiksi paikasta, historiasta, talousrakenteesta ja kuulumisen 
tai kuulumattomuuden tunteista. (Vincent 2000, 30.) Vanhempien yhteisiin tapaamisiin 
osallistumattomuuden tai tapaamisissa vaitiolon syynä opettajan tuntuman mukaan voi olla 
se, että ”…ehkä vanhemmat kuitenkin vierastaa vähän toisiaan…” (O10lo nainen).  

Vanhempien tieto on vääränlaista koulun tarpeisiin 
Koulussa on perinteisesti kartettu arkitiedon esittämistä, ja haluttu siten ehkä korostaa 
virallisen, ’oikean’, tiedon välittämisen merkitystä kasvavalle. Holt (1977) kuitenkin toteaa 
tiedon olevan toimintaa. Tieto on ihmisten mielissä tapahtuva prosessi. (mt., 20.) Eisner 
(1991, 8) korostaa tiedon olevan tehdyn:”Knowledge is made, not simply discovered”. 
Tiedon oikeellisuutta määriteltäessä saatetaan hukata merkityksiä. Kotikontekstien tapoja, 
mietteitä tai käsityksiä ei aina mielellään liitetä niihin tiedon rakennelmiin, joita koulussa 
tarkastellaan:  

”…jos nyt ajatellaan että joku vanhempi jostakin asiasta nyt sitten tietää ja sen lisäksi sitten 
vielä luulee tietävänsä että niinku aattelis että se nyt vaikka jotakin semmosta erityisosaamis-
taan sitten oppilaille jakais niin voihan siitä niinku sitten…ei nyt ehkä ihan suoraan sit nyt 
kannata…en mä tiedä kannattaako semmosta keskustelua sitten oppilaitten kanssa ottaa että 
mikähän tässä nyt sitten ei ollu ihan niin kun piti olla…” (O1p nainen.)  

Tieto kasvaa ihmisten välisissä suhteissa ja sitä jaetaan toiselta toiselle. Tietoa selvitellään 
sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa niin koulussa kuin kodeissa (Gardner 2000, 99). Van-
hempien tietoa on kuitenkin pidetty harhaanjohtavana, sopimattomana tai vääränä (Hughes 
& Naughton 2001). Ziehe (1991, 181; myös Ravn 2003) korostaa jokaisessa piilevän syvän 
kaipuun tulla arvostetuksi oman osaamisen kautta. Ovatko vanhempien opettajille lähettä-
mät äksyt kommentit ja lasten levottomuus oireita oman osaamisen ja tiedon merkityksellis-
tämisen kaipuusta? Freire (1986) puhuu epäinhimillistämisestä, jossa toinen vie toisen inhi-
millisyyden. Onko kotien tiedon väheksyminen epäinhimillistämistä tietoyhteiskunnassa? 
Freiren mukaan epäinhimillistetyt ennemmin tai myöhemmin kapinoivat menetyksensä 
takia merkityksensä puolesta. (mt. 20–21) 
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Opettajan ja vanhemman samanarvoisuus  
Kasvatus on sidoksissa kulttuuriin. Kulttuuri on Mielityisen (2000) mukaan merkitysraken-
teiden siirtämistä erilaisten symbolijärjestelmien myötä sukupolvelta toiselle tai ihmiseltä 
toiselle. Siirrettävät rakenteet tarjotaan mahdollisuuksina kasvatettaville. Näin kasvattajat, 
opettajat ja vanhemmat, sekä kasvatettavana oleva lapsi on nähtävissä toistensa kohtaami-
sen tilanteessa samassa maisemassa. (mt.) Opettajat tässä näyttäytyvät paikoin vanhempien 
toimien kontrolloijina vaikka opettajan perityn auktoriteettiaseman onkin jo havaittu mur-
tuvan. Metson (2004, 81) tutkimuksessa koulun näkökulmasta hyvä vanhempi on lapsensa 
koulunkäynnistä kiinnostunut, vastuuta kantava, yhteistyöhaluinen ja -kykyinen koulutyön 
taustatukija. Opettajilla isovanhempien tavoin on tässä käsityksiä, joiden mukaan jotkut 
tietyt vanhemmat osallistuvat koulussa järjestettyihin yhteysmuotoihin, kun taas toiset van-
hemmat ovat hankalia, eikä heitä pystytä aktivoimaan. Skeemat ja stereotypiat rakentuvat 
arvot mittatikkuinaan. Stereotyyppinen yhtä arvottava ja toista väheksyvä käsitys on ainakin 
lausuttavissa toiseen muotoon:  

”…opettaja ei oo yhtään sen ihmeellisempi eikä arvokkaampi kun vanhemmatkaan...vaan sa-
malla viivalla …” (O5lto nainen.) 

Pohtiessaan opettajan ja vanhemman tasa-arvoista kohtaamista Crozier (2000) esittää van-
hempien koulutyöhön osallistamisen tarkoituksena olevan lapsen elämän mahdollisuuksien 
parantamisen. Hän kuitenkin ihmettelee, tahtovatko opettajat olla tasavertaisia vanhempien 
kanssa. Näkevätkö he mieluummin vanhempien taipuvan tahtoonsa ja päätöksiinsä koulus-
sa? Crozierin tutkimuksessa opettajat puhuivat haluavansa vanhempien luottavan heihin ja 
heidän ammattitaitoonsa:“…to let them get on with the job and leave it to the profes-
sionals.” Ajatuksen taustalla on käsitys, jonka mukaan vanhempien osallistaminen merkitsisi 
vanhempien opettajan alueelle astumista. Osallistaminen on Crozierin mukaan merkinnyt 
epätasa-arvon kasvua. Vanhemmat ja sitä kautta lapset eivät ole voineet saavuttaa kasvatuk-
sellisia mahdollisuuksia tasa-arvoisesti. (mt., 117–121.) Vanhemmilla on omat työaikansa ja 
aikataulunsa, joihin opettajien tarjoamat yhteysmuodot eivät ole sovittuneet.  

AJATUKSIA YHTEYSKÄYTÄNNÖISTÄ  
Isovanhempien ja yleensä vielä vanhempien kouluaikaan kodeista ei erityisesti pyritty yhtey-
teen koulun kanssa. Lapset pidettiin kurissa ja pakotettiin tiettyyn malliin sekä kodissa että 
koulussa, mutta kummassakin erillään. Vanhempien lapsuudessa koulusta otettiin jo yhteys 
kotiin lapsen asioissa. Yhteys koski yleensä lapsen tekemää pahaa tai muita lapsen ongelmia: 

”…enhän minä muista että oisko minun äiti ollu kouluun missään yhteydessä ainakaan minun 
takia…et se on ihan sillai että tuota eihän sitä yhteyttä pidetty…että se on vaan sillai että jos 
teki jotain pahaa...niin sitten kotiin soitettiin…” (K8 äiti.) 
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Pugh ja De’Ath (1984, 167) korostavat ammattilaisten ja vanhempien vuorovaikutuksen 
tehostuvan silloin, kun se rakentuu vastavuoroiseen kumppanuuteen ja toinen toisensa 
arvostukseen. Dahlberg ja muut (1999) pitävät tärkeinä keskusteluja, joissa pyritään reflek-
tiivisen ajattelun herättämiseen.. (mt., 108–109.) Keskustelujen tavoitteena on ennen kaik-
kea merkityksenanto ja ymmärryksen rakentaminen. Erilaisten näkökulmien maailmassa 
syntyvä ymmärrys voi olla moninainen (vrt. Ohlsson 1996). Tässä vanhempien mielestä 
joissakin kouluissa yhteyttä koulun ja kodin välillä ei juurikaan ole:  

”…yhteistyö vanhempien kanssa niin se on niin…vähästä… ei ole oikeestaan mittään yhteis-
työtä…” (K8 äiti.) 

Kun taas jossakin sitä näyttää olevan: 

”…tää pelaa ihan hyvin…että tuota noin niin…tietysti se on tän rehtorin....paljon sen avu-
ja...että…pitää niin paljon…kodin ja koulun välillä yhteyttä…” (K7 äiti.) 

Käsityksien erilaisuuteen saattaa vaikuttaa vanhemman mielikuva siitä minkälaista toivottu 
yhteys olisi. Jos omien toiveiden mukaista yhteyttä ei ole tarjolla, voi tuntua siltä, ettei mi-
tään ole vaikka tavalliset vanhempainillat ja reissuvihkot olisivatkin käytössä. Voi myös olla, 
ettei sattumoisin kohdatessa keskustelun ja kodin ja koulun väliä kulkevan lapsen lisäksi 
mitään muuta yhteyttä juuri olekaan, mikäli lapsi on vaivaton laadultaan.  

Yhteys rakentuu ongelmien ympärille 
Koulun ja kodin yhteydessä tapahtuva reflektio ja ymmärryksen rakentaminen näyttää yhä 
kiinnittyvän lapsen vaikeuksiin ja niiden selvitystyöhön. Metson (2004, 126) tutkimuksessa 
yksittäisten vanhempien ja opettajien välinen yhteydenpito rakentui käytännössä usein 
oppilaan ongelmien ympärille ja sai negatiivisen sävyn. Samasta kertoo tämä aineisto. Opet-
tajat ja vanhemmat kertovat yhteyden rakentuvan usein jonkun ongelman tai vaikeuden 
ympärille, jonka tiimoilta äitiin otetaan yhteyttä reppuvihkon tai puhelimen välityksellä:  

”…monesti se tahtoo olla sitä semmosta että…että sitten kun on joku ongelma niin sitten 
kirjoitetaan reppuvihkoon tai sitten soitetaan äitille että pitäis vähän tästä asiasta saada keskus-
tella…” (O1lo nainen.) 
”…sitten semmosissa tilanteissa joutuu paljon tekkee yhteistyötä kotien kans että jos on op-
pimisvaikeuksia syystä tai toisesta…” (O2lo nainen.)  
”...jos semmosia lapsia on…niin kottiin ottavat yhteyttä…” (K13 isä.) 

Ahon ja Laineen (1997, 40) mukaan opettajan omat odotukset vaikuttavat siihen, miten hän 
suhtautuu lapsen suorituksiin. Säännöstä poikkeaminen ja säännön mukaisen tehtävän 
suorittamatta jättäminen on koulussa yleensä ongelma, joka yritetään poistaa. Tähän käytet-
tävät keinot vaikuttavat siihen minkälaisen käsityksen lapsi muodostaa itsestään ja kyvyis-
tään: 

”…mitenkä sitä vois enempi siinä tukkee…että se ei aina kokis että hän on taas unohta-
nu…taas on jäänyt…” (ÄÄ.) 
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Isovanhempien ja vanhempien puheessa erottuu huoli lapsen vahvan omakuvan rakentumi-
sen estymisestä koulun jatkuvan kontrolloinnin ja ominaisuuksia oikovan ja karsivan kasva-
tuksen kurimuksessa ja toive lasta tukevien toimintatapojen löytämisestä.  

Yksipuolisesti sovittujen sääntöjen ristiriitaisuus 

Ongelmatilanteita pyritään koulussa vähentämään sääntöjä rakentamalla. Ennen säännöt 
sovittiin aikuisten toimesta. Koulussa ne asetettiin luokan seinälle huoneentauluksi. Muistan 
itse sääntötaulun koulussa olleen korkealla ja sääntöjä olleen niin paljon, että pientä tekstiä 
ei ylhäältä jaksanut lukea. Jos nyt edes olisi oikeastaan uskaltanutkaan. Koulun vaikuttavim-
piin kuuluvat säännöt tämän aineiston mukaan näyttävät koskeneen ruokailua. Isovanhem-
pien lapsuudessa ei ruokaa ollut koulussa aina tarjolla ja kun sitä sitten oli, liitettiin siihen 
koetun puutteen mukainen sääntö. Lapsi ’pakotettiin syömään’ tarjottu ruoka-annos. Pakos-
ta syömisen sääntö ja siihen avuksi keksityt keinot tulevat näkyviin monin paikoin tässä 
tarkastellussa aineistossa. Ne leimaavat erityisesti vanhempien kouluajoista esitettyjä kerto-
muksia: 

” …tämä syömäjuttu että kun pakotettaan syömään…peloko tul siitä sitte...” (M.)  

Säännöt ja niistä suoriutuminen muokkaavat kuvaa itsestä. Opettaja voi vaikuttaa erilaisissa 
tilanteissa omalla käyttäytymisellään siihen miten lapsi rakentaa käsityksen itsestään ja min-
kälaisen suhteen hän rakentaa opettajaan. Nykyisin monien koulun käytäntöjä koskevien 
sääntöjen laatimiseen pyritään ottamaan osallisiksi sekä lapset että heidän vanhempansa. 
Tässä yhden opettajan kertoman mukaan koulun toiminnan perustaksi lasten kans-
sa:”…yhessä sovitaan ne pelisäännöt…” (O12lo nainen).  

Kotien keskustelutilanteissa vanhemmat sen kummemmin kuin lapsetkaan eivät puhu 
säännöistä tai niistä käydyistä neuvotteluista. Opettajien puheessa säännöt saattavat vilahtaa 
ohimennen kerrottaessa suhtautumisesta koteihin lapsen mukana lähetettyihin viestei-
hin:”….nimenhän minä siihen vaadin…” (O9p nainen) tai suhtautumisesta lapsen moniin 
istumisentapoihin: ”…täällä sit harjotellaan tätä...hyvin istumista…” (O9p nainen). Sääntö-
jen hyväksymisen puutteesta saattaa kertoa vanhemman opettajalle lähettämä kommentti:” 
…pitäkää pentu kurissa ja sen temppuilua ei tarvitse sietää…” (O9p nainen). Vähäinen 
kotiväen puhe säännöistä voi osoittaa suhteen opettajaan olevan hierarkkinen tai sääntöjen 
olevan tapoja, joihin on usein sopeuduttu jo ennakkoon, josta syystä niiden tarkastelu tulee 
ajankohtaiseksi vasta myöhemmin, tapojen jo muututtua toisenlaisiksi.  

Yhteys yksipuolista tiedottamista  
Koulun kulttuurin muokkaamassa ympäristössä käytännön toiminnoissa turvaudutaan 
itsestään selviin rakenteisiin, vaikka monet tavat voivat olla selvässä ristiriidassa myönteisen 
ilmapiirin kanssa (Hämäläinen & Sava 1989, 29). Koulusta kotiin jaettu tieto voi olla yksi-
puolisena turhauttavaa. Harvoin kokoontuvassa vanhempainillassa tuntuvat opettajan mää-
rittämät asiat olevan esillä ja vanhemmille jää vaikutelma, etteivät he ole saaneet ilmaista 
ajatuksiaan: 
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”…kerran vuojessa joku vanhempain ilta…että...jossa opettaja tai jotkut niinku...sannoo sen 
oman asiasa ...ja sitten tavallaan niinku vanhemmat lähtee…” (K6 äiti.) 

Tiedon vastaanottaminen saattaa turhauttaa vanhemmat, jos he eivät pääse vaikuttamaan 
päätöksentekoon (Pugh & De’Ath 1984, 193). Tiedon jakaminen vain tiedon jakamisen 
vuoksi saattaa turhauttaa opettajat: 

”… tarjotaan vanhempainiltoja…juhlaa...ja iltakoulua ja lippua ja lappua ja keskustelua...” 
(O10lo nainen.) 

Myös koteihin lähetettyjen tiedotteiden mahdollinen turhuus ja merkityksettömyys näkyvät 
vanhempien kannanotoissa:  

 ”…sieltä päin on tietysti tullu lappuja…” (K5 äiti.) 

Tiedottamisessa nähdään tulevaisuudessa otettavan verkkoympäristö käyttöön. Kahdessa 
koulupisteessä rakennettiin jo verkkolehteä, jota toivottiin myös vanhempien seuraavan:  

”…se nyt on tietysti vaan ykssuuntanen… meillä on oma nettilehti täällä koululla...melko use-
at vanhemmat ainakin meidän luokalla käyvät seurailemassa…useimmat lukee työpaikalla…” 
(O7lo mies.) 
”…tarjoamme koulumme verkkolehden...avulla tietoa koulun toiminnasta ja sen tai sähkö-
postin välityksellä pyydämme palautetta…kaikkien tavoittaminen näillä keinoilla on kuitenkin 
mahdotonta…” (R mies.) 

Verkossa tiedottamisen todetaan jo heti olevan epätasa-arvoinen yhteysmuoto, koska sen 
avulla ei ajatella olevan mahdollista tavoittaa kaikkia vuorovaikutuksen osapuolia. Sen kehit-
tyminen tasa-arvoiseksi riippuu kulttuurisesta kehityksestä ja monista yhteiskunnallisista 
päätöksenteoista.  

Vanhempien työpanos toivottu  
Sattumanvaraista tapaamista pidetään mukavana tapana kohdata lapsen vanhempi ja välistä 
se tuntuu riittävältä yhteysmuodolta. Muista, suunnitelmallisemmista yhteysmuodoista useat 
tapahtuvat harvakseen, kuten vanhempainvartit, illat, teemaviikot iltakoulut ja monesti 
myös reissuvihkot. Harvoin tapahtuva yhteys ei ehkä kuitenkaan ole riittävä yhteisen ym-
märryksen herättäjäksi ja lapsen kasvun tukemiseksi: 

”…se ei ehkä oo ihan riittävä tässä...että säilyis se semmonen ote...yhteinen linja...mikä auttas 
sitten siinä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa sekä kotona että koulussa…” (O1lo nainen.) 
”…teettää sit tietenkin täällä päässä lisää töitä…” (O12lo nainen.) 
”…on hirveen tärkee asia mutta pitäs koko ajan tässä muistaa semmonen että…totta kai pitää 
positiivisesti suhtautua tähän asiaan…ja miettiä ja varmaan joitain ajatuksia tuleekin…mutta 
ekana tullee justiin tämmönen että työmäärä lisääntyy…” (O3lo mies.) 
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Ajatus uusien, tiheämpitahtisten ja laajemmalle ulottuvien yhteysmuotojen käyttöön ottami-
sesta tuntuu kuitenkin vaikealta. Yhteyden rakentaminen vaatii oman tekemisensä. Työmää-
rän ajatellaan kasvavan yhteyttä rakentaessa, mutta kasvaisiko se todella?  

Kaikki nykyään tuntevat taiteilevansa riittämättömin resurssein ja varoin. Vanhempien 
puoleen on usein käännytty materiaalisin pyynnöin. Kunnassa otetaan mielellään vastaan 
vanhempien ilmainen työpanos koulun toimintojen tai materiaalisten resurssien järjestämi-
seksi. Tämän tutkimuksen aineistossa opettajat mainitsevat talkootöistä, niiden suotuisista 
merkityksistä ja vanhempien halukkuudesta:  

”…vanhempia mukana tekemässä vaatetusta isolla porukalla…vapaaehtosesti…juoksivat pit-
kin kaupunkia etsimässä…” (O12lo nainen.) 
”…talkoothan meillä on semmosia mukavia…” (O12lo nainen.) 
”...et yleensä on sillai että omasta ehdotuksestaan…ihan tulossa...et se on sillai...mukavasti 
päin…ei tarvii pyytääkään...” (O7lo mies.) 

Tässä aineistossa niin opettajien kuin vanhempien maininnoissa myös todetaan, että työhön 
osallistuvat jotkut samat ja toimeliaat vanhemmat.  

Koulun työn tukeminen herättää ristiriitaisia tunteita 

Opettajien useissa yhteyksissä korostama vanhempien työpanos ja talkootoiminnot eivät 
tule esille monesti vanhempien puheessa. Niitä koskevat muutamat kommentit vanhempien 
puheessa ovat ristiriitaisia. Joidenkin mielestä talkootyötä on tehty:  

”…et mitä koululla on aina järjestetty näitä hom..töitä..näitä yhteisiä myyjäisiä ja tämmösiä..et 
kyl mä niissä oon ollu aina kaikissa mukana ja...tämmösissä hommissa…niin mä oon sitten ol-
lu yleensä siellä töissä ja...tehny kaikkee arpajaisvoittoja ja tämmösiä…ja ollu niinku auttamas-
sa…” (K7 äiti.) 
”…on meillä tässä pienellä koululla ollu semmonen talakoohenkikii…” (K1isä.) 

Toisten mielestä talkootöihin ei haluta mitenkään osallistua: 

”…oon monesti miettiny mut sit minä oon tullu siihen tulokseen että en...ei mulla niinku ta-
ho…riittää …minkäänlaiseen sitten ennää....” (K11 äiti.) 

Kokoontumista vaativat yhteysmuodot ovat usein mahdottomia jo sen takia, etteivät ne 
sovi kaikkien aikatauluihin. Tämän aineiston mukaan koulun melko harvoin tapahtuville 
retkille eivät monet vanhemmista osallistu, sen enempää kuin koulussa ’opettajina’ tai tie-
donjakajina toimimiseen. Teemaviikot ja iltakoulut tapahtuvat myös kenties niin harvoin, 
etteivät ne tule näkyviin vanhempien puheessa. 

Monin tavoin konstruoituneilla perheillä ja perheiden jäsenillä on erilaisia elämäntilanteita ja 
tehtäviä. Siniharjun (2003, 13) mukaan yhteyden rakentuminen riippuu perheen resursseista 
ja tarpeista ja sen tulee olla yksilöllisesti suuntautuvaa. Koulun ja kodin yhteyden perusta ei 
nähdäkseni voi kuitenkaan olla talkootyössä tai koulutyön tukemisessa kouluissa, koska se 
mahdollistuu vain joidenkin kotien tilanteissa.  
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Lapsen elämää koskeva tieto kiinnostuksen 
kohteena 
Whalley (2003) korostaa keskusteluyhteyden kaikille yhteyden osapuolille tuottamia hyö-
tynäkökohtia. Hänen mielestään vanhemmat hyötyvät toisten kanssa käytävistä keskuste-
luista. Henkilökunta kartuttaa yhteyden kautta tietojaan ja ymmärrystään lapsesta ja kykenee 
suuntaamaan toimintaa sen valossa. Lapsi hyötyy koska hänen elämänsä tärkeät aikuiset 
voivat tarjota hänelle rikkaampia oppimismahdollisuuksia. Yhteisyys lisää myös lapsen 
tuntemaa kokemusta elämän jatkuvuudesta ja turvallisuudesta. (mt., 95.) Kuten monissa 
muissakin koulun ja kodin yhteyden tutkimuksissa useat vanhemmat tässä mainitsevat 
haluavansa lapsen toimintaa ja ’pärjäämistä’ koskevaa tietoa koulusta. Halutaan tietää, ’mis-
sä mennään’:  

”…kyllä minä niinku toivon että sieltä tulis sitä palautetta…että tottahan se on hauska van-
hempien tietää että missä mennään …miten laps pärjää ja tälleen… sehän on ihan luonnollis-
ta että on kiinnostunu miten lapsi pärjää…” (K12 äiti.) 

Koulusta kuitenkin toisaalta kerrotaan annettavan erilaisin arviointimenetelmin saatua tietoa 
lapsen pärjäämisestä ja toisaalta mainitaan vanhempien vaikeuksista yhteydenoton tilanteis-
sa. Sisältääkö yhteys siis jotain, mitä siinä ei pitäisi olla? Kiinnittyykö se liikaa lapsen ominai-
suuksiin, saavutuksiin ja saavuttamattomuuksiin? Puuttuuko siitä tietoa, jota siinä pitäisi 
olla? Pitäisikö yhteyttä suunnata lasta laajempiin näköaloihin? Puuttuuko yhteyden raken-
tamisesta joku elementti, joka olisi tärkeä? Puuttuuko siitä puolin ja toisin tutuksi tulemi-
nen?  

Mennen tullen käyty keskustelu ovilla ja pihamailla  

Arkinen rupattelu on keino, jolla ihmiset pyrkivät tulemaan keskenään tutuiksi. Hughes ja 
MacNaughton (2001) perehtyivät kolmen australialaisen varhaiskasvatusyksikön käytäntöi-
hin ja huomasivat henkilökunnan suosivan vanhempien kanssa käytyjä epävirallisia keskus-
teluja. Monin paikoin tärkeäksi todetun kasvokkaisen keskustelutilaisuuden järjestyminen ja 
lasta koskevan tiedon käsittely on tässä vähäistä tai kokonaan puuttuvaa. Aineistossa vilah-
taa kuitenkin usein opettajien esittämänä ajatus siitä, että keskustelu vanhempien kanssa 
hoituu sattumoisin tavatessa koulun pihalla tai kaupan kassalla. Tässä luontevan keskustelun 
kautta tutustuminen helpottaa opettajien mielestä hankalienkin asioiden käsittelyä. Varhais-
kasvatuksen piirissä työskentelevät opettajat korostavat erityisesti yhteyden jatkuvuutta ja 
turvallisuutta, päivittäistä ja välitöntä kohtaamista ja keskustelua: 

”…päivähoidossa näkee vanhempia oikeestaan jompaakumpaa päivittäin..viikon mittaan näki 
molempiakin…ja se kohtaaminen oli semmosta välitöntä…semmosta luontevaa…” (O5lto 
nainen.) 

Opettajien mielestä näyttää olevan hyvää ja luonnollista kohdata sattumoisin vanhemman 
kanssa ja rupatella. Sattumanvaraisen keskustelun hyväksi puoleksi mainitaan välineettö-
myys ja luonnollisuus. Tällä varmaan tarkoitetaan helpotusta, jonka suunnittelemattoman 
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kohtaamisen aiheuttama opettajan roolista irtautuminen tuo tullessaan. Roolista irti ollessa 
on mahdollista rupatella luonnollisesti, ’terveeltä pohjalta’: 

”…tässä aina vanhempia kuitenkin pyörii ja käy… semmonen tiedonvälityskeino…ehtii rupa-
tella…” (O7lo mies.) 
”…täällä kyllä näkee vanhempia niin hyvin…et ne käy hakemassa lapsia…siinä tulee paljon 
vaihettua näitä ajatuksia…ihan suullisesti…että se ei oo aina sitä lapun laittamista kotia…” 
(O11lo mies.) 
”…se on terveellä pohjalla kun se tulee luonnostaan…” (O11lo mies.) 
”… sellasta epävirallista…käytännön asioita me sit aina jutellaan vanhempien kanssa…” 
(O4lo nainen.) 
”…tässä on tehtävä tämä jotenki semmoseks luonnolliseks että se ei niin hirveesti sitten en-
nää ois…lisäämässä ainakaa työmäärää...mutta tietysti semmosta aitoo juttua...” (O3lo mies.)  

Suunnittelematon kohtaaminen ja keskustelu auttaa tutustumaan ja on kohtuullisen vaiva-
tonta opettajalle. Siinä reflektoinnin tila on kuitenkin rajoitettu ja mahdollisuus kohdata 
kaikki vanhemmat melko vähäinen. Myös vanhemmat tässä mainitsevat sattumoisin tapaa-
misen, mutta eivät liitä siihen sen erityisempiä merkityksiä: 

 ”...tuolla lenkillä nähdään…” (K7 äiti.) 

Näyttää siltä, että opettajien ja vanhempien keskeistä yhteyttä tarvitaan entistä enemmän. 
Yhteisyyden tarpeen taustalla vaikuttaa olevan ”...oman lapsen kaikinpuolinen hyvinvointi 
…” (O6lto nainen), joka kenties koetaan nykyisin tärkeämmäksi kuin ennen. Kasvattaako 
jatkuva kehittävä arviointi tätä tarvetta vääristynein mittakaavoin? 

YHTEYDEN ESTEET  
Monissa tutkimuksissa ja yleisesti käydyissä keskusteluissa on korostettu koulun ja kodin 
yhteyden merkitystä. Tämän aineiston mukaan yhteysmuodot ovat lisääntyneet koko jou-
kon siirryttäessä tarkastelussa isovanhempien päivistä nykypäiviin. Silti nykyvanhemmilla 
saattaa olla käsitys koulun ja kodin olemattomasta yhteydestä. Käytössä olevat yhteysmuo-
dot eivät siis ehkä kohtaa kaikkia koteja tai niitä ei oikeasti käytetä vaikka niitä luetellaan. 
Voi myös olla että yhteysmuodot ovat käytössä, mutta niitä ei ymmärretä yhteysmuodoiksi. 
Ihmisten toistuva vuorovaikutus totunnaistuu vähitellen tavoiksi, rutiineiksi ja perinteiksi 
(Saaristo & Jokinen 2004). Uudet sukupolvet oppivat sosialisaationsa myötä pitämään niitä 
luonnollisina ja itsestään selvinä tapoina toimia. (mt., 101.) Varto (2001, 128) toteaa: ”…se, 
mitä tunnistamme on yleistä ja samaa.”  

Vanhakantaiset käsitykset yhteyden rakentumisesta  
Isovanhempien, vanhempien ja opettajien omassa koulukokemuspiirissä on ollut perintei-
sesti vähän tai ei lainkaan koulun ja kodin yhteyttä. Kuva yhteyden mahdollisuudesta on 
muodostunut siltä pohjalta: 
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”…toisilla on vain semmosia…vanha kuva että mitä se on ollu sillon kun meikäläinenkin oli 
laps…” (K8 äiti.) 
”…systeemiin jämähtäneelle se on vaikeeta ja vaatii...niinku...joka päässä vähän vaatii 
…vaivannäköä...” (O6lto nainen.) 
”…kun ihmiset kerkis oppia siihen että koulu hoitaa opetuksen ja vanhemmat saa tietoa kou-
lusta sitten kirjallisena jos on muistuttamista…mutta mitään …mitään sellasta vuorovaikutus-
ta ei ole...olemassa…” (K12 isoäiti.)  

Koti ja koulu ovat muodostaneet omat melko suljetut saarekkeensa, joihin on liitetty omat 
tehtävänsä. Toinen on huoltanut elossapysymistä ja toinen antanut hengen ravintoa. Ajatte-
lusta rakentuu käsitys, jonka mukaan vanhempien kuuluu hoitaa omat kodin kontekstiin 
kuuluvat tehtävänsä, eikä puuttua koulun alueeseen, jota opettajat hoitavat:  

”…kyllähän sille tietysti…se ois vaan otettava itseään niskasta kiinni ja ruvettava...sillä perus-
teella mut ei muuten…sitä ei kyllä taho ihan vapaaehtosesti...hölmö tämmönen vanha pintty-
nyt ajattelu että koulu hoitakoot tehtävänsä...vaikka eihän se nykypäivänä…sehän on ihan 
päivänselvä asia että enemmänhän sitä on puututtava...eihän koulu voi...mitenkään sitä kaik-
kee antaa niille lapsille…” (K11 äiti.)  

Lasten tiedostetaan nykyisin tarvitsevan enemmän aikuisten tukea, kuin mitä koulu pystyy 
antamaan. Onko siis ihmisen lapsuus ja siellä koettu koulun ja kodin erillisyys syynä osallis-
tumisen haluttomuuteen vai onko kulttuuri tuonut vanhempien elämään merkityssisältöjä, 
jotka jostakin syystä ohittavat tiedostetun lapsen tarpeen? Tai onko niin, että toista miellyt-
tääkseen sanotaan tiedettävän, että lapsi tarvitsee vanhemman huomiota enemmän, vaikka 
itse asiassa ei pidetä sitä niin tärkeänä?  

Uusien tapojen kehittäminen koulun ja kodin yhteyteen koskettaa kaikkia osapuolia ja vaatii 
kaikilta vaivansietoa ennen kokemattomaan asettautuessa.  

Sitouttavien yhteysmuotojen puute  
Kasvatuksen yhtenä tavoitteena on yksilön autonomisuuden kehittäminen (Aho & Laine 
1997). Autonomisuus ja toisten huomioiminen saavutetaan oman ja toisten kokemuksellis-
ten kenttien tuntemisen kautta, jolloin yksilö tuntee itsensä ja pystyy asettumaan myös 
toisen asemaan. Sosiaalisen vuorovaikutuksen perusedellytyksinä ovat toisten havainnoimi-
nen ja havaintojen ja tulkintojen perusteella muodostetut käsitykset. (mt., 8–9). Dewey 
totesi jo 1900-luvun alussa koulun ja kodin olevan erillään ja ehdotti niiden välistä jatkuvaa 
yhteyttä. Tämän tutkimuksen aineistossa opettaja ajattelee erillisyyden johtuvan sitouttavien 
ja jatkuvien yhteysmuotojen puuttumisesta:  

”…tällä hetkellä kun koulu on niin erillään kuitenkin…ja koti on erillään…sitä väliä ei oo si-
toutettu…” (O10lo nainen.) 

Työsuhteiden väliaikaisuus  

Vincent (2000; ks. myös Kristoffersson 2002, 33–35) korostaa rehtoreiden arvojen suuresti 
vaikuttavan koulun ja kodin yhteyden muodostumiseen. Rehtoreilla on tosin takanaan 
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samankaltaiset kokemukset koulun ja kodin yhteyden muodostumisesta ja vähäisyydestä 
kuin kaikilla muillakin osallisilla. Vincent (2000, 115–116) ajattelee rehtorien voivan ohjata 
opettajakunnan kiinnostusta koulun ja kodin yhteyden rakentamiseen ja lisäkoulutuksen 
hankkimiseen sitä silmälläpitäen. Rehtorit voivat vaikuttaa omalta osaltaan myös opettajien 
vakanssien vakinaistamiseen ja sitä kautta opettajien kasvatustehtävään sitoutumiseen. Epä-
varmassa työpaikassa on vaikea hahmottaa toiminnan jatkuvuuden, pitkäjänteisyyden ja 
syvällisyyden merkityksiä, koska niitä ei ehkä ole: 

” …sitten varsinkin kun sijaisena vielä…niin ei sitten senkään takia niin kuin niin hirveesti 
tämmösiin…” (O1lo nainen.) 

Freire (2005, 1611) korostaa, ettei ihminen voi toteutua ihmisenä, oman maailmansa luoja-
na, jos olemassaolo työn maailmassa on epävarmaa ja jatkuvasti uhanalaista.  

Ihmisten kohtaamattomuus  
Koulun ja kodin yhteys vaikuttaa lasten oppimiseen (Denessen & muut 2001). Vanhempien 
ja koulun suhteen parantamisen ajatellaan olevan tärkeä tekijä niin lasten kuin koulun kehit-
tymisen kannalta. Tämä olettamus edellyttää, että vanhemmat ovat halukkaita yhteyden 
osapuolia koulun toiminnassa.  

Roolien väliset rajat 

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestyksissä on kyse institutionaalisesta vallasta, jolla on vai-
kutuksensa kasvatus- (Nuutinen 1994, 31) ja vuorovaikutussuhteisiin. Isovanhempien kou-
luaikaan koulu ja koti samoin kuin aikuiset ja lapset elivät monelta osin toisiltaan salatuissa 
maailmoissaan. Osapuolet kohtasivat toisilleen esittäytyessään joissakin sovituissa tilanteis-
sa. Koulun ja kodin eri kontekstit sisälsivät paljon sellaista tietoa, jonka ei kuulunut siirtyä 
kontekstista toiseen. Yhteistyö ei tullut liioin mieleen, eikä mitään oikeastaan edes sopinut 
toiselta kysellä:”…enkä myöskään kyselly…” (K3 äiti). Sekä opettajilla että vanhemmilla on 
käsitys, jonka mukaan vanhemmat arkailevat opettajia: 

”…jotkut vanhemmat tuntuu että…arastelevat opettajia että pitää jotenkin…opettajaa…ehkä 
…kasvatuksen ammattilaisena …sillä tavalla että aina jos opettaja ottaa yhteyttä jostain asiasta 
niin se…koetaan että nyt opettaja kertoo kuinka meidän pitää toimia että me olemme nyt 
tehneet jotain väärin…” (O1lo nainen.) 

Opettaja arvelee vanhempien pelkäävän omaa tietämättömyyttään suhteessa opettajien 
ammattitaitoon. Vanhemmat voivat ajatella tulevansa opettajien tuomitsemiksi virheistään. 
Kertooko käsitys kuitenkin myös siitä, että opettajat itse ajattelevat vanhempien olevan 
tietämättömiä? Onko käsitys vanhempien tiedon vähäpätöisyydestä koulun virallisen tiedon 
rinnalla yleinen? Moll ja Greenberg (1990, 338) kertovat tapaustutkimuksesta, jossa opettaja 
ehdotti luokan oppilaita kutsumaan vanhemmat asiantuntijoiksi tiettyyn tilanteeseen, ja 
kertoi samalla jo kutsuneensa yhden isän. Opettaja raportoi oppilaiden yllättyneen ajatusta 
vanhempien asiantuntijuudesta, kun joillakin heistä ei ollut edes kunnon koulutusta. Tämän 
tutkimuksen aineistossa erityisesti isovanhemmat korostivat sitä, etteivät vanhempien tiedot 
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ole ajantasaiset tai edes mitenkään rakentuneet kaikissa koulussa nykyisin opetettavissa 
oppiaineissa:  

”…vanhemmathan ei välttämättä kaiken maailman aateekoitten ja sen päivästen uusien ma-
tematiikkojen päälle…niin eihän ne ees pysty…niissä ohjaamaan ja tukemaan…” (ÄÄ.) 

Ajan puute  

Omassa lapsuudessani ihmiset vierailivat toistensa luona kylässä sovitusti ja ohimennen. 
Vierailut saattoivat kestää. Niiden aikana vaihdettiin kuulumiset kaikin tarpeellisin muodol-
lisuuksin. Nykyisin kiire on vallannut monien elämän. Lapset elävät aikuisten rytmittäminä, 
aikuiset lasten sekä työn tahdissa. Ajan puute pakottaa toimimaan vähin elein siellä missä se 
suinkin on mahdollista:  

”…kun ei yhtään ylimäärästä ole käyttää tähän…aikaa ja resursseja muutenkaan tähän työ-
hön…että se on sitä että...nämä pakolliset…” (O1lo nainen.) 
”…ei taho löytää sitä aikaa mistään että kun…se mennee tässä...rutiinin pyörittämisessä…” 
(K3 äiti.) 
”…se on vähän vaikee ollu meijänkin lähtee...enimmäkseen päivätöissä…” (K11 äiti.) 
”…varmaan moni vanhempikin niin on vähän arkoja menemään tuonne koululle… kun minä 
ruppeen jotaki asiata soittelemaan ja kyselemmäänki niin…mulle tullee aina monesti että ker-
keeköhän ne...että onkohan hänellä nyt aikaa tähän...ja mitenkä tunnit alkaa...ja...iltasella taas 
kotia soittaminen on vähän sillai että kehtaako...” (K2 äiti.)  

Opettajat suosivat spontaania keskustelua vanhempia sattumanvaraisesti kohdatessaan. 
Vanhemmat voivat olla kuitenkin arkoja kääntymään näissä tilanteissa opettajan puoleen. 
Vanhempien mielestä arkuuden syynä voi olla epävarmuus opettajan mahdollisuuksista 
vastata vanhemman kysymyksiin. Kokemus koulun ja kodin yhteyden kulusta ja ajan vähäi-
syydestä vaikuttanee osaltaan siihen, ettei edes etsitä niitä muotoja, jotka eivät erityisesti 
vaadi aikaa.  

Ongelmien määrä tai vastuuntunnon puute 

Koskenniemi totesi vuonna 1982:”...kotien mahdollisuudet suorittaa eheää ja johdonmu-
kaista kasvatusta ovat niiden koostumuksessa, elämänolosuhteissa ja ympäristössä tapahtu-
neiden suurten muutosten takia yleensä heikentyneet” (mt., s.224). Myös Rehtori tässä 
puhuu perheiden ongelmien lisääntymisestä ja niiden käsittelemisestä yhdessä asiantuntijoi-
den kanssa. Aikuisten vastuuntunto saattaa heiketä ongelmien puristuksissa ja vanhempien 
ongelmat heijastua ongelmina lapsen elämässä ja koulussa. Lapsella voi olla myös muista 
syistä johtuvia ongelmia. Kaikki vanhemmat eivät ole olleet halukkaita keskustelemaan 
koulussa omistaan tai lapsen ongelmista: 

”...ne halus niinku painaa villasella...jos sillä omalla lapsella ol niitä ongelmia että kaikki van-
hemmat ei halunnu niistä keskustella...” (IÄ.) 

Kotiväen haluttomuus tai reagointi koulusta käsin ehdotettuun yhteyteen opitaan koulussa 
tuntemaan, ja sen perusteella rakennetaan kuva perheen kohtaamisen mahdollisuuksista:  
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”...tunnetaan ja tiedetään perhe...että siellä ollaan hyvinkin tämmösiä...tempperamenttisia 
ja...sanotaan heti miltä tuntuu...että sillä tavalla ei hämmästelty sitä...” (O9 nainen.) 

TOIVOTTU YHTEYS  
Pohtiessaan koulun ja kodin yhteyden suuntaviivoja Rehtori piti koulun kokoa tärkeänä 
ehtona. Kouluja ja koulun lapsiryhmiä rahan säästämistarkoituksessa herkästi kasvatetaan. 
Koulun pitäisi olla sopivassa suhteessa ihmisen kasvuprosessin yhteisyyttä ajatellen. Sopi-
van suuressa koulussa ja luokassa on mahdollista tuntea oppilaiden lähtökohdat. Pienempiä 
ryhmiä varten tarvitaan enemmän rahaa, joka pitäisi ottaa huomioon yhteiskunnassa:  

”…yleinen pyrkimys keskittää erilaisia toimintoja suuriin yksiköihin on minun mielestäni aika 
pelottava …että näitä kouluyksiköitä pitäis kuitenkin pyrkiä pitämään kohtuullisen kokoisina 
että ei mammuttikouluja rakennettaisi...tietysti toisaalta sielläkin se minimikoko on pidettävä 
mielessä...sitten tietysti pitäs yhteiskunnan päättäjien asettaa kyllä nyt ne omat arvonsa siihen 
järjestykseen että niitä vaikka ne niukkoja onkin ne resurssit niin niitä sitten suunnattais sinne 
koulutukseen ja koulunkäyntiin...” (Rmies.) 

Koulun aloite ja kodin tuki  
Vuonna 1982 Koskenniemi kuvasi joidenkin vanhempien yhteistyöhaluttomuutta:”On 
vanhempia jotka jo päivähoitovaiheessa ovat omaksuneet kannan, että heidän ei tarvitse 
tietää mitä heidän lapselleen päiväkodissa tapahtuu ja että varhaiskasvattajille ei kuulu mil-
lainen kasvatin asema kotona on” (mt., 224). Esitetty käsitys lienee peräisin ainakin joiltakin 
osin koulun ja kodin perinteisestä eriytyneisyydestä, johon liittyen eri kontekstien toiminnot 
eivät siirtyneet kontekstista toiseen. Nykyisessä yhteisyyttä ja pohtivuutta korostavassa 
näkökulmassa on kuitenkin tärkeää, että joku on aloitteen tekijänä ja käynnistää yhteisen 
keskustelun ja toiminnot (ks. Ohlsson 1996, 138).  

Vanhemmat eivät tämän aineiston mukaan puhu paljon siitä kenen aloitteesta koulun ja 
kodin yhteyttä pitäisi rakentaa. Mielestäni kuitenkin vaiteliaisuus samoin kuin seuraava 
varovainen kommentti osoittavat tehtävän kuuluvan vanhempien mielestä toiselle, siis 
koululle:  

”…se pitäis ehkä ottaa niinku sieltä koulusta päin justiisa yhteyttä sitten vanhempiin…” (K2 
äiti.)  

Koskenniemi (1982, 224) toteaa:” On...opettajia joiden mielestä oppilaan vanhempien asia 
on ottaa tarvittaessa yhteyttä kouluun...” Crozier (2000, 32) päättelee tutkimustensa perus-
teella opettajien näkevän vanhemmat enemmän opettajan taustatukena kuin aktiivisina 
aloitteen tekijöinä. Tähän viittaa myös tässä opettajan esittämänä lausuttu: ”…ois nyt ees 
koulu ja koti niinku samoilla linjoilla…” (O2lo nainen). Tässä aineistossa toivotaan 
myös:”…et sieltäkin tulis niinku muutakin...” (O10lo nainen), ja täsmennetään sillä tarkoi-
tettavan juuri kotien suunnalta saatavaa opettajan työn tukea:  
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”…tuota semmosta…tukea kodeista koululle ja opettajille…” (O10lo nainen.) 
”…johtokunnasta ehkä ensiks liikkeelle...niistä vanhemmista ketkä on siellä…että heidän 
kauttaan. …” (O9lo nainen.) 
”…toivonu sitä että vanhemmat jotenkin enempi tulis tänne kouluun...tai antas tukeesa tälle 
työlle…” (O10lo nainen.) 
”…et sillä puolella minusta ois tärkeetä että tulis enemmän sitä tietoisuutta…” (O7lo mies.) 

Opettajien taholta toivotaan vanhempien kasvattavan tietoisuuttaan opettajan tehtävästä ja 
tukevan sitä. Käsitys osoittaa mielestäni kasvatusvastuun siirtyneen suurelta osin koulun 
tehtäväkenttään. Tässä ei esitetä yhtään käsitystä, jonka mukaan koulun tulisi tukea van-
hempien kasvatustehtävää. Koulussa toivotaan vanhempien tekevän myös talkootyötä 
koulun hyväksi. Kotiäitien ja työttömien työvoiman ajatellaan kenties olevan kouluun liitet-
tävissä:  

”…jos on mitään semmosta tekemistä koululla mihinkä voi ottaa vanhemmat mukaan 
…kutsua niitä kun on sitten joitakin vanhempia…työttömiä ja kotiäitejä ja mui-
ta…osallistusivat jotenkin siihen koulun toimintaan…” (O1lo nainen.) 
”…jotain…koko koulun hyväks tehtävää talkootyötä…taikka luokan hyväks tehtävää jonkin-
laista talkoojuttua…vapaaehtoisia äitejä ja isiä…tekemässä koulun hyväksi työtä…niin se olis 
minun mielestä ihan mukavaa…” (O4lo nainen.) 

Opettajat yleisesti haluaisivat, että vanhemmat olisivat valppaita ja samanmielisiä koulun ja 
kasvatuksen suhteen. Erimielisyyskin saattaa olla joskus koulussa toivottua. Opettaja koros-
taa kotien erilaisten ja uusien katsantokantojen merkitystä koulun tiedollisten resurssien 
rikastamisessa: 

”…lisää ajatuksia ja uusia katsantokantoja oli asia mikä tahansa…” (O12lo nainen.) 

Isän Äiti korostaa vanhempien opettajalle antamaa tukea ja kansalaisaktiivisuuden merkitys-
tä kouluyhteisöä koskevien ongelmien ratkaisuissa:  

”…vanhempain pitäs puuttua asiaan kyllä niin ihan tosi mielellä…ja nää luokkakoot ja kaik-
ki…nämä….että…vähän seurata sitä että jos sillä opettajalla on liian raskasta…” (IÄ.) 

Säännöllisyys  
Koulun ja kodin yhteyden jatkuvuus ja nykyistä runsaampi säännöllisyys mahdollistaisi 
toinen toisensa tuntemista ja tilanteiden hallintaa: 

”...että…se ois suhteellisen kuitenkin semmosta niinku säännöllistä että ei nyt ois...että siinä 
ois kuitenkin enemmän sitä vuorovaikutusta…” (K6 äiti.) 

Toinen toisensa tuntemista tuskin lopulta kuitenkaan auttaisi vanhemmille annettu vapaa-
aika, jolloin he voisivat tutustua lapsen koulupäivän kulkuun:  

”…vanhemmat saa kaks vapaapäivää vuodessa…että ne voi tulla kouluun...ihan että tul-
la…tulla tonne päiväks olemaan...niin aika paljon selviää niitä asioita mistä sitten aina joskus 
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tulee puhelin soitto…että mitenkä siellä nyt sillä lailla tehtiin ja mitenkä siellä nyt sillä lailla is-
tutaan…” (O10lo nainen.) 
”…voishan se olla sitten vuoden…siinä vuoden varrella siinä niinku silleen tavata kaik-
kia...semmonen minun mielestä ainakin tosi hyvä...” (O1lo nainen.) 

Opettajien toive säännöllisyyden frekvenssistä eroaa vanhempien esittämästä. Siinä kun 
vanhemmat pitivät nykyisiä tapaamisia liian harvoin saavutettavina, opettajilla entisen kal-
tainen kerran tai kaksi vuodessa tapahtuva kohtaaminen tuntuisi olevan sopiva. Opettaja 
arvelee koulussa tapahtuvan yhteisen vierailun aikana monien koulun käytäntöjen selviävän, 
jos vanhemmilla olisi mahdollisuus käydä koulussa opetusta seuraamassa. Syntyisikö riittävä 
tuttuus päivän tai parin aikana tehdyn kouluvierailun tai tapaamistuokion aikana? Mikäli 
yhteyden perusta olisi kiinteämmin konstruoitu, päivän tai parin vierailut olisivat kenties 
hyvä lisä väylä koulun maailmaan tutustumisessa.  

Kasvokkaisuus 
Vanhemmat kaipaavat myös kasvokkaisuutta ja kahdenkeskisyyttä opettajan kanssa yhteisil-
tä pohdinnoilta. Merleau-Ponty (1993, 23) esittää kuvan ihmisen ruumiillisesta olemassa-
olosta silloin, kun näkijän ja näkyvän, koskettavan ja kosketetun, silmän ja toisen silmän, 
käden ja toisen käden välillä tapahtuu eräänlainen kohtaaminen, kun syttyy aistivan ja aisti-
tun välinen vuorovaikutus. Vanhemmat toivovat pysyvänsä ’kärryillä’ tai tietoisina lapsen 
koulutoiminnoista kahdenkeskisissä kohtaamisen tilanteissa: 

”…no pitäis päästä siten että se olis opettajan ja vanhempien kahenkeskistä keskustelua…” 
(ÄÄ.) 
”…enemmän minun mielestä kyllä sais olla…että ois opettajan kanssa mahollista keskustel-
la…pysyis vähän kärryillä tässä....mitenkä kehittyy koulussa…” (K5 isä.) 
”…kasvokkain mun mielestä ehkä mieluummin…et siinä vois tulla monta semmosta keskus-
telua mitä ei ehkä puhelimessa sitten…” (K6 äit.i) 

Lehtovaaran (1996) mukaan dialogi on onnistunutta silloin, kun osallistujat ovat saavutta-
neet itseymmärryksessään sellaisen tason, että he voivat puolustaa käsityksiään ja näkökul-
miaan tuntematta, että joutuvat samalla puolustamaan itseään. Kasvokkaisissa kohtaamisis-
sa vuorovaikutus on välittömämpi ja mahdollistaa merkityksellisemmän keskustelun. Kas-
voista kasvoihin tapahtuvassa keskustelussa voidaan Säljön (2001, 228) mukaan vaikeudet 
sekä havaita että ratkaista selvittämällä olettamuksiin ja väitteisiin liittyvät ajatukset. Tällöin 
toinen voi auttaa toista siinä, mitä jonkin tietyn puheen puitteissa tarkoitetaan. Keskustelul-
ta opettajan kanssa vanhemmat sanovat usein toivovansa palautetta lapsen koulutyöstä: 

”…minä niinku toivon että sieltä tulis sitä palautetta…että missä mennään…miten pärjää ja 
tälleen…” (K12 äiti.) 
”…kyllä musta ois hirmu hyvä…että tietäs vähä aina missä mennään ja...että jos pystyy koto-
na jo auttamaan…että tietäis jo etukätteen…” (K2 äiti.) 
”…ehkä just semmosta sitten…semmosta suoraa palautetta...ja sit että se tullee heti…” (K6 
äiti.)  
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Puhe heti annettavasta suorasta palautteesta sisältää mielestäni tottumuksen mukaisen aja-
tuksen opettajan kanssa käydyn keskustelun kohdistumisesta lapsen ongelmien käsittelyyn 
ja olevan rakenteeltaan opettajalta vanhemmalle suuntautuvaa.  

Pohtivuus  
Ymmärrystä rakentava toiminta voi tapahtua ryhmässä reflektoiden. Ryhmän jäsenten väli-
nen dialogi on siinä toiminnan keskeinen perusta (ks. Ohlsson 1996). Koulun ja kodin 
yhteyttä rakentavan toiminnan tulisi opettajien mielestä olla yhteisen kiinnostuksen kohtee-
na ja kokijoille jollakin tavoin merkityksellinen: 

”…täytys saada semmonen toiminta käyntiin että vanhemmistakin tuntuis siltä että tää on 
meijän yhteinen asia…” (O10lo nainen.) 

Yhteinen reflektio on kollektiivinen aktiviteetti, jossa tulkinnat kyseenalaistuvat vaikka 
kaikki eivät osallistu samoin tai ymmärrä toisiaan samalla tavoin (ks. Ohlsson 1996., 143–
144). Entisenlaisia, yhteen ymmärrykseen pyrkiviä vanhempainiltoja ei kukaan tunnu enää 
erityisesti kaipaavan, mutta yhteiset pohdinnat ja tuumailut kiinnostavat tässä sekä vanhem-
pia että esiopetusympäristössä toimivia opettajia: 

”…vois olla jottain muita tuumailuiltoja…” (K8 äiti.) 
”jos ei tunne kovin hyvin vielä vanhempia niin…sellaset tilanteet on minusta hyviä mis-
sä....järjestetään koulussa…päiväkodissa…koko perheen iltoja… jos ollaan pitempään yhteis-
työssä…ja sit kun se pohja on valmiina niin on helppo ottaa puheeks…ihan semmoset asiat 
mistä on ehkä huolissaan lapsen kohalla...” (O5lto nainen.) 
”…jotakin semmosta yhteistä…niinku illalla...vanhempien kans….kenties lasten kanssa…” 
(O6lto nainen). 

Toinen toisensa tuntemista on mahdollista rakentaa kertomalla henkilökohtaisia tarinoita. 
Yhteisissä tapaamisissa vanhemmat tahtoisivat pohtia erilaisten sosiaalisten käytäntöjen ja 
tapojen merkityksiä. Myös toisten vanhempien kasvatukseen liittyvät kokemukset tuntuvat 
kiinnostavan: 

”…välillä aattelee että ois mukana...kuulla mitenkä toiset on pärjänny…että…jotka on niinku 
samassa elämäntilanteessa…” (K3 äiti.) 
”…just sitä että nää perinteet tulis selville…kaikkia tapoja ja muuta…” (K9 äiti.) 

Rönnholm (1999) korostaa kiinteän siteen omiin juuriin merkitsevän monille paitsi itsen 
hyväksyntää, myös kansainvälisyyttä, toisten juurien arvostusta. Kelpuuttaessaan taustansa 
yksilö voi kelpuuttaa myös itsensä. Kulttuurisen kelpoisuuden myönteiset vaikutukset voi-
vat Rönnholmin mukaan olla yleisen elämänhalun tai itsensä toteuttamisen osatekijöitä. 
(mt., 289–297.)  
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Avoimuus  
Epstein (2002) kodin ja koulun avoimessa yhteistyömallissaan (overlapping spheres of 
influence) esittää yhteistyön kaikkien perheiden kanssa olevan toivottua perheen kaltaisessa 
koulussa, jossa oppilas kohdataan lapsena. Epsteinin mallissa perheissä rakennetaan puoles-
taan koulun kaltaisuutta ja nähdään lapsi myös oppijana. Yhdessä vanhempien kanssa toi-
mien rakennetaan koulumaisia tilanteita ja tapahtumia, joiden avulla lujitetaan ja palkitaan 
oppilaiden hyvää edistymistä, luovuutta, saavutuksia ja erinomaisuutta. (mt., 9.) Onko erin-
omaisuutta korostavalla mallilla mahdollista päästä toivottuun tavoitteeseen, kaikkien per-
heiden kelpuuttamiseen mukaan yhteistyöhön? Onko kilpailua korostaen mahdollista saa-
vuttaa kaikille tarpeellinen luottamus itsen hyväksytyksi tulemisesta? Heikkilä ja Heikkilä 
(2001, 43) tarkastelevat keskustelun avoimuutta ja toteavat:” Avoimessa dialogissa on mah-
dollista tuoda kaikkien tarkasteltaviksi kompleksisia asioiden ja järjestelmien välisiä suhteita 
sekä juuri sillä tavalla olennaisia asioita, joiden varassa ymmärrämme ilmiöitä paremmin ja 
kokonaisvaltaisemmin kuin muuten”, ja jatkavat:”...meidän ei enää kannata jatkaa perinteis-
tä keskustelua, jossa yritämme osoittaa pätevyytemme... Avoimessa dialogissa voimme 
opetella yhdessä toisten kanssa laajemman yhteisen perspektiivin etsimistä ja samalla erilais-
ten käsitysten esille tuomista...” (mt., 48).  

Avoimuus ja hyväksyvyys  

Toisen esille tuomia näkökohtia kohtaan osoitettu kiinnostus ja ymmärtävä asenne ovat 
avoimuutta lisääviä asioita ja niiden avulla saadaan aikaan Hämäläisen ja Savan (1989, 30) 
mukaan luottamuksellinen yhteistyö. Kotiväki tässä toivoo avoimuuden myötä syntyvää 
rohkeutta kohdata opettaja, jonka tietäisi olevan lapsen puolella vaikeuksienkin kohdatessa: 

”…sanotaan että pitäis ihan luonnollisena asiana että jos lapsella on jottain niin siitä vois heti 
ottaa yhteyttä opettajaan ja…” (ÄÄ.) 
”…ja sitten kuitenkin sellaset avoimet välit…ettei tarvii ainakaa arastella...” (K6 äiti.) 
”…olis kiva tietää minkälaista lapsilla siellä on…että onko jotain…” (K13 äiti.) 

Mummo ja Äidin Äiti toivoivat kokemuksiinsa nojaten avoimuutta vanhempien ja opettaji-
en kesken. Heidän mielestään ongelman selvittämisen kannalta on tärkeää, että siitä keskus-
teltaisiin yhdessä mahdollisimman nopeasti (vrt. Beresford, Botherby, McNamara 1999). 
Avoimuuden ajatellaan helpottavan lapsen hankaluuksien selvittämistyötä:  

”…heti jos jotakin ongelmia opettajien mielestä syntyy taikka vanhempien mielestä opettajia 
kohtaan niin kyllä siitä tietysti pitäs rohkeesti ottaa yhteyttä ja puhua heti eikä jättää sitä sillai 
hautumaan…” (M.) 

Tutkimusten mukaan (esim. Kääriäinen 1988) kodin yhteisistä asioista keskustelu vanhem-
pien kanssa näyttää olevan yhteydessä myönteiseen minäkäsitykseen (Rönnholm 1999). 
Tyypillisiä yhteisiä asioita oppilaalle ja hänen kodilleen on lapsen koulunkäynti. Kiinteää 
kodin ja koulun välistä sidosta edustavilla oppilailla on vähemmän käytöshäiriöitä ja aggres-
siivisuutta kuin löyhää sidosta edustavilla. (mt. 158–165.) Erityisesti isovanhemmat tässä 
pitivät hankaluuksien ja koulun selvittämisessä lapsen kontekstin tuttuutta opettajalle olen-
naisena tietona.  
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Rehtori (ks. myös Davies 2001) korosti yhteiskunnan ja koulun avautumista kansainvälisille 
vaikutteille. Avoimuus helpottaisi yhteistyötä ja toimintaa toisten ja muualta tulleiden kans-
sa: 

”…vanhassa koulussa varmasti on varsin paljon hyvää mutta se pitää sovittaa nykyajan avoimampaan ja 
suvaitsevampaan ja kansainvälistyvään ja...yhteiskuntaan...varmasti löytyy muualta kuin Suomesta sellaisia 
keinoja ja asioita joilla on päästy eteenpäin ja ja kansainvälisellä yhteistyöllä voitais löytää toimintamuotoja 
…” (Rmies.) 

Rehtorin mielestä aikuisten olisi autettava lapsia analysoimaan kriittisesti menneitä ja nykyi-
siä tapahtumia ja etsittävä yhdessä keinoja joiden avulla erilaisuutta olisi mahdollista oppia 
hyväksymään ja arvostamaan: 

”...kun sitä yhdessä entistä tiiviimmin eletään niin se varmaan hiukan umpimielisten ja varau-
tuneiden suomalaisten...niin tulevaisuuden elämää sitten helpottais…se on ainakin yks...tähän 
erilaisuuden hyväksymiseen on jouduttu paneutumaan…” (Rmies.)  

Erilaisuuden sietäminen on ihmiselle tärkeä ominaisuus elämän erilaisissa vaiheissa (ks. 
Hämäläinen & Sava 1989, 30). Tavallisesti käytössä olevista tavoista poikkeaminen mahdol-
listaa uusien toimintamallien omaksumisen ja erilaisuuden kohtaamisen. Reggiolaisessa 
pedagogiikassa turvataan demokratiaan ja ajatellaan sen merkitsevän erilaisen ja toisten 
mielipiteiden hyväksymistä. Scott (2005) toteaa:”…vuxna bör lyssna på varandras 
divergerande åsikter. Ska vi leva upp till demokratin måste vi alla respektera de skiftande 
perspektiv som finns hos skilda generationer och samhällsgrupper.“ Demokraattisessa 
koulujärjestelmässä erityisesti aikuisten on syytä kunnioittaa eri sukupolvien ja yhteiskunta-
ryhmien erilaisia näkökulmia. Lastentarhanopettajat tässä korostavat erilaisten vanhempien 
ja erilaisten lasten merkitystä erilaisten näkökantojen antajina ja koulutyön rikastajina: 

”…erilaisuus on rikkautta kuitenkin…monta kertaa…joku semmonen vanhempi joka ei heti 
aktiivisena astukaan esille tai käytä puheenvuoroa…hänellä voikin olla tosi hienoja ajatuksia 
…” (O5lto nainen.) 
”…sitä vois itse kasvaa siihen suuntaan että oppisin niinku...osaisin sillä tavalla tehdä työtäni 
ja yhteistyötä kodin kanssa että…minulle ois helppo tulla kertomaan omista ideoista ja olis 
lämmin mukava ilmapiiri …että vois minkälaisen asian kans tahansa tulla mun luo…liitty se 
lapseen taikka siihen mun työhön …kotiin tai mihin tahansa…että se ois minusta paras-
ta…me opittais luottamaan toisiimme…ja oltas tasa arvosia…ihan yhtä…” (O5lto nainen.) 

Ilmapiiriltään tasa-arvoisessa koulussa on vanhemman mahdollista kääntyä opettajan puo-
leen missä tahansa kotia koskevassa asiassa ja kokea kommunikoivansa välittävässä ilmapii-
rissä. Gardnerin (2000) mielestä on tärkeää, että koulusta välittyy lapsesta huolehtimisen ja 
välittämisen ilmapiiri:” Create a community that cares. The most important message in a 
school community is that the adults in a child’s life care—fully, even irrationally—about 
that child.” (mt., 233.) Opettajan hyvä suhde lapseen on kannustava, ei arvottava (Smith & 
muut 1993). Lasta koskevien kommenttien tulisi kohdistua tutkimisen ja ongelmien ratkai-
suun tähtääviin elementteihin (mt., 38), ei etsautua lapsen käyttäytymiseen tai saavutuksiin. 
Kannustavassa ja välittävässä ilmapiirissä opettaja tuntee lapsen ja hänen kontekstinsa.  
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Avoimuus ja vaivattomuus  

Tässä aineistossa opettajat korostavat useaan otteeseen halukkuuttaan koulun ja kodin 
yhteyden hoitamiseen sattumanvaraisin ja luonnollisin keskusteluin. Yhteysmuotojen luon-
nollisuuden ajatellaan helpottavan opettajan työmäärää:  

”…tässä ois tehtävä tämä jotenki semmoseks luonnolliseks että se ei niin hirveesti sitten en-
nää ois ..lisäämässä ainakaa työmäärä…” (O3lo mies.) 
”…mitä niinkun luontevampaa se tämmönen yhteistoiminta olis…että se yhteyden pito 
semmosta että asiasta kun asiasta…niin se ois aina vaan parempi…” (O1lo nainen.) 

Joillakin vanhemmilla on tapana kuljettaa lapset koululle omilla autoillaan, koska koulumat-
kat ovat pitkät ja lapset joutuvat usein odottamaan tunteja yhteisiä koulukyydityksiään. 
Lapsiaan kuljettavat vanhemmat voisivat opettajan mielestä samalla piipahtaa tapaamassa 
opettajaa, tosin varmaan vain vähän aikaa: 

”…ois niinku vaikka opettaja koululla tavoitettavissa vaikka nyt aamulla ja iltapäivällä kun 
koulu loppuu …että vanhemmat…vaikka jos nyt on mahollisuus töihin mennessään heittää 
vaikka oppilaan koululle ja tulla juttelemaan jostain asiasta ihan niin kuin tosta vaan…ettei 
siihen aina tarvii nähdä erikseen vaivaa …” (O1lo nainen.) 

Järjestely olisi varmasti yksi lisä koulun ja kodin yhteysmuotojen joukossa, mutta ongelmal-
linen sikäli, ettei kaikilla kodeilla olisi siihen osallistumisen mahdollisuutta. Se kenties myös 
tukahtuisi käytäntöjen kiireiden jalkoihin joutuessaan.  

YHTEYS JA ERI OPPIAINEET  
Koulu ja koti muotoutuvat yhteiskunnan järjestyksissä ja kasvatus ja opetus sovittuvat kul-
loisenkin yhteiskunnan taloudelliseen ja tuotannolliseen järjestelmään. Koulun tehtävänä 
katsotaan olevan lapsen kasvun tukemisen, mutta korostetaan myös yhteiskunnan työvoi-
man kasvattamisen merkitystä. Koulussa opetettavat ainesisällöt ovat valikoituneet kulttuu-
risissa vuorovaikutusprosesseissa. Jo 1970-luvulla Nordström huomautti peruskoulun eri 
aineiden olevan koulussa erilailla arvostetut. Samaan ilmiöön kiinnittää Chaplin huomionsa 
1990-luvulla. Hänen mielestään koulussa ollaan etupäässä kiinnostuneita kirjallisesta tiedos-
ta. Sen seurauksena vain harvat ihmiset hallitsevat kuvallista sanastoa (Chaplin 1994, 244). 
Traditio vaikuttaa siihen mitä ja miten aineita sisältöineen opetetaan. Opettajat ovat sosiaa-
listuneet traditioon. Käsittelen tässä opettajien käsityksiä kodeista saatavan tiedon liittämi-
sestä eri oppisisältöjen ja oppiaineiden yhteyteen koulussa.  

Säännöt ja tavat  
Yhteinen ymmärrys konstruoidaan ja rekonstruoidaan dialogissa ja se ilmaistaan ryhmän 
laatimissa säännöissä (Ohlsson 1996). Säännöt ovat kollektiivinen ja mentaalinen rakenne, 
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ryhmänjäsenten yhteinen tapa ymmärtää ympäristö. (mt., 145.) Vuonna 1982 Koskennie-
men mielestä käyttäytyminen niin koulussa kuin muualla oli saanut muotoja, joissa kuvas-
tui:” ...piittaamattomuus ja eräissä tapauksissa jopa tietämättömyys yleisesti hyväksytyistä 
normeista” (mt., 13). Tässä aineistossa erityisesti opettajien koulun ja kodin yhteyttä koske-
vassa puheessa nousevat usein esille tavat. Tapakasvatus mielletään tärkeäksi sosiaalisuus-
kasvatuksen alueeksi: 

”…jos nyt tää sosiaalinen…siis käytös...tavat ja tämmöset...nehän nyt on semmosia missä sitä 
yhteistyötä tarvii…” (O2p nainen.)  

Monissa yhteyksissä opettajat kertovat tapakasvatuksen eteen tehdystä työstä, tai sitä varten 
tehdyistä suunnitelmista. Kerran sääntöjä kerrotaan laadittavan yhdessä lasten kanssa. Hyvi-
en tapojen opettamisen katsotaan kuuluvan erityisesti koulun ja kodin yhteyden piiriin. 

Ympäristöprojektit  
Bridge (2001) on havainnut vanhempien enemmänkin toimivan huolto- tai rahoitustehtä-
vissä kuin yhteydessä oppimiseen osallistuessaan lastensa koulutyöhön. Vanhemmat saatta-
vat tuoda kouluun jotain myytäväksi tai ostaa jotain, jotta joku koulun rahaa vaativa toimin-
to voitaisiin toteuttaa. Huolto- ja rahoitustehtäviin liittyvä yhteyden muoto ei ole demo-
kraattinen kaikille perheille ja sitä kautta lapsille. (mt.) Koulun pihatyöt sopivat tässä opetta-
jien mielestä kuitenkin erityisen hyvin koulun ja kodin yhteysmuodoiksi ja sisällöiksi:  

”…meillä on ollu tosi paljon semmosta vanhempien kans…just sillai ollaan 
ja…fyysisesti..siinä samassa ollaan istutettu perunoita…siivottu pihoja…ollaan oltu päi-
viä…ollaan oltu illalla…” (O6lto nainen.) 

Talkootöitä tehtäessä voidaan keskustella luontevasti ja samalla saadaan aikaan jotain kou-
lua ja sitä kautta lasta hyödyttävää. 

Yhteys mahdollinen joissakin oppiaineissa 
Kuvataide 

Kuvataiteen opettamiseen vaikuttaa nykyisen käsityksen lisäksi se, miten kuvataidetta on 
ennen opetettu (Eisner 1991). Siihen miten sitä on opetettu, vaikuttaa se miten kuvataide 
on käsitteellistetty ja mitä arvoja opetukseen on yleensä liitetty. (mt., 242–243.) Kuvataiteen 
opetuksessa on traditionaalisesti kiinnitetty huomio esteettisten laatuominaisuuksien käsitte-
lemiseen ja luovuuden kehittämiseen. Kehittymisen on ajateltu tietyssä iässä asettuvan aloil-
leen ja kuvan ilmaisullisen käsittelyn loppuvan ja liittyvän sen jälkeen enää joidenkin aikuis-
ten taiteelliseen työskentelyyn. Kuvien työstäminen ei kuitenkaan nykyisen ymmärryksen 
mukaan lopu koskaan (ks. Wolf 1989). Läpi elämän ihminen käsittelee kuvaa kuvana tai 
tietyn genren tai järjestelmän edustajana, valintana tai vaihtoehtona, itse käsin työstäen tai 
muulla tavoin tarkastellen. Ymmärrys kuvasta perustuu hallussa olevien viitekehysten laaja-
alaisuuteen. (mt.)  
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Tässä esitetyissä toiminnoissa kouluissa huomioitiin oppijan konteksti ja yhteys siihen ra-
kennettiin kuvien ja kirjoitusten välityksellä. Kuvien ja kirjoitusten avulla tuotetuissa kerto-
muksissa käsiteltiin yhteisen tarkastelun alla olevia ilmiöitä. Niillä oli liitoksensa kunkin 
osallistujan elämän kokemuksiin ja niille rakentuneisiin käsityksiin. Kodeissa kuvien ja kir-
joitusten avulla tuotetut kertomukset toimivat koulussa jatkotyöskentelyn perustana erityi-
sesti kuvataiteen opetuksessa. Koulussa kotien kertomuksia käsityksineen ja tiedollisine 
varastoineen käsiteltiin myös monien muiden aineiden opetuksessa ja niihin liitettiin lisää 
yhteiskunnallisia merkityksiä ja opetuksellisia sisältöjä. Kotien ja koulun kuvataiteen ope-
tuksen välistä suhdetta jo aiemmin pohditun lisäksi yksi opettaja mainitsi olevansa kiinnos-
tunut tekemään yhteistyötä kotien kanssa kuvataiteen opetuksessa erityisesti laitteistojen 
avulla kuvaten. Laitteistoja ei vain pahaksi onneksi opettajan mukaan pienellä koululla ole: 

”…nyt on käsitelty pikkusen tuota kuvauspuolta…niin siinä muun muassa ois…kun vaan ois 
tarvittava laitteisto…tilanne on vaan se mikä on…pienillä kouluilla…” (O7lo mies.) 

Ympäristö- ja luonnontieto 
Historia  

Koulussa toivottava talkootyö virittää opettajien mieliin ajatuksen, jonka mukaan ympäris-
tö- ja luonnontiedossa on mahdollista kehitellä jotain koulun ja kodin yhteyttä rakentavaa 
toimintaa: 

”…mitä nyt on käsitelty esimerkiksi ympäristö- ja luonnontieto oppiaineessa viides-
kuudesluokkalaisten kanssa niin siinä nyt vois ajatella että siinä vois olla jotain…” (O1lo nai-
nen.) 

Yhteisten piha- ja huoltotöiden lisäksi ei kuitenkaan äkkiseltään pystytty keksimään mitään 
erityisiä kiinnostuksen kohteita, jotka olisivat liittyneet ympäristö- ja luonnontietoon ja 
samalla koulun ja kodin yhteyteen. Tässä esitetyssä soveltavassa, yhteyttä rakentavassa toi-
minnassa, kodeista tullutta materiaalia käytettiin joillakin historian oppitunneilla. Opettajien 
mielestä historia onkin oppiaine, jossa kotien hallussa olevaa tietoa voidaan hyödyntää 
koulussa. Opettajat kertoivat kodeista tuodun joskus kouluun vanhoja esineitä tarkastelta-
viksi.  

Biologia  
Terveyskasvatus  

Myös biologiassa nähtiin olevan mahdollista liittää tarkastelua koulun ja kodin yhteyteen. 
Biologian alueeseen kuuluvilla yhteysmuodoilla oli perustansa niillä terveyteen ja terveelli-
seen ruokaan liittyviä puheilla, joita vanhemmatkin kertoivat kuunnelleensa vanhempainil-
loissa. Terveyskasvatuksessa ajateltiin voitavan pyytää kouluun tietoiskua antamaan joku 
vanhempi, jos hän sattuisi olemaan terveydenhoitaja.  
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Uskonto  
Äidinkieli  
Liikunta  
Musiikki  

Sovellusvaiheessa kodeista kouluun tuotettuja kertomuksia käytettiin uskontotunnilla mo-
raalisen pohdinnan taustatarinoina sekä äidinkielen yhteydessä, jossa kertomuksilla nähtiin 
olevan enemmänkin käyttömahdollisuuksia. Kertomuksien yhteys liikuntaan oli myös koet-
tu jo sovellusvaiheessa. Ne sisälsivät joukon selostuksia erilaisista koulussa leikityistä leikeis-
tä ja peleistä. Niitä koeteltiin käytännössä. Lapsia niissä kiinnosti ja kummastutti toisaalta 
ajan myötä oudoiksi jääneet sanat ja tavat ja toisaalta tuttujen piirteiden löytyminen ja niiden 
kautta ajan muuttumattomuus. Vanhemmilla olevaa tietoa katsottiinkin hyvin voitavan 
kerätä ja käyttää koulun liikunnassa ja musiikkiliikunnassa:  

”…kyllähän sitä vois soveltaa hyvinkin paljon…liikunnassakin vois ihan hyvin leikkiä…tai 
musiiikkiliikunnassa…semmosia vanhoja pelejä…leikkejä…että vaikka paperilla pyydetään 
niitä kotoa…tai sit…pyydetään joku…vaikka joku isovanhemmista neuvomaan tänne koulul-
le…” (O9lo nainen.) 

Musiikkiliikuntaan nähtiin tässä tuotettua tietoa voitavan yhdistää, mutta muuten musiikin 
alueella yleensä ei nähty paljon tilanteita, joissa kontekstista tietoa olisi voitu kuvitella yhdis-
tettävän koulun musiikin opetukseen. Ajateltiin kuitenkin, että kenties joku musiikissa eri-
tyisen etevä vanhempi voisi tulla kouluun esiintymään: 

”… miksei sitten jos on vanhemmilla joitain erityistaitoja…musiikissa esimerkiks…” (O4lo 
nainen.) 

Sanottu sisältää luokanopettajan käsityksen koulussa esitettävän tiedon ja taidon erityisestä 
laatuominaisuudesta. Opettajat esiopetusympäristössä korostivat kokonaisvaltaisuutta ja 
monia erilaisia mahdollisuuksia, joiden kautta yhteyttä koulun ja kodin välille olisi rakennet-
tavissa samalla kun tutustuttaisiin erilaisiin kohteisiin ja niiden välisiin suhteisiin sekä niissä 
tapahtuneisiin muutoksiin: 

”…vois liittää melkein ihan mitä vaan…mitä meilläkin on näitä aihepiirejä…mitä.käydään lä-
pi…matemaattiset valmiudet ja äidinkielen ynnä muut…kaikkiinhan niihin liittyy semmos-
ta…rikkaita asioita mitä vanhemmatkin varmaan on koulussa tehny…vaikka kynäote… sitten 
semmosia jotka on ehkä muuttunu…mitä ei enää niin painoteta…jotka joskus ollu tärkee-
tä…must tuntuu että siellä olis mihin tahansa aiheeseen semmosta tiettyä kapasiteettia mitä 
vois käyttää…kodeissa…vanhemmilla…” (O5lto nainen.) 
”…uskonnon osalla ehkä ajattelisinkin sitten sillä lailla että kun siinä on hyvin paljon käsityk-
siä ja tämmösiä…että oppilaille…se että siinähän vois varsin hyvin olla se että erilaisia…” 
(O13lto nainen.) 

Esiopetusympäristössä vanhemmilla nähdään tässä olevan tiedollista kapasiteettia, joka olisi 
liitettävissä moniin yhteyksiin esikoulun toiminnassa ja opetuksessa. Jopa uskonnon aihepii-
rin ajateltiin voivan yhdistyä kodin tiedolliseen kenttään. 
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Yhteys joihinkin aihealueisiin tai oppiaineisiin 
ongelmallista  
Joidenkin aineiden tai aihealueiden tarkastelu koulun ja kodin yhteisissä oppimiprosesseissa 
näyttää tässä olevan vaikeaa, ristiriitaista tai vaarallista. Niiden käsittelyn ajatellaan kyllä 
kuuluvan molemmille, sekä kodeille että koululle, mutta eri kontekstien tiedonkentät eivät 
niissä näytä empimättä lomittuvan yhteen.  

Matematiikka  
Uskonto  

Vaikka jakokulman esittämisten ja muiden matematiikan opetukseen liittyvien tapojen 
muuttuessa kodeissa joudutaan kummastuksiin lapsen läksyjä seuratessa, ei tässä nähty 
luokanopettajien käsityksissä oikein keinoa, millä esimerkiksi vanhempien matematiikkaan 
liittyvä tieto voitaisiin ottaa esille koulun ja kodin yhteydessä: 

”…ehkä joku matematiikka vois olla vähän semmonen mistä vois olla vaikee kuvitella jotakin 
kovin suurta yhteistä projektia…” (O1lo nainen.) 

Ei osattu kuvitella miten matematiikan pohjalta olisi kehiteltävissä koulun ja kodin välinen 
yhteinen projekti. Myös uskonnon alueella jotkut opettajat kokivat yhteyden rakentamisen 
vaikeaksi, vaikka sitä tähän kuuluvan sovelluksen yhteydessä joku olikin kokeillut. Olisiko 
ongelmallisuuteen syynä usein uskonnoille tyypillinen johonkin elämän selittämisen malliin 
kohdistuva vakaa luottamus ja erilaisten mallien hylätyiksi tuleminen? Jonkun hyväksymi-
nen ja toisten hylkääminen aiheuttaa ehkä ongelmia tilanteissa, joissa tarkastellaan monia 
erilaisia käsityksiä. Yhdessä kodissa korostettiin uskontokasvatuksen merkitystä ja sen esit-
tämässä selitysmallissa pysymisen tärkeyttä koulussa:  

”…siellä on kuulemma ollu keskustelua sitten tuolla että onko tosissaan jumala luonna maa-
ilman...niin se on ...se on minusta aika huolestuttava tilanne…se että jos lapset ei tiiä näitä pe-
rusasioita…se ois hirveen hyvä että siinä niinku uskontotunnilla tuotas vielä esiin se että että 
tuota…eikä tehtäs tyhjäks näitä…näitä …eikä kumota…jonka laps haluas kuunnella niin 
myös hänelle sitten suotas se...” (K1 isä.) 

Ympäristökasvatus 
Sukupuolikasvatus 

Jos uskontokäsitykseen liittyykin kenties joskus täysi luottamus, joka ei salli yleisestä järjes-
telmästä poikkeamisia, ei ympäristökasvatuksenkaan koeta olevan koulussa ongelmatonta 
aluetta. Ympäristökasvatukseen liittyy opettajien mielestä paljon erilaisia arkoja asenteita. 
Lasten nähdään oppineen jo kodin asenteet ja tavat ja ounastellaan ympäristökasvatuksen 
liitettynä koulun ja kodin yhteyteen herättävän mahdollisesti ristiriitoja ja tunteenomaisia 
reaktioita:  

”…lapset tekkee sillai kun niillä kotona tehhään...tai sitten jos ei ne tee niin tullee ristiriito-
ja…mutta ne ois varmaan..ne ois semmosia alueita että vaikka…vaikka ne herättäs tämmösiä 
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tunteenomaisia reaktioita ni..niissä ois kuitenkin varmaan aihetta kovastikin…” (O2lo nai-
nen.) 

Kuitenkin ympäristökasvatus on mahdollista liittää kotien konteksteihin ilman että tunteen-
omaiset reaktiot suuremmin vaivaantuvat. Kotiin rakennetussa yhteydessä on tärkeää, että 
opettaja ei lähesty vanhempia ohjeita antavana opettajana, vaan vanhempien tiedosta kiin-
nostuneena ilmiötä tutkivana kanssaihmisenä.  

Myös sukupuolikasvatuksen alue näytti opettajien kertoman mukaan vaikealta lähestyttäväl-
tä niin kodin kuin koulun näkökulmasta. Kodeissa vanhemmat vastaavat lapsen kysymyk-
siin kukin tavallaan. Koulussa sukupuolikasvatusta opettajien kertoman mukaan annetaan 
viidennellä luokalla, eikä tehtävää koeta ilmeisesti helpoksi. Opettajan mielestä kumpikin 
taho, sekä koti että koulu, toivoo toisen huolehtivan siitä: 

”… miten se että se ois yhteistyössä ni…sitä mä en ossaa kuvitella että…se on että kumpikin 
tahollaan ja kumpikin vissiin toivoo että toinen taho huolehtis siitä…” (O2lo nainen.) 
”…se kyllä varmaan nyt ilmenee monella tavalla siellä kodeissa…joissain keskustel-
laan…joissain ei …asiasta…ja vanhempainillassa tuli pääsääntösesti semmosta palautetta että 
täällä koulussa vaan mahollisimman paljon pitäis siitä asiasta…et ehkä se on edelleen hankala 
asia siellä kotona…kaiken kaikkiaan käsitellä....se tuntuu kyllä olevan…niinku oon vanhem-
pienkii kans keskustellu että kyllä aika on sitten se rajottava tekijä…näissä osa alueissa…että 
pitäs ehtiä enemmän keskustella…mutta ei taho oikein ehtiä…” (O7lo mies.) 

Sukupuolikasvatusta pidetään tärkeänä, mutta siihen ei oikein tunnu olevan kellään halua.  

Mediakasvatus  

Media käyttää paljon kuvallista aineistoa välineenään nykyään. Kuvan voimaan on kautta 
aikojen liittynyt uskoa ja pelkoa. Pettersson (1981, 152) pelkää median suuren kuvatulvan 
tukahduttavan ihmisen oman kuvin ilmaisun tarpeen. Kuitenkin avoimin silmin katselles-
saan ihminen näkee koko näkökenttänsä alueellisen visuaalista aineistoa. Kenttään sisältyvi-
en valmiiksi rajattujen kuvien ajatellaan kenties sisältävän toisaalta kiinnostavaa ja toisaalta 
kylläännyttävää sisältöä. Mediakasvatus tässä aineistossa on selvästi koulun kannalta ongel-
mallinen alue. Se herätti paljon keskustelua. Aikuiset tässä aineistossa tuntuivat olevan huo-
lissaan lasten television katselusta. Kotona oltiin huolissaan siitä, että lapset viipyvät liikaa 
paikoillaan koneiden ääressä ja terveet elämäntavat unohtuvat:  

”…nämäkin aina killittäs sitä televisiota…toisinaan tuntuu että aina on joku nenä kiinni tele-
visiossa…tietokone toinen hyvä…” (K13 äiti.) 

Peters ja Blumberg (2002) esittävät havaitun lapsille suunnattujen piirrettyjen ohjelmien 
sisältävän paljon väkivaltaa. Monet tutkimukset ovat heidän mukaansa osoittaneet esikou-
luikäisten käyttäytymisen väkivaltaistuneen väkivaltaisten piirrettyjen katselun jälkeen. Tä-
män tutkimuksen esiopetuksen toiminnan piirissä olleiden lasten vanhempien puheessa tuli 
myös esille aikuisten huoli lasten liiasta väkivaltaa sisältävien piirrettyjen katselusta:  

”…nykyään kun on niin väkivaltasia lastenohjelmia…et niin...siitä tullee sitten sanottua että 
tää ei niinku oikeesti oo mahollista…lähinnä sitten tullee puhuttua että...tää on nyt tämmöstä 
piirretyistä ettei oikeesti tälleen mene…” (K5 äiti.) 
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”…ammutaan...minusta se on liian raakaa…ja sieltä niinku oikeen sitä...oikeen työnnetään 
sinne psyykeen sitä semmosta...minun mielestä tosi sairasta…olis ees reilua tappamis-
ta...sotaa…mitä tahansa…” (K13 äiti.) 

Äidin mukaan todellisesta pahasta kertova on kenties voimakkaampia tunteita herättävänä 
kasvattavampi seurattava kuin viihteellisesti väkivaltaa esittävät piirretyt. Peters ja Blumberg 
(2002) viittaavat tutkimustuloksiin, joiden mukaan todellisen väkivallan esittäminen johtaa 
kuitenkin luultavammin aggressiiviseen käyttäytymiseen kuin epärealistinen. Tavalliset uutis-
lähetykset kertovat usein todellisesta pahasta:  

”…ihan tavalliset uutislähetykset…niissä hyvin usein on sitä…että siellä ei tule hyviä uuti-
sia…että pommi räjähti siellä ja siellä sidottiin ihmisiä…nyt on työttömiä ja…et semmosta 
positiivista ei kovin paljon tuua esille…” (K13 isä.) 
”…saattaa olla että tuo pelko…jäi siitä…sen jälkeen…rupes siitä puhumaan kun se estonia 
uppos…minä muistan kerrankii…oliko se tallinnassa tai ruots…en minä muis-
ta…niin…pelkäs koko ajan että jos sille laivalle tullee jotakin…” (K3 äiti.) 

Vanhempien kertoman mukaan todellisesta pahasta kertominen vaikuttaa lapsiin voimak-
kaasti ja saattaa herättää pitkäaikaista pelkoa ja arkuutta. Opettajat pelkäävät lasten katsovan 
kotona vääränlaisia ohjelmia: 

”…ihmeteltiin vanhempien asennetta et mitä ne antaa lastesa kahtoo telkkarista…” (O2lo 
nainen.)  
”…näillä pienilläkin kun monella on ihan oma televisio…omassa huoneessaan…mitä saa 
varmaan ihan kontrolloimatta katsoo...” (O9lo nainen.) 

Lapset kiinnittävät huomionsa heille merkityksellisiin kohteisiin. Itseä hahmotetaan omaa 
kuvaa toiseen peilaten. Itsen suhteuttamien toisiin tarkentaa omien piirteitä. Opettajien 
puheissa erottuu pelko siitä, että lapset katsovat vääriä sarjaohjelmia ja saavat vääränlaisia 
sosiaalisten suhteiden järjestämisen malleja.  

Tässä aineistossa Rehtori mainitsi levottomuuden lisääntyneen koulun oppilaiden keskuu-
dessa ja arveli syynä siihen olevan perheiden ongelmallisten elämäntilanteiden. Vaarana voi 
olla arjen toimista vieraantuminen ja joukosta erilleen joutuminen. Vieraantuminen itsestä ja 
itsen voimattomaksi tunteminen voi puolestaan olla eristymisen ja maailmakuvan kapeutu-
misen seurausta. Nordström (1976) korostaa, ettei vieraantumista ole mahdollista ratkaista 
sellaisen pedagogiikan avulla, joka rakentuu suoriin kokemuksiin ja tuottavaan toimintaan. 
Haluttaessa vaikuttaa vieraantumiseen, joudutaan käsittelemään epäsuoria kokemuksia. 
Epäsuorat kokemukset välittyvät Nordströmin mukaan suurelta osin median kautta. Valit-
semaan ja ostamaan vetoavat ilmaisut eivät ole ensisijaiset median kohtaamisen tilanteissa 
tapahtuvissa suorissa kokemuksissa, vaan maailmankuvaa muokkaavat niihin sisältyvät 
arvostukset, asenteet ja myytit. Ajattelu muokkaantuu ennen kaikkea lähiympäristössä –
kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Itsen yksilöiminen vaatii epäsuorien kokemusten kriittis-
tä tarkastelua ja suoriin kokemuksiin vertauttamista. (Nordström 1976, 44–45). 

Opettajilla tämän aineiston valossa ei ollut keinoja media kuvien kriittiseen tarkasteluun. 
Opettaja (O9lo nainen) kertoo televisio-ohjelmasta, joka oli ”...ykkös kakkosillakin niin se 
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oli joillakin henki ja elämä…”. Ohjelma näytti olevan erityisen tärkeä lapsille, mutta opetta-
jan mielestä heille täysin sopimaton. Lasten televisio-ohjelman seuraaminen häiritsi opetta-
jan mielestä keskittymistä ja koulussa oppimista, koska ”...ne vaan puhuvat koko päivän 
niistä henkilöistä mitä siinä televisiosarjassa oli ja siitä että mitä on tapahtunut ja mitä tapah-
tuu…ne vaan ootti että olis ilta…”. Opettaja kertoi puuttuneensa asiaan ja kirjoittaneensa 
”…koteihin kirjeen tästä…ohjelmasarjan katsomisesta...”. Kirjeessään opettaja painotti 
muun muassa sitä ”…että tää ohjelmasarja käsittelee semmosia aihealueita...mitkä eivät 
ollenkaan ole tämmöseen tavalliseen elämään liittyviä...” ja lisäsi vielä ”…että totta kai itse 
kukin kotona päättää että mitä katotaan…että ei koulu niinku määrää että nyt ette saa kat-
soa vaan…jos vähän miettisitte ja pohtisitte et katotaanko tätä vai eikö katota…”. Kirjeet 
opettaja antoi lapsille kotiin vietäviksi ”…suljetuissa kirjekuorissa....”. Rohkeasta yhteyden-
otostaan opettaja kertoo saneensa ”...kolme kiitospuhelua...”, vaikka ”...tosin yks äiti sitten 
ohimennen sano…että yks ilta kotona sitä itkettiin…”. Osoittiko lasten reagointi ohjelman 
katselun sisältäneen erityistä merkitystä lasten elämästä selviytymisen keinojen etsinnän ja 
tutkimisen tehtävässä? Olisiko kyseistä ohjelmaa koulussa voitu lähestyä toisin kuin kieltä-
mällä katselu? Chang (2000) esittää, ettei joidenkin televisio-ohjelmien katselun auktoritatii-
visella kieltämisellä ole saavutettavissa toivottuja tuloksia. Olisiko ohjelman katselusta kiel-
tämisen sijasta voitu tehdä koulun ja kodin yhteinen esitetyn analysointitapahtuma? Chang 
ehdottaa aikuisten ja lasten yhteistä television katselua ja siihen liittyviä merkityksiä koske-
vaa pohdintaa. Keskustellessa opitaan tuntemaan toisen ajatukset ja pystytään yhdessä laa-
timaan television katselua koskevia sääntöjä.  

Opettajille mediakasvatus tuntui olevan vierasta aluetta, eivätkä he tienneet, miten sitä olisi 
hyvä lähestyä koulussa, saatikka koulun ja kodin yhteydessä. Opettajilla ei mielestään ollut 
koulutusta mediakasvatuksen varalta ja he saattoivat ajatella sen olevan kodin vaikutuspiiriin 
kuuluvan ja kotien asian: 

”…minkälaisia ohjelmia katsotaan ja mikä kenellekin kuuluu että ehkä minä oon pitäny sitä 
kodin tehtävänä …pitäis valvoa ja…ja…sitten selittää lapsille sitä mitä televisiossa ja lehdissä 
on…” (O1lo nainen.) 
”…no ei tuu mieleenkään...mediakasvatus on muutenkii semmonen että…vähän semmonen 
uus asia…” (O2lo nainen.) 

Kodeissa keskusteltaessa kävi ilmi, että jotkut vanhemmat ajattelivat pienten lasten kenties 
olevan lukemisen taidon puuttuessa suojattuja kuvassa esitetyltä pahalta ja saattoivat siksi 
antaa lasten katsella aikuisille tarkoitettuja ohjelmia televisiosta. Opettajien kannanotoista 
ilmenee, että mediakasvatuksen tärkeäksi elementiksi koulussa nousee lasten katselun val-
vonta ja epätodellisen todellisuuteen vertaaminen. Tässä aineistossa lapsen pelonsekaisten 
tunteiden herättäjäksi nousivat kuitenkin myös todellisuudesta kertovat uutiskuvat:  

”…sillon kun tämä estonia uppos niin meillä ei paljon tarvinnu houkutella laivaan…et ainakin 
vanhin poika… siihen se vaikutti ihan hirveesti…muun muassa myö…olko se nyt ensimmäi-
nen kerta estonian jälkeen… kun oltiin laivalla… lähti mukaan…lähti sillä eholla että mulla ol 
mukana yks kassillinen täynnä pelastusliiviä…että kyllä se nyt eri asia on jos prätkähiiret huk-
kuu…” (K13 äiti.) 

Äidin puhe kertoo ajatuksesta, jonka mukaan lapsi pystyy erottamaan kuvitteellisen pahan 
todella tapahtuneesta pahasta. Kuitenkin Flavell (1986/ Peters & Blumberg 2002) on ha-
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vainnut esikouluikäisten pystyvän huonosti erottamaan todellisuuden ja fantasian toisistaan. 
Kytömäki (1991) muistuttaa myös eri ohjelmien todentuntuisuuden vaihtelevan dokumen-
teista piirrettyihin. Piirretyt voivat olla hyvin todentuntuisia kuten myös tieteiselokuva kuva-
tessaan inhimillistä psykologiaa varsin realistisesti. Toisaalta taas dokumentti voi olla todel-
lisuutta yksinkertaistava. (mt.) 

Esiopetusympäristössä toimivan lastentarhanopettajan (O5lto nainen) mukaan lapset var-
haiskasvatuksessa ”…kertoo paljon mitä ne kattoo ja mikä oli hyvä ohjelma…tänään täytyy 
se kattoo…”. Opettaja kertoo yrittäneensä ”…pitää yllä semmosta keskustelua…”. Opetta-
ja kertoo, että ”…minä sanon oman mielipiteeni ja…yritän sitten vetää… siihen vanhem-
piakin...”, jos joku lapsista kysyy mielipidettä jostakin ohjelmasta. Keskustellessa opettajan 
mielestä ”…kyllä yleensä ryhmästä löytyy aina joku semmonen joka on samoilla linjoilla...ja 
sitten niistä tulee mielenkiintosia keskusteluja…”. Opettaja korostaa, ettei ”… voi sanoa 
että on tehtävä näin…et koulussahan me voidaan päättää mitä me katsotaan...” ja jatkaa 
tahtovansa pitää yllä opetuksellista linjaa, jossa ei ”…kenenkään lapselle aiheuta semmosta 
oloa että kotona on väärin valittu tai…vaan että vois miettiä…”. 

Seeskari (2004, 38) korostaa kuvallisen kerronnan avulla tapahtuvaa koetun tarkastelua 
silloin, kun lapset kohtaavat varhain hyvinkin aggressiivista kuvamateriaalia eri medioiden 
kautta. Suorannan ja Kupiaisen (2006) mielestä vastakkainasettelut ovat turhia lasten me-
diakasvatuksessa. He korostavat mediatietojen ja -taitojen hankkimista. Koulun ja kodin 
tiedollisten kenttien yhdistämisessä olennaista on ymmärrys erilaisten käsitysten olemassa-
olosta ja vaihtoehtoisten elämän mallien tarkastelusta.  

LUONNOSTELTU JA KOETELTU 
YHTEYS  
Tässä rakennettiin aikuisten ja lasten välistä kommunikointia koulun ja kodin konteksteissa 
kokemuksia ja käsityksiä kuvin ja kirjoituksin tarkastelevin kertomuksin. Niiden avulla 
pyrittiin rakentamaan koulun ja kodin yhteyttä ja toinen toisensa tuntemista ja elämään 
liittyvää ymmärrystä. Yhteyden rakentumista tarkastellaan tässä kahden toiminnan kuvauk-
sissa. Toiminnan prosessi oli sidoksissa moniin tahoihin. Lasten lisäksi siihen liittyivät opet-
taja, vanhemmat ja isovanhemmat sekä monissa kodeissa vielä sisarukset.  

Toiminta liitettiin lasten tiiviisti seuraamaan television sarja-animaatioon. Se oli kaikille 
hyvin tuttu ja näytti luovan rikkaasti mielikuvia ja toiminnallisia impulsseja (vrt. Pettersson 
1981, 153). Toiminnasta muodostui kokonaisvaltainen, tutkiva ja kokeileva prosessi, jossa 
lapset yhdessä ja erikseen toimien tuottivat suuria ja pieniä, kaksi- ja kolmiulotteisia kuvia, 
sarjakuvia ja piirtoheitinanimaatioita. Prosessiin nivoutui erilaisten hahmojen, kokojen, 
yksityiskohtein, tilojen, värien, materiaalien ja toimintojen välisten merkityssuhteiden tutki-
mista ja arviointia sekä kirjainten, numeroiden ja värien tunnistamista ja tunnustelua. Pro-
sessin kuluessa lapset muistivat aikuisten kertomukset hyvin ja pystyivät neuvottelemaan ja 
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päättämään yhdessä tehtävistä toimista. Lasten kuvalliset prosessit jatkuivat niissä kodeissa, 
joissa aikuiset innostuivat lapsen kanssa työskentelyyn.  

Kouluissa käynnistyneessä menetelmän sovelluksessa kotien puoleen käännyttiin ja pyydet-
tiin vanhempia ja isovanhempia kuvien ja kirjoitusten avulla tapahtuvaan kertovaan toimin-
taan lasten kanssa. Aikuisten toivottiin muistelevan omaa kouluaikaansa ja siihen liittyviä 
tapoja ja kokemuksia. Kodeista tuli kouluun runsas aineisto, joka liitettiin koulun kuvatai-
teen lisäksi myös monien muiden aineiden opetukseen.  

Työskentelyn yhtenä tavoitteena oli näyttelyn materiaalin tuottaminen ja opettajat antoivat 
lapsille sitä varten tehtävän määreet ja aiheen. Lasta saatettiin ohjeistaa tekemään kuva 
aikuisen jo tekemästä kuvasta tai antaa valmiiksi leikattu kaava, joka lapsen tuli värittää. 
Jotkut opettajat vieraannuttivat kotoa tullutta kuva-aihetta, laajensivat tiedollista kenttää ja 
rikastivat siten tekemiseen liittyvää ajatteluprosessia. Lapset olivat ylpeitä aikuisten tekemis-
tä kuvallisista kertomuksista ja pitivät niitä hienoina. Kertomukset kiinnostivat lapsia, ja ne 
herättivät joskus pitkään jatkunutta tai yhä uudelleen käynnistyvää keskustelua.  

Toiminnan merkitys kotiväen näkökulmasta 
Aikatauluihin ja kykyihin sovittuminen  

Vygotsky korostaa kielen merkitystä kulttuurisesti rakentuneena ajattelun välineenä. Aluksi 
kieli on lapsen ulkopuolella kuultavissa, mutta sittemmin kielestä muotoutuu sisäinen väline 
myös yksinäisyydessä käytettäväksi. (Aronsson 1997, 172.) Myös kuva on lapselle tärkeä 
ilmaisun väline, jota rakennetaan kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Kuten sanojen, 
myös kuvien suhteen tarvitaan varhainen altistuminen, jotta lapsi voi ottaa käyttöönsä ku-
vallisen ilmaisun välineet. Toimiessaan lapsi kartuttaa niin merkkien kuin sanojen varasto-
jaan, joiden avulla ilmaisee itseään toisille ja tutkii kohtaamiaan tilanteita. (ks. Gentle 1988, 
35; myös Kindler & Darras 1997)  

Esiopetusympäristössä tapahtuneessa toiminnassa aikuiset ja lapset käyttivät sanojen lisäksi 
kuvia ilmaisumuotoinaan. Kuukauden mittainen toiminta useine yhteydenottoineen toimi 
hyvin monien kotien aikatauluissa: 

”…meillä pelas hirveen hyvin…kun minä olen kotona…joka päivä…se pystyy heti sen ker-
tomaan ja sanomaan mikä sillä on…” (K7 äiti.) 

Kodeissa aikuisten ja lasten välinen toiminta sijoittui usein iltapuolelle, hetkeen, jolloin 
arkiaskareet oli tehty. Kodeissa luotiin erilaisia toiminnan käytäntöjä. Piirtäen kertova toi-
minta saattoi olla hyvin tiivis aikuisen ja lapsen välinen yhteisen keskustelun ja piirtämisen 
prosessi tai sitten väljempi, jolloin kukin teki omaa kuvallista tarkasteluaan ja keskustelu 
käytiin lopuksi yhdessä. Toiminta tapahtui joissakin tapauksissa myös melko erillään toisis-
taan. Joissakin tapauksissa kotona toinen saattoi kertoa ja toinen piirtää. Joissakin tapauksis-
sa piirtämisen tehtävää pidettiin niin vaikeana että se korvattiin jollakin toisella ilmaisun 
muodolla: 
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”…se katottiin kyllä niin vaikeeks että ei kukkaan osannu ruveta piirtämään…” (K5 äiti.) 

Piirretyt kuvat saatettiin korvata valokuvilla tai kuvakopioilla. Piirtäminen kuitenkin yllätti 
sekä jotkut vanhemmat että isovanhemmat mukavuudellaan. Huomattiin että pystyttiin 
tuottamaan kuvia ja oltiin siitä ilmeisen ylpeitä. Joissakin kodeissa ei ryhdytty lainkaan tuot-
tavaan toimintaan, mutta kyllä keskusteltiin koulussa ehdotetusta aiheesta.  

Vuorovaikutuksen merkityksen kasvaminen 

Esiopetusympäristössä tapahtunut toiminta oli kuukauden mittaisena melko pitkä ja tiivis. 
Prosessin tiivis kesto edisti kokonaisvaltaisuuden ja yhteenkuuluvuuden sekä läheisyyden 
tunteen syntyä. Vanhemmat kertovat toiminnan yhdessä lapsen kanssa olleen merkittävää 
sekä aikuiselle että lapselle. Lapset saattoivat pyytää yhdessäoloa ja piirtämistä lisää heti 
aikuisen tultua kotiin töistään. Aikuisen piirtäminen herätti kiinnostusta ja sitä seurattiin 
mielellään ja tarkasti: 

”…siinä tosiaankin yhessä oltiin..jotenkin…oltiin nyt kahestaan siinä sitten…ol hirveen kiin-
nostunu...” (K12 äiti.) 
”…se yhessä olo ja sitten justiisa se puhuminen…kyllä sekin niinku…huomaa sitten että sitä 
kiinnostaa se…” (K8 äiti.) 
”…se yhessä olo ja sitten…se puhuminen…(K8 äiti.) 
”… tuo sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta... ja…kyllä se yhdistää sitä suhdetta ..lapseen…ja 
varmasti antaa lapselle ja ehkä itsellekin...kun muistelee niitä lapsuuden kokemuksia…” (K10 
äiti.) 

Lapsen kanssa yhdessä oleminen ja puhuminen tuntui yhdistävän vanhemman ja lapsen 
välistä suhdetta. Toiminta oli merkityksellistä lapselle erottaessaan aikuisen lapselle suoman 
tilan, mielenkiinnon ja lapsen taustaan kuuluvan tarinan. Toiminnalla tuntui olevan merki-
tystä myös aikuiselle. Dillon (2002) raportoi vanhempien (N=50) selvityksiä lapsiltaan op-
pimastaan ja korostaa sen perusteella lasten merkitystä aikuisten kehittymisessä. Selvityksen 
mukaan lapset voivat muuttaa vanhempiensa arvoja, tuoda käsiteltäviksi jo unohtuneita 
muistoja tai kokemuksia, kasvattaa heidän luovuuttaan tai opettaa katsomaan maailmaa 
uteliaammin. (mt.)  

Joillekin vanhemmille toimintaan osallistuminen ei ollut itsestään selvyys. Toiminta tuntui 
vaativan ponnistusta, mutta myös selvittävän omaa elämää ja tuovan yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja yhdistävän suhdetta lapseen. Toiminnan arveltiin jäävän myös lapsen muistiin: 

”…lapselle varmaan…semmonen mukava muistikuva…” (K11 äiti.) 

Känkäsen (2003) mukaan omiin elämänvaiheisiin liittyvät tiedot kiinnostavat kaikkia ja 
niiden vaiheilla työskentely nostaa esille tunteita. Känkäsen kokemuksen mukaan aikuiset 
kuvallisen ilmaisun avulla tuntevat pääsevänsä lähemmäs itseä ja lasta. (mt., 83–85.) Tässä 
toiminta näytti kiinnostaneen lapsia. He esittivät enemmän kysymyksiä kuin tavallisesti 
arkipuheen kuluessa oli tapana: 

”…mielellään ne kuuntelee... kyseleekin sitten…” (K3 äiti.) 
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”…kuunteli mun mielestä mielenkiinnolla…ja kyllä kysyi…” (K13 äiti.) 

Kuvallisen ilmaisun vuorovaikutustilanteessa mahdollistuu kuvien rakentumisen prosessin 
seuraaminen, kysymysten tekeminen, vastaaminen ja keskustelu. Osa kerrotusta oli kodeissa 
esitetty vain kuvin. Osa kodeissa kerrotuista tarinoista oli esitetty vain kirjoituksen muodos-
sa ja suureen osaan oli käytetty sekä kuvia että kirjoituksia. Kuva ja kirjoitus yhdessä kuljet-
tavat tarinaa eri tavoin kuin pelkkä kirjoitus (Känkänen 2003, 85.) Sekä sanan että kuvan 
käyttäminen välineinä lisää ymmärryksen rakentumisen mahdollisuuksia: 

”…se…niinku kiinnostuuki sitten siitä…sitä kiinnostaa se…” (K8 äiti.) 
”…kun myö luetaan niin se on oikeestaan minä luven ja se on siinä…mutta nyt tuli se että 
siinä...oikeestaan molemmat pojat osallistu enemmän siihen…” (K6 äiti.) 

Kuvin tarkastelevassa prosessissa vanhemmat havaitsivat lasten aktiivisuuden lisääntyvän 
verrattuna kodeissa tavallisesti käytössä olevaan vuorovaikutusprosessiin, jolloin aikuinen 
lukee lapselle tekstiä.  

Sukupolvien ymmärrysten yhdistyminen  

Bardy (2002) korostaa aikuisten voivan auttaa lasta kohti lapsen omia kokemuksia, mikäli 
heillä on valmiuksia kohdata oma historiansa emotionaalisella tasolla. Isovanhemmilla näytti 
olleen halu kertoa ajatuksiaan kasvaville polville. Tässä esitettyjen toimintojen aikana monet 
isovanhemmat lähettivät kouluun pitkiä kertomuksia. Tieto toiminnasta ei kuitenkaan aina 
välittynyt vanhemmilta isovanhemmille. Isovanhempien sekä lasten ja vanhempien väliset 
suhteet olivat erilaisia. Kodeissa, joissa vierailin, oli paikalla yksi isovanhempi. Toiset iso-
vanhemmat eivät vanhempien kertoman mukaan asuneet lapsen ja hänen vanhempiensa 
kanssa samassa taloudessa, vaan jotkut hyvinkin kaukana eri paikkakunnilla. Vuorovaikutus 
isovanhempien kanssa oli joidenkin vanhempien kertoman mukaan jatkuvaa, kun taas toi-
silla harvinaisempaa, tai hyvin harvinaista. Joissakin kodeissa lähdettiin matkaan keskustelu-
ja varten ja joissakin yhteys rakennettiin puhelimen välityksellä. Isoäidit osallistuivat toimin-
taan vanhempien kertoman mukaan yleensä erityisen mielellään. Joissakin tapauksissa 
pyynnöt tulivat äkkiä ja yllätyksenä ja olisi kaivattu enemmän miettimisaikaa. Isovanhempi-
en viestit olivat yleensä pitkiä kirjallisia selvityksiä, joihin kuvallisuutta oli lisätty ikään kuin 
oheen. Isovanhempien ikäpolvelle lapsen kanssa tapahtuva tiedon käsittely oli uutta ja epä-
tavallista:  

”…sitä puolta mä en oo tullu niinku ajatelleeks…et mä oon niinku paljon ollu noitten lasten 
kanssa ..ja kokenu että kun minä vaan olen…niitten lasten ehdoilla...mitään opetuksellista 
niin…minä en ole siihen ...ajatellu…et se vähän niinku…hämmästyttikin...että sellanenkin 
puoli siinä...siinä vois olla olemassa …” (K12 isoäiti.) 

Yleensä tässä kerrottujen asioiden sanottiin olleen lapsille uusia. Monet toiminnan aikana 
sukupolvien vuorovaikutuksissa esiin tulleista asioista olivat uusia myös aikuisille. Jos ker-
tomukset olivatkin jo ennen esitettyjä, käytiin niitä nyt syvällisemmin ja perinpohjaisemmin 
läpi:  
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”...eihän niitä nyt tavallaan tuu kerrottua niin perinpohjasesti…et sitä tullee käsiteltyä se… sy-
vemmin…” (K12 äiti.) 
”… kysy multa kerran…sillon kun tehtiin näitä tehtäviä…et minkälainen mun takki 
oli…sillon kun minä kävin … koulussa ala-asteella...en muistanu millään…ja se vaivas minua 
monta päivää....minä töissäkin kyselin…muistatteko te toiset…mitä teillä oli päällä…” (K10 
äiti.) 

Lehtovaaran (1996) situationaalisuutta korostavassa ajattelussa jo koettu todellisuus saavu-
tetaan omakohtaisten merkitysten kautta ja menneisyys rekonstruoidaan nykyisyyden poh-
jalta. Tässä muisteleva työskentely näytti herättävän aikuisissa oman elämän pohdintaa, 
kysymyksiä ja keskusteluja. Sekä isovanhemmat että vanhemmat pohtivat elämäänsä ja 
siihen liittyviä merkityksiä toiminnan eri vaiheissa. Keskustelua viritettiin myös ulkopuolis-
ten aikuisten kanssa. 

Oman elämää koskevan pohdinnan käynnistyminen 

Konstruktivistisesti suuntautuneet pedagogit ovat 1970-luvulta lähtien korostaneet omaa 
toimintaa tiedon hankinnassa. Opettajan tulisi luoda tilanteita siten, että oppijoiden oma 
pohdinta käynnistyisi ja he löytäisivät itse keinoja oppiakseen ja ratkaistakseen ongelmia. 
Vygotskyn ajatteluun perustuvasta, sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna viestin-
nälliset prosessit ovat keskeisessä asemassa inhimillisessä oppimisessa (Säljö 2001, 35). 
Yksilö saa tietoja ja valmiuksia viestinnän välityksellä. Sanat ja kuvat toimivat ymmärryksen 
välineinä ja yhdessä helpottavat muistamista (ks. Gombrich 1982, 142). Känkäsen (2003) 
mukaan kuvallisen ilmaisun avulla on mahdollista tavoittaa menneisyyden tapahtumia ja 
tunteita (mt., 83–85). Tässä tuli ilmi kuvia tuottavan prosessin voima jo unohtuneiden yksi-
tyiskohtien ja tunteiden mieleen palauttamisessa. Toiminnan aikana muisteltu ja kerrottu 
herätti kysymyksiä ja käynnisti oman elämän pohdintaa niin lapsille kuin aikuisille:  

”…ehkä se oli vähän semmosta että mä sain itekkin muistella sitä omaa…minkälaista on ol-
lu…ja sillai analysoida sitä…hommaa…” (K9 äiti.) 
”…kyllähän se tietysti otti sen ajan…se…rupes aina aattelemmaan ja...miettimään…” (K12 
äiti.) 

Tieto itsestä syntyy monenlaisissa ruumiillis-kielellis-kuvallisissa toiminnoissa ja jokainen 
toiminto on mahdollinen ikkuna itsen ja toisen ymmärtämiselle (Krappala 2004.). Myös 
osallistuneiden isovanhempien kohdalla toiminta herätti elämää ja kasvamista sekä koulua 
koskevaa ajattelua ja pohdintaa: 

”… mulle on tullu et mä...elän niinku omaa…omaa lapsuutta…sitä mitä sillon jäi…koki…tai 
niinku nyt pystyy kokemaan sen…että on jääny…jääny vaille…” (K12 isoäiti.)  
”…mulla ei ollu jotenkin niinku valmiutta olla niitten kanssa sillon…että kun minä katoin 
vaan että…että huushollin pitää pelata...vaatteet pitää olla ja...ja ruokaa pitää olla...minä oon 
nyt sitten tajunnu sen että mulla ei ollu valmiutta vaikka ois ollu aikaakin...että se puuttu…että 
se on...se on…ehkä se menee sukupolvesta toiseen…minä niinku olin oppinu niin mi-
nä...minut oli helppo ohjelmoida…kyllä minä nyt sillä lailla seurasin ettei nyt mitään rupee ta-
pahtumaan....rupee sitten kylältä kuulumaan hyvin ihmeellisiä...” (K12 isoäiti.) 
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Pohdinnoissaan isovanhempi tarkastelee omaan lapsuuteensa ja aikuisuuteensa kuuluneita 
käsityksiä ja tapoja suhteessa nykyajatuksiinsa. Lehtovaara (1996) korostaa ihmisen koko 
elämänhistorian antavan merkityksen hänen kokemuksilleen. Kokemukset ymmärretään 
holistisesti ja hermeneuttisesti. Normaalisti kokemus on jatkuvasti uudelle tarkastelulle 
avoin. (mt.) Uusissa tarkasteluissa kokemukset ja käsitykset muokkautuvat uusiksi, kenties 
elettäviin päiviin entisiä paremmin sopiviksi.  

Toiminnan merkitys opettajien näkökulmasta  
Kokonaisvaltaisuus, emotionaalisuus ja läheisyys  

Opettajan näkökulmasta kuukauden mittainen toiminta esiopetusympäristössä näytti tuntu-
van lapsista sekä monista vanhemmista tärkeältä ja prosessin tuotokset kiinnostivat sekä 
aikuisia että lapsia. Lapset muistivat koulussa pitkiä kotona kerrottuja kertomuksia. Opetta-
jien järjestämät näyttelyt herättivät kiinnostusta ja niiden pohjalta prosessi usein jatkui vielä 
kotona koulusta saaduin virikkein. Aikuisen aktiivinen osallistuminen näytti vaikuttavan 
lapsen aktiivisuuteen, kiinnostukseen ja kykyyn hahmottaa koko prosessi ja siihen koulussa 
liittyvät tiedolliset ainekset. Kyllin vaativat ja osin uusin menetelmin toteutettavat tehtävät 
esikoulun käytännöissä osaltaan herättivät uteliaisuutta ja halua selvitä tehtävistä.  

Toiminnot olivat vahvoissa siteissä lasten omaan elinpiiriin ja sen tärkeisiin ihmisiin ja sai-
vat sitä kautta merkitystä. Aho ja Laine (1997) korostavat ryhmään sitoutumisen merkitystä. 
Heidän mukaansa erityisesti esikouluryhmissä lapset voivat kokea yhteenkuuluvuutta ja 
halua osallistua aktiivisesti toimintaan. Yhteenkuuluvuus on voimakkain silloin, kun ryh-
mässä tehdään kiinnostavia asioita, ryhmässä on ystävällisiä jäseniä ja sen toimintaa ja jäse-
niä arvostetaan. Voimakkaalla yhteenkuuluvuudella on myönteisiä vaikutuksia niin yksilölle 
kuin koko ryhmän toiminnalle. Voimakas yhteenkuuluvuus tuottaa välittävän ja hyvän 
ilmapiirin, jossa ryhmän jäsenet ovat avoimia toisilleen, kertovat tunteistaan ja arvostavat ja 
kunnioittavat toistensa toimintaa ja tekemistä. Tällainen kulttuuri tukee ryhmän jäsenten 
emotionaalista, sosiaalista hyvinvointia ja motivoituneisuutta, eikä yksilön energiaa kulu 
oman minän varjelemiseen ja itsen puolustamiseen. (mt., 204–205.) Opettaja kertoo lasten 
suunnittelun, neuvottelun ja tehtävien loppuun saattamisen prosessin onnistumisen perus-
tuneen moniin kontekstisiin tahoihin rakennettuihin liitoksiin:  

”…se oli niin pitkä kokonaisvaltanen juttu…ja siihen liitty niin monta eri tahoa... että 
ne...varmaan tiedosti sen että siinä oli monikin mukana…ja jotenkin ne varmaan aatteli että 
tää on niin iso juttu…ehkä se tuli jotenkin niille niin...tulisko se jotenkin läheiseks…se oli mi-
nusta hyvä semmonen positiivinen kokemus kyllä niitten hiljasten kanssa jotka ei ole tosiaan-
kaan ennemmin uskaltanu mihinkään lähtee…että nyt sieltä ei ollu…ei ollu kukaan pois siitä 
lopullisesta esityksestä…” (Olto.) 

Tutkimusten mukaan lasten aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden esiintyminen on yhteydessä 
lasten perhetaustaan (Hujala 2002, 51). Opettaja ajatteli lasten konteksteihin liitetyn toimin-
nan tulleen lapsille läheiseksi ja olleen niin vahvistavan kokemuksen myös aroille lapsille, 
että he uskaltautuivat mukaan ryhmän toimintaan ja myös juhlan yhteiseen esitykseen. 
Avoimessa, konteksisidonnaisessa, toisiaan kuuntelevassa ja keskustelevassa ilmapiirissä 
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lasten oli helpompi toimia yhteistyössä ja tuntea myötätuntoa toisiaan kohtaan. Opettaja 
tarkasteli koettelua koulun näkökulmasta ja näki koteihin ulotetun syklisen oppimistoimin-
nan merkitsevän kenties yhteisvastuullisuuden kasvua: 

”…jos ajattelis että antas mennä siihen et se lähtis kiertämään sitä syklikiertoo...niin se sem-
monen yhteisvastuullisuus siitä oppimisesta kasvais…tällä hetkellä tuntuu et se on niin voi-
makkaasti sysätty koululle ja koulu ehkä haluaakin…että opettaminen on koulun tehtävä ...ja 
onhan se oikeestaan mutta että ...että kuitenkin kun sitä vastuuta koko ajan jaetaan niin…niin 
kyl se on yhtälailla kotienkin homma... ” (Olto.)  

Sovellusvaiheessa yhteys koteihin otettiin vain kerran. Esiopetusympäristössä toimineiden 
opettajien lausumissa heidän pohtiessaan toiminnan merkityksiä korostuivat erityisesti 
lasten puheista erottuvina vuorovaikutuksen ja emotionaalisuuden merkitykset: 

”…kotona ollaan yhdessä juteltu ja mummi tai pappa on tullu käymään ja ollaan kirjotettu nii-
tä ylös…ollu ihania hetkiä…lasten puheista ymmärsin…” (O5lto nainen.)  

Merleau-Pontyn mukaan kohtaaminen ja vuorovaikutus on olennaisen tärkeää toisen ym-
märtämisessä (Johansson 2003). Bengtssonin mukaan kommunikoitaessa toinen vahvistaa 
toista tai korjaa toista ja sekä samanmielisyys tai erimielisyys voi olla esillä toisiaan ymmär-
tävässä suhteessa. (emt.) 

Eri kontekstien yhdistyminen  

Hahmotellessaan kotona oppimisen tuloksia Epstein (2002, 16) korostaa ristiriitojen pois-
tumista ja kehittymistä eri rooleissa olevien aikuisten samankaltaisiksi rakentumisen kaut-
ta:”View of parent as more similar to teacher and home as more similar to school”. Onko 
samankaltaisiksi tuleminen välttämätöntä ristiriitojen poistamiseksi? Esiopetusympäristössä 
tapahtuneen toiminnan jälkeen opettaja korosti lasten työskentelyn sujuvuuden ja toimin-
taan osallistumisen innokkuuden lisäksi erilaisuutta hyväksyvän tunnelman syntymistä, 
toisten huomioimisen kykyä. Hän arveli merkityksen rakentuneen toiminnan monien liitos-
ten avulla:  

”...siihen liitty niin monta eri tahoa... ne...oli puhunu näistä kotonakin...jollakin tavalla…et 
ne...varmaan tiedosti sen että siinä oli monikin mukana...” (Olto.) 

Prosessin eri vaiheissa toiminnan sisältämät piirteet herättivät opettajien välistä keskustelua 
yli koulurajojen. Keskustelua syntyi myös lasten ja vanhempien sekä isovanhempien kanssa. 
Tämän keskustelun sisältönä ei ollut lapsen huono käytös tai edistymisen arviointi vaan 
elämän erilaisuuden ihmettely ja erilaisten kokemusten ja käsitysten selvittely. Keskustelua 
herättivät erityisesti tavoissa ja elämässä tapahtuneet muutokset.  

Opettajien mielestä soveltavan toiminnan aikana kouluissa saatiin rakennetuksi sukupolvien 
välinen yhteys. Toiminta oli motivoivaa ja sitoi nykyhetken menneeseen ja koulun tilassa 
toimivat oppilaat taustoihinsa. Kouluun tulleet viestit olivat mielenkiintoisia, kertoivat uusia 
tarinoita läheisistä elämänvaiheista ja läheisten ajatuksista. Toiminnan kaikkineen ajateltiin 
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olleen elämyksellinen tapahtuma lapsille. Toiminnassa tulivat eri kontekstien erilaiset raken-
teet näkyviksi ja läheisemmiksi:  

”…kodit tulis just lähemmäks tätä niinkun mitä koulussa tehdään…” (O1lo nainen.) 
”…sitoo tämän nykyhetken siihen menneeseen…” (O8lo mies.) 
”…nää isovanhemmat saatiin mukaan tässä…että se että saa isovanhempia mukaan ni se on 
jo aika paljon…” (O2lo nainen.) 
”…kun siellä on aikuisen käsialalla kirjoitettu…saattaa olla semmosia mummuja jotka väräjä-
villä käsialoilla…se käsialojen erilaisuus kun jotkut käyttää sitä vanhaa kaunoo...” (O2lo nai-
nen.) 

Toiminnassa tuotetut kuvat ja kirjoitukset olivat suurelta osin käsin tehtyjä. Jotkut aikuiset 
käyttivät keskusteluissa apuna valokuvia ja vain ani harvat kirjoittivat tekstit tietokoneella. 
Käsin tekeminen tuki varmasti vuorovaikutuksen ja eri kontekstisten merkitysten rakentu-
mista houkutellessaan osallisia keskusteluun ja kysymysten esittämiseen.  

Ajallinen, tilallinen ja mielellinen avartuminen  

Toiminnan sovellusosassa käynnistettyyn toimintaan lähdettiin syksyisessä opettajankoko-
uksessa käydyn keskustelun perusteella, jossa muutamalle opettajalle oli annettu tehtäväksi 
toiminnan tarkempi suunnittelu. Toiset opettajat saivat heiltä valmiit ohjeet, joihin tukeu-
tuivat. Isossa projektissa erityisesti vastuun ottaneet opettajat rakentaessaan suunnitelmat ja 
näyttelyt tunsivat tekevänsä runsaasti ylimääräistä työtä. Varsinaiselle työskentelylle kouluis-
sa varautui liian vähän aikaa ja ”…jotenkin siinä tuli vähän kiire…” (O10lo nainen). Uusi 
työtapa ja ehkä aavistus työmäärän lisääntymisestä aiheuttivat jonkin verran vastustusta, 
eikä ohjeiden vaihtoehtoja jaksettu aina ymmärtää: 

”…oli niitä vaihtoehtoja…et jos tuo on liian vaikee niin sit voi tehä tämmösen…ja siinä niin-
ku ensin…ensiks tuli semmosta…ehkä uuteen haasteeseen tarttumisen vastustusta mutta kui-
tenkin sitten työn kuluessa niin sitten rupes tulemaan näitä positiivisia asioita esille…” (O2lo 
nainen.) 

Alun vastustuksen jälkeen työ sujui ja sen mukanaan tuomat merkitykset alkoivat paljastua. 
Opettaja arveli kertomusten auttaneen keskusteluun osallistujia ymmärtämään omia koke-
muksiaan ja niiden suhteita ympäristöön, toisiin ihmisiin ja aikaan: 

”…et ne tuntu kuitenkin semmosilta et ennenkin on ollu tätä tämmöstä vaikeeta…ja ennen-
kin koulussa tehty… juttuja…” (O8lo mies.) 
”…sota.ajan koulusta...lapset…niinku hätkähti…” (O10lo nainen.. 
”…ne isovanhemmat…tajuaa sen suuren valtavan kehityksen mikä on tapahtunu verrattuna 
johonkin sota-aikaan…ihan suojelevia ja myönteisiä kannanottoja niissä kirjotuksissa on 
…vaikka ne onkin tuonu esille sitä miten erilaista oli…” (O2lo nainen.) 

Kouluun tuli tarinoita, jotka outoudellaan hämmästyttivät ja hätkähdyttivät lapsia, mutta 
virittivät samalla kiinnostuneisuutta ja ymmärryksen kasvua. Lasten ymmärryksen kasvu 
auttoi opettajaa perustelemaan koulun nykyisiä käytäntöjä: 
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”…pysty heijastamaan sitä…et nyt kun tehään…ja on sitä ennenkin tehty…tietysti koitetaan 
välttää kaikkee typerää…ne joskus sanoo et miks tätä pitää…eihän tässä ole mitään miel-
tä…sit vaan koitetaan perustella…onhan tässä joku järki...” (O8lo mies.) 

Aika paljastuu ympärillä tapahtuvien muutosten rytmissä. Muutokset havaitaan eri aistipiiri-
en välittämä tiedon avulla. Näköaistin avulla välittyvien merkistöjen lisäksi haju-, maku-, 
tunto- ja liikeaistin kautta välittyneet elämykset ovat tärkeitä lapsen muistin rakenneosia 
(Lark-Horowitz & muut 1967, 100). Muutosten näkeminen ja merkkien lukeminen yhdistyy 
ihmisten tapoihin ja käsityksiin (Bakhtin 2004, 25). Von Fieandt (1962) korostaa ajan ha-
vaitsemisesta olevan syytä puhua silloin, kun huomataan ajan kulku ja jaotellaan se. Ajan 
hahmotus edellyttää aina jonkin keston. Fenomenaalinen aika saattaa niin lapsilla kuin ai-
kuisilla vaihdella väljissä rajoissa fysikaaliseen verrattuna. Siihen voivat vaikuttaa asennoi-
tumiset ja odotukset. (mt., 242–244.) Siirtymät ajassa eivät näyttäneet tuottavan lapsille 
ongelmia toiminnan kuluessa. Kuunneltuaan kauan sitten leikittyjä leikkejä he kykenivät 
siirtämään toiminnan omaan elinympäristöönsä: 

”...mietin etukäteen et mitenkähän ne virittyy siihen...kun on kuitenkin semmoset kaukaset 
muistot ja sit taas siirrytään tähän omaan esikoululaisen elämään...mutta yllättävän hyvin…” 
(O5lto nainen.) 

Erkkilän (2006) mukaan ihminen ymmärtää narratiivisesti sekä omaa elämäänsä että toisten 
elämää. Narratiivisen tiedonmuodostuksen avulla ihminen pyrkii ymmärtämään kokonai-
suuden punomalla sen yhteen hallussaan olevista osista. Lapset yhdistelivät elämäntapojen 
piirteitä keskenään ja tekivät niistä johtopäätöksiä:  

”…me tulkittiin niin että toinen mummi ja toinen pappa oli varmaan ihan samoihin aikoihin 
ollu koulussa kun niillä oli erilaiset muistot mutta ne tilanteet oli samanlaisia…et lapsista oli 
hauska…semmosia yhteyksiäkin vetää…” (O5lto nainen.) 

Kaikki toimintaan osallistuneet opettajat eivät mieltäneet toiminnan olleen kodin ja koulun 
yhteistyötä:  

”…en tiiä että mitenkä sitten niinku tämmösenä kodin ja koulun yhteistyöjuttuna että ehkä se 
jäi aika lailla niinku siihen että heiltä pyydettiin muistoja ja sitten ne tuli koululle ja oppilaat 
työsti ne ja ne laitettiin esille…mutta vanhemmathan ei oo niinku…eivät osallistuneet siihen 
juhlaan että eivät oo sillä lailla nyt tätä jatkoo...tätä jatkotyöskentelyjuttua sitten nähneet…” 
(O1lo nainen.) 

Olen tässä muuttanut käsitteen ’kodin ja koulun yhteistyö’ muotoon ’koulun ja kodin yhte-
ys’, joka on mielestäni avarampi luonteeltaan. Vanha käsite turhaan sulkee monia erilaisia 
yhteyden rakentamisen tapoja määrittelynsä ulkopuolelle. Kokemukset tässä kertovat mie-
lestäni siitä, ettei tämänkaltainen yhteyttä rakentava toiminta ole mitenkään tuttua koulun 
kontekstissa ja siksi tarjolla olevat tilaisuudet jäivät joiltakin osin käyttämättä. 
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Saadun tiedon runsaus, kiinnostavuus ja käyttökelpoisuus 

Kotiväen osallistuminen tässä toiminnassa oli melko runsasta. Yli puolet kodeista osallistui 
esiopetusympäristössä tapahtuneeseen toimintaan ja noin puolet tai joskus lähes kaikki 
kodit opettajien kertoman mukaan osallistuivat soveltavaan toimintaan. Tiedon tulvaan 
oltiin niin sanotusti hukkua ja sen käsittely koulussa vei aikansa. Moni esille tullut asia olisi 
kaivannut lisäkäsittelyä: 

”...siihen mahtuu jo hirveen monenlaisia tarinoita...että kyllä niistä on virikettä ja...kysymystä 
jatkoon...” (Olto.) 

Toiminnat olivat luonteeltaan ’eläviä’ prosesseja. Ne sisälsivät paljon sellaista tietoa, jonka 
käsittelyä olisi ollut mahdollista jatkaa ja kääntyä jälleen kotien puoleen. Lapset olivat kiin-
nostuneita kuulemaan kodeista tullutta tietoa ja keskustelemaan siitä. Opettajien mielestä 
lapset osoittivat ylpeyttä omakohtaisia tietoja käsiteltäessä. Pohdintaa aiheutti se, mitä mer-
kityksiä toiminta saa silloin, jos lapsella ei ole kotona tavanomaista perherakennetta isineen 
ja äiteineen:  

”...kun ei ole vanhempia…kaikilla lapsilla...niin nämä on semmosia ongelmakohtia…että jos 
aina korostuu vanhemmat vanhemmat…niin siinä saattaakin tulla semmonen…” (O11lo 
mies.) 

Toiminnan kannalta biologisen vanhemman läsnäolon ei tässä ajateltu olevan välttämättö-
män. Jos lapsen perherakenne kotona ei ole muodoltaan traditionaalinen, silloinkin paikalla 
on yleensä joku lapsen arjesta huolehtiva aikuinen, jonka puoleen olisi mahdollista kysy-
myksineen kääntyä: 

”… sitten jos olis sellasia perheitä tai lapsia joilla ei oikeen oo…sitten että jos olis…kun meil-
läkään ei niitä oo ketään semmosia lapsia…jotka olis jotenkin ettei olis omien vanhempiensa 
kanssa …että kyllähän sitä tietysti sillonkin aina sais sitten joltain aikuselta …” (O10lo nai-
nen.) 

On muistettava, ettei lapsen kohtaama aikuismaailma rajoitu vain vanhempiin. Tapa, jolla 
opettaja lähestyy koteja ja käsittelee kouluun tullutta tietoa, on tietysti tässä merkittävä. 
Tämän toiminnan käytännöissä ei havaittu ongelmia niissäkään tapauksissa, kun lapsen 
kodista ei osallistuttu toimintaan. Kouluun tullut tieto tuntui kiinnostavan kaikkia lapsia 
huolimatta siitä, kenen kodista oli kysymys. Kiinnostavuutta lienee lisännyt se, että kotona 
oli opettajien havaintojen mukaan yleensä puhuttu silloinkin, kun ei oltu lähetetty kouluun 
siitä viestiä.  

YHTEENVETO  
Ihmisten luokittelu esimerkiksi miehiin ja naisiin tai aikuisiin ja lapsiin voi suunnata luokki-
en välisten erojen etsimistä ja löytämistä. Enochsson (2003) ounastelee tässä piilevän vaaran 
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vääristyneiden tulkintojen tekemiseen. Päädyin lopullisesti merkitsemään osallistujat mie-
hiksi ja naisiksi, isiksi ja äideiksi, luokanopettajiksi ja lastentarhanopettajiksi, aikuisiksi ja 
lapsiksi, pojiksi ja tytöiksi havaittuani eron poikien ja tyttöjen kotien tilanteissa tuottamien 
kuvien määrässä. Toinen syy ilmaistuun luokitteluun sisältyy myös kodin ja koulun yhteis-
työtä käsittelevään tutkimustietoon, jonka mukaan vanhemmat toimivat eri tavoin suhteis-
saan lapsen koulun käyntiin. Lahelma (2002) toteaa tytöillä ja pojilla olevan omat eronsa, 
mutta korostaa kuitenkin olevan myös kulttuurisesti ylläpidettyjä tapoja, joiden mukaan 
eroja esitetään. Aineiston perusteella ei kuitenkaan voi varsinaisesti selittää miksi esiopetus-
ympäristössä tapahtuneessa toiminnassa pojat tuottivat kodeissa enemmän kuvia kuin tytöt. 
Voi ainoastaan todeta, että poikien kodeissa myös aikuiset tekivät kuvia enemmän. Kotivä-
en aktiivisuus oli suurempi poikien kodeissa. Kotien välillä oli kuitenkin myös yksilöllisiä 
eroja, eikä runsas osallistuminen koskenut kaikkien poikien, eikä vähäinen osallistuminen 
kaikkien tyttöjen koteja. Tulos herättää kuitenkin kiinnostavia kysymyksiä tyttöjen ja poiki-
en erilaisesta kohtaamisesta, koska myös heistä lausutut kuvailut eroavat selvästi toisistaan 
sekä merkityssisällöiltään että määriltään. Aineiston antaman tiedon mukaan poikiin on 
tässä liitetty herkemmin tiedollisia ja toiminnallisia piirteitä. Johtaako siis koulun taholta 
tullut tiedon käsittelyyn kannustava ehdotus aikuisia aktiiviseen osallistumiseen useammin 
juuri poikien kodeissa? Olisiko tässä keino aktivoida poikien opiskeluhalukkuutta koulussa?  

Isovanhempien lapsuudessa isien ja äitien tehtävät olivat selvästi eriytyneet. Äidit hoitivat 
erityisesti kodin arkiset askareet, kun taas isät keskittivät ajatuksensa ja toimintansa siihen, 
mikä liittyi kodin ulkopuoliseen maailmaan. Oma äitini nimitti lasta usein ’käsityöksi’, ja 
käsityöt olivat äitien aluetta. Jos isä puuttui äidin ja lapsen vuorovaikutukseen, oli se erityi-
sen merkityksellistä jo harvinaisuutensakin takia. Isä usein myös pääasiallisesti turvasi per-
heen rahatalouden ja niin hänelle jäi helposti viimeisen sanan valta. Vanhempien lapsuuden 
aikaan tilanne on jo ollut toinen ja yhä useammat naiset ’käsitöistään’ huolimatta ovat olleet 
työssäkäyviä äitejä. Aineistossa äidit mainitsivat hoitamistaan kodinhoitajan, parturin, labo-
rantin, sairaala-avustajan, kioskimyyjän, eläinlääkärin ja keraamikon tehtävistä. Isät mainitsi-
vat kuljettajan ja myyjän tehtävistä. Toimintoihin naiset osallistuivat enemmän kuin miehet 
molemmissa ikäpolvissa ja kummassakin käytännön vaiheessa. Esiopetusympäristön toi-
minnassa kaikki isät eivät halunneet ryhtyä kokemusten kirjaamiseen, vaikka olivatkin kes-
kustelleet ja kertoneet niistä vuorovaikutuksessa lapsen ja omien vanhempiensa kanssa. 
Äidit saattoivat tehdä muistiinpanot isien puolesta. Keskustelun kuluessa äidit saattoivat 
myös ikään kuin parannella isien osallistumista lastensa elämään ja kertoa enemmästä kuin 
lapset. Miesten aktiivisuus kasvoi isompien lasten kanssa toimittaessa. 

On selvää, että vanhemmilla on monia velvoitteita, joista on huolehdittava. Velvoitteiden 
jakaantumista eri henkilöiden hoidettaviksi voi perustella tarjoutuneilla tilaisuuksilla tai 
yksilöiden välisillä ominaisuuksilla. Selvää on silti sekin, että toistensa tunteminen esimer-
kiksi isän ja lapsen tai opettajan ja lapsen isän kesken selvittää osaltaan tiettyä sarkaa elämäs-
tä, ja antaa aiheen etsiä niitä tapoja, joilla yhteyttä ja toistensa tuntemista olisi mahdollista 
rakentaa. Kotiväen kanssa kasvatuksen päämääristä ja keinoista käydyn keskustelun perus-
teella näyttää mielestäni siltä, että olisi mahdollista siirtää koulun ja kodin yhteyden paino-
pistettä lapsen toimintojen ja saavutusten arvioinnista ilmiöiden erityisyyksien tarkasteluun 
ja päätelmien tekemiseen niiden pohjalta. Siten turvattaisiin omakohtaisuuden ja erilaisuu-
den tarkastelu sekä tutuksi tulemisen kautta hyväksyminen. Ehdotan myös huomion kiin-
nittämistä miehille omakohtaisten ilmiöiden tarkasteluun. Suhteiden hienovaraisessa kor-
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jaamisessa pieni situaation muutos voi virittää uuden kokemuksellisen tunnelman (vrt. 
Rauhala 2005, 183).  

Opettajien käsityksen mukaan kotona ei olla perillä siitä mitä koulussa tapahtuu mutta 
kodin käsitysten ja arvostusten ajatellaan välittyvän lasten mukana kouluun. Nämä kodin 
käsitykset saattavat kuitenkin olla liian suppeita tai väärin ymmärrettyjä asettuakseen lapsen 
oppimisen ja koulun ja kodin yhteyden perustaksi. Kodin käsitysten ja arvostusten lähteille 
on olemassa myös suora tie, koulun ja kodin yhteys. Lapset eivät kuitenkaan joidenkin 
opettajien mielestä ehkä tahdo koulun ja kodin välille yhteyttä. Ajattelen sen johtuvan tässä 
yhteydessä käytetyistä menetelmistä, jotka ovat painottuneet lapsen käyttäytymisen ja suori-
tusten, lapsen hyvien ja huonojen puolien tarkasteluun ja arvioimiseen. Koulussa saatetaan 
ajatella, etteivät vanhemmatkaan halua osallistua enempää koulun järjestämiin yhteysmuo-
toihin. Monet käytössä olevista lapsen suoriutumista ja käyttäytymistä arvioivista ja kontrol-
loivista menetelmistä tuntuvat arvioivan ja kontrolloivan myös vanhempia. Vanhemmilla on 
ainakin joidenkin opettajien mielestä vääränlaista, kouluun sopimatonta tietoa. Kuitenkin 
tässä esiopetusympäristössä on niitäkin käsityksiä, joiden mukaan opettajien ja vanhempien 
olisi asetuttava samalle viivalle. Samalta viivalta arvoja, skeemoja ja stereotypioita pelotta 
lähestyen sekä lapset että eri konteksteissa toimivat aikuiset voivat tulkita kokemuksiaan, 
muodostaa käsityksiään ja tehdä valintojaan.  

Lasta tietyn mallin mukaiseksi kasvattavassa entisessä koulussa oli malliin sopimattomat 
tavat ja ominaisuudet pyrittävä poistamaan ja selvittämään tässä normalisoimisen prosessis-
sa ilmenevät ongelmat. Sitä varten laaditut säännöt olivat ennen yksipuolisin sopimuksin 
laadittuja ja saattoivat aiheuttaa ristiriitoja. Nykyisin koulun sääntöjä laaditaan enemmän 
yhteistyönä. Silti säännöt voivat aiheuttaa ristiriitoja niihin sopeuduttaessa erityisesti silloin, 
jos kotiväki on jäänyt niiden kaavailun tilanteessa kokonaan ulkopuoliseksi. Vanhemmat 
mainitsevat yleisesti lasta koskevan tiedon kiinnostavan heitä. Koulusta tuleva lasta koskeva 
tieto kääriytyy vanhempien mukaan ennen kaikkea lapsen ongelmiin. Ongelmista kertovaan 
opettajaan vanhemmat tämän tutkimuksen aineiston mukaan suhtautuvat joskus varsin 
vihamielisesti.  

Koulun ja kodin yhteys ja vuorovaikutus ja käytännöistä eri tavoin tiedottaminen on raken-
tunut yleisen tiedonvälityksen ja liikenteen kehittymisen myötä. Opettajien näkökulmasta 
koulun ja kodin yhteyden rakentamisessa 1970-luvulla yleistynyt informaation jakaminen 
koteihin saattaa tuntua nykyisin turhauttavalta. Tietoa näytetään tässä jaettavan tiedotteina, 
joissakin kouluissa kerran pari vuodessa vanhempainilloissa esitelmöiden, kerran vanhem-
man kanssa kasvokkain keskustellessa, ehkä silloin tällöin reissuvihkoon kirjattuina viestei-
nä, joskus jonkun kotiin puhelimella soittaen ja jossakin jo verkkoympäristöä rakentaen. 
Tieto koskee yleensä tapahtumia, tapoja ja käytänteitä sekä lapsen käyttäytymistä ja suoriu-
tumista. Tiedon jakaminen näyttää olevan usein yksipuolista. Tarpeellisuus tai turhuus yksi-
puolisessa tiedon jakamisessa mietityttää joitakin opettajia ja vanhempia. Tuntuuko tieto 
turhalta, koska se on liian yleistä? Sattumoisin mennen tullen käydyt keskustelut päivähoi-
don ja koulun ovilla ja pihamailla tuntuvat miellyttävän opettajia luonnollisuutensa ja tietyn 
helppoutensa takia. Sattumoisin tavatessa tapahtuva, epävirallinen keskustelu ei takaa mi-
tenkään kaikkien vanhempien ja sitä kautta lasten tasa-arvoa, vaikka ovatkin tasa-arvoisen 
tuntuisia niissä käytettyjen arkisten sanamuotojen perusteella. Sattumanvaraisuus mahdollis-
taa huonosti asioiden syvällisemmän tarkastelun.  
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Yhteyden rakentumisen rytmi ja käytännöt riippuvat opettajasta. Esiopetusympäristössä 
korostuu epävirallisten keskustelujen kohdalla keskustelujen jatkuvuuden merkitys. Joissa-
kin kouluissa vanhemmat kokoontuvat parikin kertaa vuodessa iltaisin ja ainakin kerran 
lapsen koulun alussa vartiksi ja ainakin joidenkin lasten reissuvihkoon on jotakin kirjoitettu. 
Toisaalla yhteys saattaa hoitua lähinnä pihakeskusteluin ja talkootyöpyynnöin. Opettajat 
pelkäävät työmääränsä rasittavaa kasvamista ja toivovat vanhempien helpottavan taakkaa 
omalla työpanoksellaan. Talkoona tehtävään työhön ja koulun muunkin työn tukemiseen 
suhtaudutaan kuitenkin ristiriitaisin tuntein. Siihen tässä aineistossa löytyy yhden isän 
myönteinen kommentti kun taas naiset näyttävät useammin empivän ajan ja mahdollisuuk-
sien riittämistä. Työhön osallistuvat erityisesti muutamat aktiiviset vanhemmat. Näyttää 
kuitenkin siltä, että opettaja on jo ammattinsa ja ammatillisuutensa takia vielä vastuussa 
koulun ja kodin yhteyden rakentamisesta. Totuttuihin rutiineihin turvautumisen helppous ja 
oman työmäärän lisääntymisen pelko voi toimia uusien koettelujen esteenä. Koulun ja 
kodin yhteys on valtakunnallinen velvoite, mutta se on mahdollista täyttää ennen koetuilla 
keinoilla tai jopa niitä varten tarjotuilla tilaisuuksilla vaikka ne olisivat sellaisia, etteivät van-
hemmat voi niitä saavuttaa. Varmasti uudet toimintatavat tuottavat lisää työtä jossakin, 
mutta saattavat avata samalla mahdollisuuksia vähentää työtä toisaalla.  

Ajattelen esitettyjen koulun ja kodin välisten ristiriitojen ja vihamielisyyksien saattavan 
kummuta ongelmia painottavasta, hyviä ja huonoja puolia arvioivasta ja toista kontrol-
loivasta yhteyden rakentamisesta. Yhteys ja siinä tapahtuva tarkastelu olisi mielestäni mah-
dollista kohdistaa siihen, mitä elämän ihmeitä elämään koulussa liittyy. Siihen näkökulmaan 
mahtuisivat hyvin kaikki erilaiset ominaisuudet ja käsitykset.  

Vanhakantaisia käsityksiä koulun ja kodin välisistä yhteysmuodoista pidetään yhteyden 
esteinä. Monia yhteysmuotoja vaivaa yksipuolisuus, jolloin niihin on kotien taholta vaikea 
rakentaa merkityssuhdetta, jonka sitoutuminen vaatisi. Tehtävään sitoutumista, sen omak-
seen ottamista haittaa myös ajalle tyypilliset sijaisuuksiin ja väliaikaisiin sopimuksiin pohjaa-
vat toimenkuvat. Sekä opettajat että vanhemmat mainitsivat kiireen, ajan puutteen ja aika-
taulujen kohtaamattomuuden olevan yhteyden esteenä. Esteeksi nousee sekä opettajien että 
vanhempien ja isovanhempien mielestä opettajan auktoriteetin ja ammatillisuuden aiheut-
tama arkuus, jonka takia kodeista ei katsota voitavan lähestyä opettajaa. Sekä vanhemmat 
että opettajat esittävät epäilyksiä, joiden mukaan kaikki vanhemmat eivät kanna kylliksi 
vastuuta lapsistaan. Onko vastuun tunne vähentynyt? Ovatko aikuisten elämäntilanteet 
muuttuneet niin, ettei lasten kanssa vietettävä aika kulu enää entisellä mallilla? Tähän muu-
tokseen olisi kenties tarpeen koulussa reagoida ja rakentaa vuorovaikutustapoja, joiden 
avulla olisi mahdollista ylittää kontekstien ja ihmisten välisiä kuiluja.  

Toimiakseen säännöllisenä ja sitouttavana toimintana koulun ja kodin yhteyden tulisi opet-
tajien mielestä olla merkityksellistä myös kotiväelle. Aineistossa sekä vanhemmat että opet-
tajat korostivat avoimuutta vuorovaikutustilanteissa. Vanhempien mielestä avoimuuden 
avulla olisi mahdollista rohkaistua lähestymään opettajaa lasta koskevissa asioissa. Opettaji-
en puheessa erottuu myös huoli kasvavasta työmäärästä ja joidenkin mielestä avoimien ja 
luonnollisten rupattelujen avulla estettäisiin opettajien työmäärän kasvua. Opettajat esiope-
tusympäristössä korostavat erilaisuutta hyväksyvää ja tasa-arvoista vuorovaikutusta. Heidän 
mielestään erilaiset vanhemmat ja lapset tuovat erilaisia näkökulmia kouluun ja siten rikas-
tavat vuorovaikutusta. Vanhemmat ja opettajat esiopetusympäristössä pitävät yhdessä ko-
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koontuvia ja pohtivia tilanteita hyvinä. Niissä vanhemmat toivovat kuulevansa toisten van-
hempien kasvatusta koskevia kokemuksia ja käsittelevänsä erilaisia käsityksiä käytännöistä ja 
tavoista. Vanhemmat toivovat myös kasvokkaisia keskusteluja opettajan kanssa, jolloin 
ajattelevat pääsevänsä läheisempään ja välittömämpään yhteyteen. Välittömässä vuorovaiku-
tuksessa ajatellaan olevan helpompi käsitellä lapsen koulutyötä koskevia asioita ja saada 
suoraa ja välitöntä palautetta siitä. Erityisiä, koteja yksilöiden kohtelevina yhteysmuotoina 
opettajat esittivät lapsia kouluun tuovien tai koulusta hakevien vanhempien satunnaiset 
käväisyt koululla opettajaa tapaamassa, ikään kuin ohimennen. Toisena mahdollisuutena 
esitettiin kotiäitien tai työttömien kutsumista kouluun jotakin heille sopivaa tehtävää hoita-
maan. Monet opettajat tosin korostavat, että he toivovat oikeastaan vanhempien taholta 
tulevan aloitteita ja ennen kaikkea tukea heidän työlleen. Yksi isovanhemmista korosti van-
hempien opettajalle antamaa tukea ja jopa opettajan työn valvontaa. Hänen mielestään 
vanhempien tulee olla kansalaisaktiiveja toimijoita ja puuttua koulussa esiin tuleviin epäkoh-
tiin, kuten liian suuriin luokkakokoihin ja liian paljoon työmäärään. Muuten vanhemmat 
eivät liioin määrittele aloitteen paikkaa. Yksi vanhempi esittää epävarmasti aloitteen oikeas-
taan olevan opettajan velvollisuus.  

Tässä esitetyissä toiminnoissa merkityksiä tutkittiin kuvataiteen keinoin. Kodeista tullutta 
kuvin ja kirjoituksin ilmaistua tietoa käsiteltiin paitsi kuvataiteen, myös uskonnon yhteydes-
sä eettisiin keskusteluihin liitettynä sekä musiikkiliikunnan ja liikunnan yhteydessä yhteisölli-
siä leikkejä leikkien. Kertynyttä materiaalia käytettiin myös historian ja erityisesti paikal-
lishistoria opiskelussa ja perehdyttiin sen kautta tiedonkeruun menetelmiin. Yhteys löydet-
tiin myös ympäristö- ja luonnontietoon, jossa tutkittiin ammatteja ja elinkeinoja ja kiinnitet-
tiin huomio vaatetuksen ja matkanteon muuttumiseen. Yhteisöjen säännöistä puhuttaessa 
yhteys löydettiin äidinkieleen, jossa jostakin kodista tulleen vanhan aapisen tarkastelu tuntui 
kaikista erityisen kiinnostavalta.  

Pohtiessaan koulun eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien liittämistä koulun ja kodin 
yhteyteen opettajat näkivät kokemustensa pohjalta kodeista tulevaa tietoa olevan mahdollis-
ta käsitellä koulun oppimisprosesseissa joissakin aineissa opetukseen liitettynä. Opettajat 
silti korostivat yhteyden rakentamista erityisesti niissä tapauksissa, joissa vanhemmilla on 
erityistaitoja, jolloin he voisivat tulla esittämään taitojaan koululle. Kotien työpanoksen 
varaan ajateltiin myös voitavan rakentaa oppimista joissakin aineissa, tähän tarkoitukseen 
opettajien mielestä tuntui sopivan ympäristön tarkasteluun liitettävät talkootyyppiset työt. 
Erityisen hyvin opettajat liittivät koulun ja kodin yhteyteen opettavien sääntöjen ja tapojen 
pohdiskelun ja laatimisen.  

Joidenkin aineiden ja aihealueiden ajateltiin olevan vaikeat, ristiriitaiset tai kyseenalaiset 
liitettäviksi koulun ja kodin yhteyteen. Vaikeana pidettiin muun muassa matematiikkaa, 
jossa ei keksitty mahdollisuuksia yhteisille projekteille. Kyseenalainen oli opettajien mielestä 
uskonto, ympäristökasvatus tai sukupuolikasvatus, joihin tuntui liittyvän liian vahvoja us-
komuksia, asenteita tai kenties pelkoja. Mediakasvatus oli opettajille melko tuntematonta 
aluetta, vaikka jotkut opettajat kertoivatkin koulussa perehdytyn lehden tekemiseen. Me-
diakasvatus nähtiin lähinnä lasten katselukäyttäytymisen ohjailuna, sopimattomien ohjelmi-
en kieltämisenä ja ajateltiin sen kuuluvan ennen kaikkea kodeille. Esikoulun kokonaisvaltai-
sempaa taustaa vasten mediakasvatusta ajateltiin voitavan lähestyä keskustellen ja erilaisia 
näkökantoja esittäen ja niiden pohjalta omaa käsitystä rakentaen.  



397 

Monin paikoin opettajat esittävät tässä huolensa, joka koskee työmäärän lisääntymistä. Ajan 
puutteesta vihjailevat myös jotkut vanhemmista. Ajatellaan, ettei toiminta kaikissa kodeissa 
varmaankaan sovitu aikatauluihin saati toiminnassa vaadittaviin kykyihin. Piirtämisen tai 
sanallistamisen taidon saatetaan kertoa olevan heikon. Piirtämisen mukavuutta ja omia 
kykyjään siinä jotkut kuitenkin hämmästyvät. Lapsen kanssa vuorovaikutuksessa piirtämisen 
ja kertomisen saatetaan sanoa myös olleen yllättävän mukavaa ja aikuisen ja lapsen välistä 
suhdetta lujittavaa. Toiminnan kerrotaan kiinnostaneen lapsia. Kodeissa kerrotaan rakentu-
neen tilanteita, joihin kodin muutkin lapset osallistuivat ja kyselivät tavallista enemmän. 
Vuorovaikutuksen henkilökohtaisuutta ja syvällisyyttä korostetaan. Toiminnan aikana ker-
rotaan käsitellyn tietoja, joista monet olivat sekä aikuisille että lapsille uusia. Isovanhemmilla 
tuntuu olevan paljon ennen kertomatonta tietoa. Vaikka osasta käsiteltävistä ilmiöistä oli 
joissakin kodeissa jo ennen ollut puhetta, kerrotaan tässä toiminnassa jouduttaneen syvem-
mälle elämän tilanteisiin liittyvien merkitysten selvittelyssä. Toiminnasta kerrotaan seuran-
neen oman elämän, kokemusten ja ajatusten aikaa vievää pohdintaa ja laajemmalle virinnyt-
tä keskustelua.  

Esiopetusympäristössä koulussa tapahtuneen toiminnan merkityksistä opettajat korostavat 
erityisesti toiminnan kokonaisvaltaisuutta, läheisyyttä tai emotionaalisuutta, jotka perustuvat 
lapsen kotikontekstin huomioimiselle ja yhteisille keskusteluille. Luokanopettajat korostavat 
kodeista saadun tiedon runsautta, kiinnostavuutta ja käyttökelpoisuutta. Tietoa kerrotaan 
tulleen kodeista kouluun niin paljon, että se oli opettajien mielestä aikaa, vaivaa ja jopa tilaa 
vaativaa opetustilanteissa hallittavaksi. Kotien keskusteluissa käsiteltyjen sisältöjen kerro-
taan olleen lasten mielissä hyvin perustana koulun jatkotoiminnalle. Lasten kerrotaan osoit-
taneen ylpeyttä kotien vuorovaikutuksessa saatuja tietoja koulussa käsiteltäessä. Ajallisten ja 
paikallisten siirtymien eri konteksteista tulleissa tietorakenteissa ei kerrottu tuottaneen vai-
keuksia pienillekään lapsille. Yhteyden mieltäminen kodin ja koulun yhteistyöksi on joillekin 
opettajille vaikeaa ja toimintaa leimaa jossakin määrin sen suomien yhteyttä luovien mah-
dollisuuksien käyttämättä jättäminen.  

Toiminnan eri vaiheissa käytiin lasten ja aikuisten välistä keskustelua, joiden kautta ajattelun 
oli mahdollista muuttua. Toiminnassa oli siten hermeneuttisen kehän piirteitä. Ilmiötä tar-
kastelevaa keskustelua käytiin aluksi kuvin ja kirjoituksin kodeissa aikuisten ja lasten kesken. 
Keskustelu jatkui koulussa opettajan ja lasten kesken, jolloin jaetun kokemuksen ja reflek-
toivan pohdinnan kohteina olivat aikuisten ja lasten kotona tekemät kuvalliset kertomukset 
ja niiden nostattamat lasten mielikuvat. Seuraavaa vaihetta on mahdollista tarkastella oman 
tekemisen kautta tapahtuvana keksimisen, koettelun, tekemisen ja ymmärryksen kehänä, 
jossa keskustelut jatkuivat ja liittivät ilmiön laajempiin kulttuurisiin konteksteihin. Toimin-
nassa kuvien ja kirjoitusten avulla ilmaistut ajatukset peilautuivat eri sukupolvien kertomina 
toisiinsa. Niissä paljastuivat elämänkokemusten ja -kohtaloiden, tilojen, toimintojen ja ra-
kennelmien erot ja yhtäläisyydet sekä erilaisten tunteiden kohteet.  

Hermeneuttisessa lähestymistavassa ei pitäydytä vain siinä, mikä on merkittävää ja kiinnos-
tavaa tulkitsijalle, vaan havainnoidaan myös sitä, mikä on erilaista ja erityistä toisessa (Betti 
1990). Lapsen henkilökohtaiseen taustaan ja tärkeisiin ihmisiin juurtuvassa toiminnassa 
tavoitteena oli hyväksyä erilaiset kontekstit ja ajatukset ja erilaiset taidot tarkastelun koh-
teeksi koulussa. Kotona käydyissä keskusteluissa korostuu lasten henkilökohtaisten ominai-
suuksien myöntäminen ja hyväksyminen sekä oppimisprosessien joustavuuden merkitys: 
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”…jokainen laps omana persoonanaan enemmän…ei ne kaikki välttämättä ole samanlai-
sia…et just että…halutaan kaikki et ne on…samaan muottiin niinku valettas että…kun ne on 
niin erilaisia jo pienenä …” (K7 äiti.)  

Äidin sanoissa paljastuu käsitys koulusta kasvattamansa lapsen normalisoijana ja toive sen 
näkemisestä erilaisuuden vaalijana. Toiminnan aikana eri konteksteissa tapahtuneissa tutki-
vissa kommunikaatioprosesseissa oli erilaisten piirteiden mahdollista tulla näkyviksi. Her-
meneuttinen käsittäminen on eräänlaista yhteisymmärrystä, joka muuttuu ja täsmentyy 
tiedon määrän lisääntyessä. Yhteisessä toiminnassa on nähtävissä mahdollisuuksia paitsi 
lapsen myös aikuisen ajattelun muutoksille.  

Ilmaisun järjestelmät sanoin, kuvin ja kirjoituksin kerrottaessa ovat tässä kulttuurisesti 
muokkautuneet ja periaatteiltaan samanlaiset, siis ’luettavat’ tai ’hahmotettavat’, sillä kaikki 
osalliset ovat suomalaisia. Kuvakieli on lisäksi jossakin määrin universaalia kieltä (ks. esim. 
Golomb 2004). Ajattelua muuttavia eroja kuitenkin myös löytyy kuvista. Vanhempi suku-
polvi tuntee erilaisia selviytymiskeinoja, syy- ja seuraussuhteita sekä representoivia käsitteitä, 
joiden vastineita ei enää ole nuoremman polven tiedossa. Eroja löytyy myös eri aikojen 
kertomusten kuvauksissa esitetyistä tyyleistä, tavoista ja yksityiskohdista, kohteen lähempää 
tai kauempaa esittämisestä ja tekstin mukaan liittämisestä.  

 

ERILAISTEN KÄSITYSTEN JA 
ILMAISUJEN PEDAGOGIIKKA 
KOULUN JA KODIN YHTEYTENÄ  
Rauhala (2005) huomauttaa kasvatus- ja sivistämispyrkimyksissä olevan aina tavoitteena 
muunnella kehittävästi kasvatettavan maailmankuvaa. Koulussa maailmankuvan kehittävään 
muuntumiseen pyritään kehittämällä oppimistilanteita. Rauhala kiinnittää huomionsa per-
hesuhteisiin ja toteaa pienen hienovaraisen korjaavan muutoksen voivan virittää uuden 
kokemuksellisen tunnelman. (mt., 183.) Ihmisen situationaalisuuden perusteella dialogisuus 
liittyy oppimiseen väistämättömästi (Lehtovaara 1996) ja on olennainen elementti perheen-
jäsenten ja koulun ja kodin välisissä suhteissa. Epstein (2002, 7) esittää kumppanuuden 
avulla olevan mahdollista parantaa koulun opetusohjelmia ja ilmapiiriä, tarjota perheille 
tukea, parantaa vanhempien taitoja ohjata lapsiaan, yhdistää perheitä toisiinsa koulussa ja 
yhteisössä, ja tukea opettajan työtä. Esitän tässä luonnoksen, jossa koulun ja kodin välillä on 
kommunikatiivinen, ilmiöitä erilaisin ilmaisumuodoin tarkasteleva ja merkityksiä pohtiva 
yhteys. Tavoitteenani on hahmotella ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa osallisilla on 
mahdollisuus kommunikoida keskenään erilaisten kokemustensa, ajatustensa ja näkemys-
tensä perustalta (vrt. Hujala 2002) ja rakentaa käsitystään elämästä. Yhteys rakentuu lapsen 
kontekstin läheisten toimijoiden keskeisenä ja etenee kunkin hallussa olevaa ja kokemuksis-
ta kumpuavaa tiedon struktuuria käsitellen ja toisia kuunnellen.  
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Viittaan tässä luonnostellulla toiminnalla monilta osin Ravnin kaavailemaan yhteisyyden 
malliin. Ajattelen tässä opettajien ohella myös lasten ja lasten läheisten voivan olla aktiivisia 
kokemansa, ajatustensa ja käsitystensä käsittelijöitä, vaikka päävastuun toiminnan kulusta 
asetan koululle. Ajatusten ja käsitysten ilmaisu voi tapahtua monin erilaisin muodoin, joihin 
erilaiset taidolliset ja tiedolliset elementit ovat liitettävissä. Osallistujilla voi olla eri tilanteissa 
erilaisten keskustelevien ryhmien jäsenten kesken yhteisiä kokemuksia, ja he voivat jakaa 
toisilleen merkityksellistä tietoa, joiden kautta voivat oppia tuntemaan toisiaan, suhteuttaa 
erilaisia näkökulmia toisiinsa ja vaikuttaa yhteiseen toimintaan (vrt. Ohlsson 1996). Henki-
lökohtainen tieto perustuu omille kokemuksille, joissa jotakin ympäristöstä havaitaan ja 
ymmärretään se osana sosiaalista tietoa (vrt. Illeris 2001).  

 

 

Kuvio 8. Erilaisten käsitysten ja ilmaisujen pedagogiikka koulun ja kodin yhteytenä. 
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Sosiaalinen tieto mahdollistaa ihmisten keskeisten kokemusten ja ajatusten vaihdon. Ym-
märrys muuttuu aiemmin tuntemattomien näkökulmien vaikutuksesta. Olennaista ryhmässä 
tapahtuvassa oppimisessa on erilaisten näkökulmien reflektointi ja sille perustuva oman 
ajattelun muutos. Toisten elämästä kuullaan ja tullaan myös itse kuulluiksi (vrt. Sava 2004). 
Itse kunkin ymmärrys rakentuu toiminnan vaiheissa.  

Jokaisella vuorovaikutustilanteella on oma sosiaalinen viitekehyksensä (ks. Goffman 1976, 
1981). Sen heterogeenisuus edistää ajattelumallien syntymistä esittäessään useita vaihtoeh-
toisia rakennusosia ja jouduttaessaan merkityksenantoa. Erilaisten ajatusten käsittely voi 
lisätä motivaatiota ja kartuttaa selviämistapoja. Kuvaan erilaisten käsitysten ja ilmaisujen 
pedagogiikkaa koulun ja kodin yhteytenä ympyränmuotoisen kuvion (8) avulla.  

Ajattelen kotiväen käsitysten muodostavan tietovaraston, joka on liitettävissä koulun ope-
tus- ja oppimisprosesseihin monin eri tavoin ilmaistuna. Käsityksillä tarkoitan kokemusten 
perustalle rakentuvaa ilmiötä koskevaa ymmärrystä. Pedagogiikalla tässä tarkoitan niitä 
koulun käytäntöjä, joihin aikuisten ja lasten kommunikoiva, tutkiva ja pohtiva toiminta 
liittyy. Siinä koulun ja kodin yhteyttä rakentavan toiminnan perustan käsitykselle, jonka 
mukaan yksilö hahmottaa maailmaa ja sen merkitysrakenteita omassa situaatiossaan vuoro-
vaikutuksessa toisten kanssa toimijana, kertojana, kuuntelijana ja pohtijana. Situationaalisen 
oppimiskäsityksen mukaan oppimisessa on kysymys merkitysten ymmärtämisestä ja muut-
tumisesta (Lehtovaara 1996). Mallissa opettajan vastuualueena on vuorovaikutuksellisen 
oppimisympäristön rakentaminen ammattillisuutensa suomin edellytyksin. Kotiväki osallis-
tuu oppimisympäristön toimintaan oman kiinnostuksensa ja tietämyksensä perusteella ja 
omien ajallisten mahdollisuuksiensa rajoissa, itselle sopivien ilmaisumuotojen avulla ja lisää 
ymmärrystään koulun toiminnasta ja lapsen ajattelusta. Lapsi liikkuu fyysisesti vuorovaiku-
tuksessa toisten kanssa kahdessa kontekstissa, osallistuu ilmiöiden tarkasteluihin eri ihmis-
ten näkökulmista ja pohtii myös omia ajatuksiaan suhteessa niihin eri ilmaisumuotoja käyt-
täen. Opettaja kuulee useita kantoja ja näkökulmia tutkittavasta ilmiöstä, lisää tietovarasto-
jaan ja muokkaa käsityksiään. Ajattelen tässä toisten kertoman kuulemisen ja toisten toimin-
tojen näkemisen sekä pohtimisen kautta toimintaan osallistujan omien merkitysrakenteiden 
ja ymmärryksen muotoutuvan. 

Kuvion (Kuvio 8) ympyriäisen muodon sisällä ovat sekä koulu että koti läheisessä vuoro-
vaikutuksessa keskenään. Ne sijaitsevat yhdessä avoimessa tilassa, joka on Maailma. Koulun 
ja kodin, sekä maailman tilan ilmapiiri rakentuu tässä toimijoiden kertomien kokemusten 
perustalta. Kuvaan niitä tässä käsittein erilaisuus, omakohtaisuus ja pohtivuus. Tarkastelen 
seuraavaksi niihin kuhunkin liittyviä ajatuksia lähemmin. 

Erilaisuus  
Yhteisöissä eläessä tietyistä tavoista käsittää ja käsitellä ulkomaailmaa tulee hallitsevia, ja ne 
korostuvat koulun opetuksessa (ks. esim. Bernstein 1971). Koulussa painotetaan kirjallista 
ilmaisua. Lapsen kanssa tietoja tarkasteltaviin toimintoihin ei perinteisesti ole koulussa 
liitetty lapsen läheisten hallussa olevaa tietoa ja henkilökohtaista ajattelua. Tästä kodin pii-
riin sijoittuvasta tiedosta, samoin kuin tajunnalle passiivisesta tiedosta ollaan oltu sittemmin 
kiinnostuneita. On alettu puhua ’piilevästä’ tai ’hiljaisesta tiedosta’, (Polanyi 1962: ’tacit 
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knowledge’; ks. myös esim. Koivunen 1997), jonka ajatellaan antavan tuntuman siitä, kuin-
ka eri ihmiset käsittävät tilanteen, sekä siitä, mikä on mahdollista ja mahdotonta. Lehtovaa-
ran (1996) mukaan ’tacit knowledge’ viittaa merkitysten selkeysasteen vaihteluun. Hänen 
mukaansa tarvitaan tietoista tulkintaa, jotta voi ymmärtää esimerkiksi kuvissa piilevää tietoa.  

Yksilöiden tavat hahmottaa maailma ja toimia siinä ovat yhteydessä ympäröiviin sosiaalisiin 
ja kulttuurisiin malleihin. Kulttuuriset käsitykset ja välineet välittyvät viestinnän välityksellä. 
Tässä erilaisia käsityksiä kodeissa tarkastelevissa toiminnoissa kokijat korostavat erilaisten 
kokemusten paljastumisen ja kontekstien yhdistymisen voimaa ja merkityksellisyyttä. Osal-
listumisen tavat sovittautuvat itse kunkin aikatauluihin ja erilaisiin kykyihin. Vuorovaikutus 
erilaisista kulttuurisista konteksteista tulevien ihmisten kanssa voi toimia eteenpäin vievänä 
voimana (ks. esim. Dewey 1953; Vygotsky 1978, 1983; Bronfenbrenner 1996, 104). Kult-
tuurinen heterogeenisuus vaikuttaa itsestä muotoutuvaan käsitykseen erilaisia toimintoja 
perustelevilla diskursseillaan. Itsen monimuotoinen rakentaminen tarkoittaa yhteyttä erilai-
siin etnisiin, uskonnollisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin ryhmiin (Dahlberg & muut 1999, 57–
58). Erilaisuus on liitettävissä ihmisten välisiin suhteisiin ja toisen huomioimiseen (vrt. 
Ricoeur 1992). Sosiaalisesti heterogeeniset ryhmät lisäävät itsetietoisuutta (Hart & Fegley 
1997.). Toisen huomioiminen antaa itselle toisen, jolla on kasvot, kuten Lévinas on esittä-
nyt. Erilaisuuden tarkastelu voi lisätä toisen merkitystä ja erityisyyden arvoa. Ihmisten pitä-
minen erilaisina ja erityisinä liittyy oikeudenmukaisuuden ajatukseen.  

Bruner (1962) viittaa erilaisuuden tärkeyteen pyrittäessä sosiaaliseen muutokseen koulutuk-
sen ja kasvatuksen keinoin. Hän huomauttaa samanlaisuutta korostavan kasvatuksen voivan 
rajoittaa ja kahlita mielen pyrkimyksiä. Jotta rajat eivät olisi yksipuolisen tiedon käsittelyä 
edistävät, tarvitaan kasvatusprosesseja, joissa esitetään erilaisia näkökulmia ja vahvistetaan 
halua niiden tutkimiseen. (mt., 114–117.) Erilaisuuden huomioiminen koulussa merkitsee 
erilaisuuden esittämisen tilanteiden järjestämistä ja erilaisten ilmiöiden tarkastelua useista 
näkökulmista:”...it means opening up other thinking, which foregrounds singularity, multip-
licity, local knowledge, meaning making, social constructions, emotion, ambivalence and 
complexity” (Dahlberg & Moss 2005, 112). Erilaisuuden tarkastelu voi lisätä itsen kelvolli-
seksi tuntemista. Kulttuurisen kelpoisuuden myönteiset vaikutukset voivat Rönnholmin 
(1989) mukaan olla yleisen elämänhalun tai itsensä toteuttamisen osatekijöinä (mt., 287–
295). 

Tarkastellessaan oppimista situationaalisesta näkökulmasta Lehtovaara (1996) korostaa sekä 
mikro- että makrotasojen merkityksiä. Situationaalisen oppimiskäsityksen mukaan on siten 
tärkeää, että oppijalla on koettua maailmaa monipuolisesti. (mt.) Tässä erilaisten kokemus-
ten ja käsitysten tarkastelu perustuu aikuisten ja lasten välisille suhteille, kohtaamisille ja 
erilaisia ilmaisukeinoja käyttäville kommunikoinneille. Erilaisuutta tarkastellaan erilaisina 
mahdollisuuksina. Eri näkökulmat esitetään oman halun mukaisesti, omilla äänillä ja voi-
makkuuksilla. Mikä tahansa ilmiö voidaan siinä ottaa tarkastelun kohteeksi (ks. Egan 1999). 
Kontekstista tietoa käsitellään koulussa siitä paljastuvien erilaisten osatekijöiden merkitys-
kentissä. Käsityksistä keskustellaan avoimesti pyrkimättä saavuttamaan yhteistä tai lopullista 
totuutta. Näkökulmien vaihtoa ja toisen äänten kuulemista pidetään tärkeänä. Erilaisten 
käsitysten ja ilmaisujen pedagogiikan avulla rakennetaan kuvaa itsestä, kulttuuritaustasta ja 
tulevaisuudesta. Oman aikakauden ja tulevaisuuden näkemistä ja ymmärtämistä laajenne-
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taan aiempien sukupolvien erilaisten kokemusten avulla (vrt. Bardy 1996, 210–215; Dahl-
berg & Moss 2005, 96).  

Omakohtaisuus  
Lapsen kehittymisen tarkastelussaan Vygotsky (1978, 86) määrittelee lähikehityksen vyö-
hykkeen (’zone of proximal development’), välimatkan, jonka rajapyykit muodostuvat siitä, 
mitä yksilö voi saada aikaan yksinään ja ilman tukea, sekä siitä, mitä hän saa aikaan aikuisen 
johdolla tai yhteistyössä osaavampien tovereiden kanssa. Kehitysvyöhykkeen rajapinnassa 
kykenevämpi ohjaa kyvyttömämpää ja opastaa tietyn kulttuurin tai osakulttuurin tapaan 
tarkastella jotakin tiettyä ilmiötä. Chak (2001; myös Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001) 
korostaa aikuisen ja lapsen vuorovaikutusprosessissa molempien osapuolten olevan mah-
dollista oppia. Kehitysvyöhykeajattelu on mahdollista liittää tässä esitetyssä koulun ja kodin 
yhteysmuodossa kaikkien osallisten toimintoihin. En näiden toimintojen tarkastelussa kui-
tenkaan halua suuntautua osallistujien kyvykkyyteen tai kykenemättömyyteen tai muutoin 
lukita erilaisia ominaisuuksia sosiaalisiksi arvojärjestelmiksi. Painotan toisen kuuntelun 
perustalta kumpuavaa itse kunkin konstruoimaa ajattelun muutosta. Tässä pedagogisen 
toiminnan luonnoksessa liitän kotiväen koulun ilmiöitä tarkasteleviin vuorovaikutusproses-
seihin laajentaakseni tiedon käsittelijöiden kenttää, paljastaakseni erilaisia toimintajärjestel-
miä (vrt. Foucault 1977; 1980) ja omakohtaistaakseni ilmiöitä selvittäviä prosesseja (vrt. 
Lehtovaara 1996). 

Opettajina toimivat kokijat tässä korostavat toiminnan aikana kotien konteksteista saadun 
tiedon runsautta, kiinnostavuutta ja käyttökelpoisuutta. Toimintaa kuvataan kokonaisvaltai-
seksi, emotionaaliseksi ja läheisyyttä korostavaksi. Vuorovaikutus tässä rakentuu kotien ja 
koulun keskustelevan kerronnan tilanteissa ja merkityksellistyy osallistujien välisten tun-
nesuhteiden ja tarkasteltavien ilmiöiden omakohtaisuuden kautta. Tarkastelun kohteen 
omakohtaisuuden kautta on mahdollista lisätä toimintaan tarvittavaa motivoitumista. Tun-
teiden, intentioiden, toiveiden ja pelkojen kautta tarkasteltu tieto tulee suoremmin ymmär-
retyksi ja merkittävämmäksi kuin inhimillisestä lähteestään erotettu tieto (Egan 1999, 50–
51). Tunteet voivat motivoida tiedon tavoittelua (Rauhala 1995, 130). Omakohtaisuus vah-
vistaa jatkuvuuden ja pysyvyyden tunnetta.  

Erilaisten ilmaisumuotojen mahdollistaminen omakohtaistaa koulun ja kodin yhteyttä ra-
kentavaa toimintaa ja mahdollistaa monin tavoin tarkastelun nivoutumisen koulun käytän-
töihin. Kiinnitän tässä huomion taiteen keinoin tapahtuvan ilmaisun ja taidekasvatuksen 
merkityksiin. Taidekasvatuksellisen prosessin tuloksena syntyy tiedostettu, omakohtainen, 
harkittu ja jaettu kokemus (ks. Räsänen 1998). Kokemusten monipuolisuus ja omakohtai-
suus tukee yksilön emotionaalista kasvua (Viitanen 1998, 69). Taidekasvatuksen avulla 
oppijaa autetaan tutkimaan jotakin, joka on jo ollut ja kuvittelemaan jotakin, jota ei vielä ole 
olemassa. Taidekasvatuksen prosesseissa tutkitaan monitulkintaisia ilmiöitä, löydetään ja 
hyväksytään monia näkökulmia ja ratkaisuja (Eisner 1998). Kuvien avulla kertominen tarjo-
aa avoimen ja intensiivisen keskusteluilmapiirin, koskettaa koettua ja käsitettyä ja liittyy 
perustavanlaatuisesti olemassaoloon. Kuvien työstäminen auttaa muistamaan yksityiskohtia 
sekä hahmottamaan kohteiden välisiä suhteita ja kokonaisuuksia. Tunteet ovat siinä olen-
naisesti mukana ja tulevat tunnistetuiksi.  
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Pohtivuus 
Selviytyminen sosiaalisesta elämästä edellyttää, että yksilö kykenee punomaan elämän ko-
kemukset merkitysrakenteiksi (vrt. Rönnholm 1999). Selviäminen vaikeista tai marginaalisis-
ta olosuhteista voi perustua yksilön kykyyn tuottaa minuutta vahvistavaa merkitystä, konst-
ruoida ja tulkita yhtenäiseen muotoon sattumanvaraisuuksia (mt., 198–199). Tiettyjen so-
siokulttuuristen ehtojen vallitessa yksilö varustautuu toiminnoilla, kokemuksilla ja elämyksil-
lä ja muuttuu niiden myötä. Yhtenä merkittävänä sosiaalisena tilana toimii koulun oppimista 
ja kulttuurin siirtoa varten rakennettu käytäntö. Kuitenkaan oppimisen tarkoituksena ei 
Säljön (2001) mukaan ole pelkästään omaksua ja käyttää sitä, minkä aiemmat sukupolvet 
ovat luoneet. Tietoa sovelletaan uusissa tilanteissa, joissa tiedon olemus ja merkitys muut-
tuvat. Säljö painottaa yksilön oikeutta osallistua siihen päätöksenteon prosessiin, jossa mer-
kityksiä punnitaan. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkastellen on tärkeää olla selvillä eri 
toimintajärjestelmissä pätevistä viestintäsäännöistä ja oppia hallitsemaan niiden käyttö. 
Toiminnot, tiedot ja ymmärrykset sisältyvät konteksteihin joissa niitä luodaan ja uudelleen 
luodaan. (mt., 122–136.) Osat ja kokonaisuudet määrittävät toisiaan. Autonominen ihminen 
pystyy pohtimaan tietoisesti ja valitsemaan erilaisista vaihtoehdoista (Held 1997, 367).  

Freire (2005, 152) toteaa: ”Dialogissa ihmiset kohtaavat ”nimetäkseen” maailman...”. Ni-
mettäessä opitaan ja oppimistapahtumaan liittyy tulkintaa (ks. Lehtovaara 1996). Uutta asiaa 
opeteltaessa horisontteja tarkastellaan ja valitaan aktiivisesti. Yksityiskohdat asettuvat suu-
rempaan kokonaisuuteen ja yksilöllinen liittyy yleiseen. Tälle valikoivalle tilalle on ominaista 
voimakas tietoisuuden sävytys. Horisontit määräävät, mitkä asiat säilyvät ja mitkä eivät 
ihmisen kokemustodellisuudessa. (mt.) Tässä erilaisia käsityksiä erilaisin ilmaisuin tarkaste-
levassa toiminnassa ilmiöiden osatekijöitä pyritään aktiivisesti paljastamaan ja tutkimaan. 
Kokijat korostavat toiminnan käynnistävän omaa elämää, ajattelua ja käytäntöjä koskevan 
pohdinnan ja yllyttävän sitä selvittävään keskusteluun toisten kanssa. Hermeneutiikkaa 
filosofisena ilmiönä suuntaa kritiikki, ja sille on ominaista kokemusten reflektointi. Jokapäi-
väistä kokemuksille perustuvaa kommunikointia rakennetaan itsensä ymmärrettäväksi ja 
toiset vakuuttuneiksi tehden (ks. Habermas 1990).  

Jokapäiväisissä kohtaamisen tilanteissa muotoutuvat toisensa tunnistavien yksilöiden identi-
teetit, käsitykset ja ilmaisumuodot. Tietojen vaihtaminen ja vakuuttaminen mahdollistuu eri 
ilmaisumuotojen välityksellä. Tässä vuorovaikutuksellisen ja pohtien oppivan kohtaamisen 
tavoitteena on yhteisesti tapahtuvan, elämän ilmiöitä ja niiden merkityksiä tarkastelevan 
toiminnan perusteella itse kunkin osallistujan ajattelun rakentuminen ja muovautuminen. 
Toisten kontekstisia ilmaisuja kuunneltaessa ja omia ajatuksia eri ilmaisukeinoin kerrottaes-
sa ja toisiin verrattaessa ajattelen itse kunkin erottavan merkityksiä. Kyvyn merkitysraken-
teiden konstruoimiseen ajattelen ihmisellä olevan niin lapsena kuin aikuisena, niin opettajan 
kuin kotiväen toimintoihin osallistujana. Tämän kyvyn ajattelen voimistuvan erilaisia käsi-
tyksiä kuunnellen ja monin tavoin itseä ilmaisten. 
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LOPUKSI 

Selvitän tässä koulun ja kodin yhteyttä tietyllä paikkakunnalla tiettyjen ihmisten kokemusten ja käsitys-
ten kautta. Taustalla on käsitys ihmisestä, joka voi lapsena tai aikuisena ollessaan oppia toisilta, lapsilta 
tai aikuisilta. Kysymyksessä on siis kasvatuksen alaan liittyvä työ, jossa pyrin kohteen tai ilmiön yhte-
yksien hahmottamiseen ja selvitykseen. Ajattelen maailman hahmottamisen harjoittamisen edistävän 
itse kunkin sovittautumista ympäristöön ja toisiin ja olen innokas koulussa liittämään tähän prosessiin 
opettajan ja lasten lisäksi kotiväet ja heidän kulttuureistaan kumpuavat käsitykset.  

“... knowing has many faces...” (Bruner 1962, 131). 

Tarkastelen tässä koulun ja kodin yhteyttä. Taustaani kuuluu oma pettymys koulun ja kodin 
yhteyden muodostumiseen ja kokemus tavasta, jota haluan tässä luonnostella lisää. Tarkas-
telu koostuu useista vaiheista. Ensimmäinen niistä on esiopetusympäristössä tapahtunut 
toiminta, jossa yhteys rakennettiin yltämään kotien konteksteihin. Sitä seurasi toinen vaihe, 
jossa yhteyttä rakentavaa toimintaa sovellettiin saman paikkakunnan viidessä koulussa. 
Sovellusvaihe johti seuraavaan, jossa selvitin koulun ja kodin yhteysmuotojen rakentumista 
eri sukupolvien edustajien kokemuksissa toimintapaikkakunnalla.  

Toiminnan aikana kotien vuorovaikutustilanteissa aikuiset ja lapset keskustelivat ja kertoivat 
kokemuksistaan ja ajatuksistaan toisilleen ja kirjoittivat ja piirsivät ne kouluun tuotaviksi. 
Koulussa kuvien ja kirjoitusten avulla tuotetut kertomukset toimivat opetuksen perustana. 
Toiminnan tavoitteena oli aikuisten ja lasten, opettajien ja vanhempien sekä eri sukupolvien 
edustajien keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteisen kommunikoivan pohdinnan herättely ja 
liittäminen koulun opetusohjelmaan. Halusin toiminnan avulla myös selvittää miten kotona 
aikuisten ja lasten kuvin ja kirjoituksin kertova vuorovaikutus toimii tiedonkäsittelyn perus-
tana koulussa ja koulun ja kodin yhteysmuotona esiopetusympäristössä. 
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Toiminnassa kaikki prosessiin osallistujat olivat omien kertomustensa esittäjiä ja asiantunti-
joita, jotka kartuttivat ja mahdollisesti muuttivat käsityksiään toisten kertomuksia kuunnel-
lessaan. Toimintaan osallistuneiden aikuisten kertomuksille, lasten puheille sekä toiminnan 
aikana kerätylle kuvin ja kirjoituksin tuotetulle aineistolle perustuva selvitys paljastaa kotona 
käytyjen aikuisten ja lasten välisten vuorovaikutusten olleen merkittävät kaikille osallistujille. 
Toiminta herätti muistoja, motivoi ja aktivoi tekemistä niin kotona kuin koulussa, käynnisti 
ja lisäsi ihmisten välisiä pohdintoja ja sitä kautta ymmärrystä. Esitän tässä toimintoihin 
osallistujien muotokuvia aikuisten ja lasten tekeminä. Muotokuvat olen rajannut toimin-
noissa tuotetuista kuvista. 

Isovanhemmat  

       

     

Vanhemmat 
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Lapset 
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Koulun ja kodin yhteyden muutosten alainen 
tarkastelu 
Tässä tarkastelun kohteina ovat ihmisten väliset prosessit. Aaltola (1992) korostaa toimin-
nan tutkimista ihmistä tutkittaessa. Ihmiseen vaikuttavat monet tekijät. Jotkut ovat sellaisia, 
joita ei voi valita, vaan ne tulevat vastaan. Osa kytkeytyy omaan ajatteluun ja intresseihin. 
Tutkittaessa inhimillistä prosessia voidaan Aaltolan mukaan periaatteessa ottaa tarkastelta-
vaksi tietty pala kokonaisuudesta, siivu, jota lähestytään ymmärtävän ja selittävän otteen 
lisäksi deskriptiivisestä näkökulmasta. (mt., 52–53.) Tässä tarkasteltava siivu on koulun ja 
kodin yhteys tietyllä paikkakunnalla eläneiden ihmisten kertomana ja siellä tapahtuneiden 
toimintojen kuvailuina.  

Pyrkiessäni systemaattisesti löytämään kohdetta selvittävää tietoa (vrt. Gregory 2003, 6–14), 
kohdistin alussa kiinnostukseni aikuisten ja lasten vuorovaikutuksellisten oppimisprosessien 
rakentamiseen esiopetusympäristössä kuvataiteen keinoin. Toimeen ryhtyminen tässä tuotti 
kuitenkin lopulta pitkän laadullisen prosessin, jossa jouduin kasvattamaan omaa ymmärrys-
täni. Syrjälä ja Numminen (1988, 81) korostavat toisiin kohteisiin vertaamisen ja sitä kautta 
näkemyksen laajentamisen merkitystä. Laajentamisen mahdollisuus järjestyi tässä itsestään, 
kun toiminnassa käytettyä menetelmää sovellettiin viidessä koulussa. Sovelluksen aikana 
kodeista kouluun tuotettu materiaali kertoi kolmen sukupolven aikana tapahtuneista elä-
mäntapojen ja käsitysten muutoksista sekä koulun ja kodin eri tahoilta toisiaan lähestyvästä 
vuorovaikutuksesta. Kodeissa tuotettu aineisto mahdollisti kouluun liittyvien muistojen 
merkitysten ja eri sukupolviin kuuluvien aikuisten kodeissaan sekä koululaisten koulussa 
tekemien kuvien piirteiden selvityksen. Soveltavan toiminnan selvityksessä kävi ilmi, että 
kodeista tullut tieto kiinnosti lapsia koulussa ja herätti joskus pitkään jatkuneita pohdintoja 
ja kriittisiä keskusteluja. Menetelmä tuotti runsaasti eri oppiaineiden opetukseen liitettävää 
tietoa ja materiaalia ja synnytti myös laajempaa aikuisten välistä, elämän ilmiöitä tarkastele-
vaa vuorovaikutusta.  

Laadullisessa tutkimuksessa ilmiötä ja sen merkitystä pyritään ymmärtämään eri yhteyksissä 
(ks. Eisner 1991). Toimintojen materiaali innosti selvittämään lisää kolmen sukupolven 
aikana tapahtuneita muutoksia koulun ja kodin yhteyden rakentumisessa ja käytännöissä. 
Sitä varten haastattelin neljää pitkään paikkakunnalla toiminutta henkilöä. Laajensin haastat-
telujen avulla tarkasteluni historiallista perspektiiviä ja selvitin ihmisten kokemuksia kolmen 
sukupolven ajalta. Laadin kohtaamalleni ja kuulemalleni perustaen ajan kulkua myötäilevän 
ja eri sukupolvien edustajien ja opettajien käsityksiä esittävän koulun ja kodin yhteyden 
rakennemallin sekä yhteyden osallistujien tyypittelyn sukupolvittain. Aineistosta nostin 
lisäksi eri osapuolten käsityksiä koskien koulun ja kodin yhteyden käytäntöjen merkityksiä, 
esteitä ja mahdollisuuksia. Selvitin myös osallistujien kokemuksia ja käsityksiä tämän tutki-
muksen toiminnoista ja niiden merkityksistä sekä esitin niiden perustalta luonnoksen erilais-
ten käsitysten ja ilmaisujen pedagogiikasta. Siihen liitän koulun ja kodin yhteyden ja siinä 
tapahtuvan erilaisten käsitysten ja tietoainesten pohtivan tarkastelun.  

Prosessi kaikkineen muistutti mielestäni elävää elämää, johon liittyi konkreettisia ja yksi-
tyiskohtaisia tapahtumia, tilanteita, ihmisten kokemuksia, tunteita, mielipiteitä ja käsityksiä. 
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Tutkimuksen aikana kerätyn aineiston järjestämisen avulla pyrin ilmiön kokonaisvaltaiseen 
hahmottamiseen.  

Lasten ja aikuisten kuvat, taide ja taidekasvatus  

Toiminnot liitettiin kuvallisen ilmaisun ja kuvataidekasvatuksen käytäntöihin. Valinta johtui 
ennen kaikkea omasta kiinnostuksesta ja kokemuksista, mutta myös taidekasvatuksen omi-
naisuuksista. Taidekasvatuksen avulla on mahdollista oppia kompleksisen ja kriittisen ajatte-
lun taitoja, kulttuurisia arvoja ja merkityksiä, toisen hyväksymistä sekä itsen ilmaisua ja 
ymmärtämistä (ks. esim. Isenberg & Jalongo 2001; Sava & Vesanen-Laukkanen 2004)). 
Taide on universaali, tunteita herättävä kieli, tie erilaisten kulttuuriperintöjen ymmärtämi-
seen, tulkintaan ja arvostamiseen. Taidekasvatus sovittuu luontevasti kontekstuaalisen ja 
monikulttuurisen oppimisen näkökulmaan, koska sen tärkeitä päämääriä ovat kauan olleet 
kokemuksiin ja ilmaisuun perustuva lapsen yksilöllinen ja sosiaalinen kasvu sekä itsen ym-
märtämiseen ja toisen hyväksymiseen pyrkiminen (ks. esim. Dewey 1953; Eisner 1972; 
Schirrmacher 1998; Puurula 1992). Taidekasvatuksen tehtäväkenttään kuuluu erilaisten 
kulttuuristen ilmiöiden tarkastelu ja analysointi ja se soveltuu hyvin emootioiden ja eettisten 
tunteiden käsittelyyn (ks. esim. Dahlström 1999; Seeskari 2004). Taidekasvatus on jo kauan 
hakeutunut ongelmallisiin, interaktiivisiin prosesseihin, joissa työstyvät ennakkokäsitykset, 
kontekstuaaliset tiedon lähteet, tulkinta, tuottaminen ja pohdinta. Taide on kieli, joka ilmai-
see merkityksiä (Haynes 1996).  

Taidemaailmassa on usein ihailtu lasten tuotoksia ja pyritty käyttämään lasten välitöntä 
ilmaisun tapaa myös aikuisten tuottamassa taiteessa. Lasten ja aikuisten taiteellista toimintaa 
on verrattu keskenään (Davies 1997; ks. myös Arnheim 1969; Gardner 1973, 1979; Read 
1945; Schaefer-Simmern 1948). Willats (2005, 193) toteaa kuitenkin lasten taiteen menettä-
neen jotakin entisestä asemastaan:”...child art now seems to have lost some of its status as 
art”. Lasten ei ajatella tekevän ’lasten taidetta’, vaan ennemminkin tutkivat taiteen kautta. 
(Smith & muut 1993, 103; ks. myös Salminen 1994). Smith kumppaneineen (1993) korostaa 
aikuisten taiteen ja lasten tuotosten eroavan toisistaan. Lasten taide on luonnostelua ja 
suunnitelmia, kun taas aikuisten teokset ovat ajatuksista ja tunteista kertovia metaforisia 
lausumia, jotka on tuotettu muulla kuin kirjallisella kielellä. Historia ja kulttuuri ovat teh-
neen oman vaikutuksensa aikuisten taiteeseen. Smith ja muut ajattelevat, ettei lasten tuotok-
silla ole metaforista merkityssisältöä, vaan ne on tehty irrallaan historiallisesta tiedosta. Ne 
ovat yksinkertaisia, järjestämisestä ja visuaalis-graafisten keinojen käyttämisestä syntyneitä 
tuotoksia. (mt., 37.)  

Lapsen kuvallisia tuotoksia ei ole juurikaan verrattu muihin kuin ammattitaiteilijoiden tuo-
toksiin. On mielestäni harhaanjohtavaa yleisesti verrata lapsen tekemiä tuotoksia aikuisten 
taiteilijoiden tuotoksiin. Yhtä harhaanjohtavaa olisi verrata aapisestaan vasta selvän saaneen 
lapsen tavausta teatterikorkeakoulun suorittaneen ammattinäyttelijän äänikirjan lukemiseen 
tai ensiaskeliaan ottavan kulkua tanssitaiteen esitykseen. Tässä vertaan lasten tekemiä kuval-
lisia tuotoksia aikuisten tekemiin. Kukaan aikuisista ei toimi ammattitaiteilijana. Sekä aikui-
set että lapset esittävät kuvissaan hahmoja vähälukuisin ja yksinkertaistetuin visuaalisin 
käsittein. Nämä yksinkertaistetuin visuaalisin käsittein tuotetut kuvat liitän tässä kuvataide-
kasvatukseen.  
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Miten yksinkertaistetut visuaaliset käsitteet sitten suhtautuvat kuvataidekasvatukseen? Tässä 
arkista ja yksinkertaistettua kuvaamista tarkastellaan deduktiivisesti tutkitun, järjestelmälli-
sen visuaalisten käsitteiden viitekehyksen rinnalla. Tutkittu visuaalinen viitekehys pyritään 
ottamaan omaan hallintaan ja käyttöön kuvataidekasvatuksessa. Vygotsky (Vygotskij 1982) 
erottaa tieteellisen ja arkikäsitteen toisistaan. Ne poikkeavat hänen mielestään toisistaan sen 
suhteen, mikä on niiden suhde kohteisiinsa ja mikä on kohteen käsittämistapa. Niiden kehi-
tys perustuu erilaisiin intellektuaalisiin prosesseihin. Tieteellisten käsitteiden omaksuminen 
nojautuu omassa kokemuksessa muovautuneisiin käsitteisiin. (mt., 159.) Ajattelen niin tie-
teen kuin taiteen, tieteellisiä käsitteitä ja arkikäsitteitä kulttuuriin liittyviä ilmiöinä, jotka 
rakentuvat kokemusten myötä ihmisten sosiaalisissa vuorovaikutusprosesseissa. Aiemmin 
esitin taiteen tekemisen tarkoittavan intentionaalista omin visuaalisin valinnoin visuaalisten 
rakenteiden kulttuurisesti määrittyville merkityksille perustuvaan arvokeskusteluun osallis-
tumista ja siinä toisten vakuuttamista. Mahdutanko siis tässä aikuisten ja lasten tekemät työt 
taiteen piiriin? Ajatus esittää taiteen ilmaisuna, joka on tietyllä tavalla sosiaalisesti arvotettu, 
eikä sen piiriin voi mahtua ilman sopivaa arvotusta. Esitin myös Pääjoen (2003) ajatuksen, 
jonka mukaan elämä tuottaa tarinoiden aineksia, joita taiteellisen toiminnan tilassa tulkitaan 
yhä uudelleen. Tarinoille tarvitaan yhteisö, joka ne hyväksyy ja jakaa. (mt., 128–133.) Pääjo-
en ajatusten perusteella tässä esitetyissä toiminnoissa kaikki ihmisten kuvien avulla tekemät 
kertomukset tulkintoineen kenties kuuluvat taiteellisen toiminnan piiriin. On kuitenkin 
selkeämpää puhua visuaalisesta kulttuurista ja todeta, että sen piiriin kuuluvat tässä esitetyt 
aikuisten ja lasten tuotokset kuten muutkin kuvat.  

Kuvailmaisun avulla on mahdollista tarkastella joitakin sellaisia kulttuurisia merkityksiä, 
joita on hankalaa ilmaista sanojen avulla (ks. Eisner 1991, 246). Kuvan avulla on mahdollis-
ta tutkia niitä ryhmiä, jotka ovat vaikeita haastatella, kuten esimerkiksi nuoret lapset. Tässä 
kotien toiminnoissa kuvallisen ilmaisun lisäksi käytössä oli myös kirjoittaminen. Wetton ja 
McWhirter (1998) uskovat piirtämisen ja kirjoittamisen menetelmän kunnioittavat tekijän 
omaa merkityksen luomisen logiikkaa. Kuvat ja tekstit saattavat ankkuroitua toisiinsa tiiviisti 
tai väljemmin. Ne voivat ilmaista samaa asiaa tyypillisesti omalla tavallaan tai ne voivat 
lähestyä toisiaan, jolloin sanan visuaaliset merkitykset kasvavat tai kuva sisältää enemmän 
kertomuksia. (mt.) Tähän tarkasteluun mahtuneiden kuvaesimerkkien valossa on nähtävis-
sä, että kuva ja kirjoitus sopivat ilmiöiden tutkimiseen myös koulun ja kodin yhteyteen 
rakentuvissa toiminnoissa. Aineistossa jotkut aikuiset ovat käyttäneet mieluummin kuvaa 
kertomiseen, kun taas toiset pitäytyvät sanallisessa kerronnassa. Monet käyttävät kumpaakin 
ilmaisumuotoa, jolloin kummallakin ilmaisumuodolla on useimmiten oma sanottavansa, 
jota ei ole käännetty toiselle ilmaisumuodolle. Aineiston kuvissa käsitellään ennen kaikkea 
ihmisen asettumista maailmasuhteeseen. Lisäksi niissä tarkastellaan kontekstisista piirteistä 
kertovia, erityisesti haptisia ja emotionaalisia merkityksiä sisältäviä yksityiskohtia.  

Cronin (1998) erottaa ajan näkyvän valokuvien esityksissä. Aineistossa tuli näkyviin piirteitä, 
jotka viittasivat myös piirrosten olevan suhteessa aikaan, kuten myös Aronsson (1997) on 
tutkimuksissaan todennut. Piirroksissa esitetyn muodin ja toimintatapojen piirteiden erilai-
suuden lisäksi erityisesti värin, kuvan koon, kuvakoon, yksityiskohtien käytössä ja viivan 
tekemisen jäljessä oli erotettavissa ikätyypillisiä piirteitä tässä aineistossa. Vanhemmat saat-
toivat tehdä useammin kuvasta viestin pääasian, kun taas isovanhemmat yleisesti liittivät 
kuvat pienempinä kirjeenkaltaisen pitkän tekstin oheen. Heidän elämänsä varrella kirjeiden 
kirjoittaminen on ollut tavallista.  
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Tämän tarkastelun toiminnoissa kotiväki osallistui melko runsaasti elämän ilmiöiden kuvien 
ja kirjoitusten avulla tutkivaan tarkasteluun, vaikka monet vähättelivät omia kykyjään erityi-
sesti kuvan tuottajina ja jonkun verran myös tarinan kertojana. Aikuisen kanssa kuvasta 
keskustelu ja kuvan tuottamisen seuraaminen näytti kiinnostavan lasta. Kuvien tekemisen 
prosessi mahdollisti tarkentavien kysymysten tekemisen, yhteisen pohdinnan ja keskustelun 
toiminnan kuluessa. Kodeista tulleeseen tietoon yhdistetty opetus näytti lisäksi kohottavan 
niin lapsen kuin hänen omaisensakin itsetuntoa, motivoivan toimintaa ja luovan toista 
kuuntelevaa ja ymmärtävää ilmapiiriä niin aikuisten kuin lasten keskuuteen. Kuvallinen 
toiminta näyttää herkistävän muistia ja tunteiden tunnistamista sekä aktivoivan ajattelua.  

Tarkastelen kuvia sekä yksittäin että joukkoina niiden suuren määrän ja selkeän kontekstista 
riippuvan jaottelun takia. Tulkitsen muutamien kuvien merkityksiä oman kokemukseni 
perusteella niiden kohtaamistilanteissa ja luon tilan, jossa esitettyjen kuvien ja sanojen välis-
ten suhteiden on mahdollista paljastua. Tarkastelen myös vanhempien ja lasten tekemien 
kuvien välistä vuorovaikutusta muutamien kuvarinnastusten avulla. Tarkempi kuvien poh-
jalta tehtävä analyysi on mahdollista tehdä myöhemmin. Aineiston valossa näyttää siltä, ettei 
piirtämisen avulla pyritä tuottamaan silmään sattuvaa kuvaa sellaisenaan (vrt. esim. Arons-
son 1997; Lindström 2000; Sparrman 2002). Kuva tuotetaan graafisin keinoin ja siinä esite-
tään valittu, omalta kokemustaustalta jäsennetty tietoaines, joka sisältää sekä visuaalisia että 
ei-visuaalisia merkitysrakenteita. Ominaisuuksien valikointi ja yhteen sovittaminen on näissä 
vähin vihjein tehdyissä lasten ja aikuisten tuottamissa kuvissa selkeästi näkyvissä. Vihjeet 
perustuvat erityisesti hahmojen kokonaisuuksiin, niiden kohtaamisiin ja toimintoihin liitty-
viin ominaisuuksiin ja merkityksiin (vrt., Piaget & Inhelder 1956; Smith & muut.1993, 44).  

Tukeutuessani kuvataidekasvatukseen, minua kiinnosti kuvallisen ilmaisun sovittuminen 
arkeen, kenen tahansa käteen. Kuvien sisältöaines on kompleksinen, eikä kuvallisten merki-
tysrakenteiden erottamiskyky ole itsestään selvää. Miten tilanteissa toimitaan, riippuu siitä 
miten tilanne hahmotetaan (Marton & muut 2004). Aiemmat kokemukset vaikuttavat tilan-
teen hahmottamiseen, joka puolestaan vaikuttaa siihen, mitä kokemuksia pidetään olennai-
sina. Tilanteessa tapahtuva toiminta riippuu näkemisen tavasta:”Powerful ways of acting 
spring from powerful ways of seeing”. (mt., 5.) Usein on kuitenkin vaikea nähdä kylliksi, 
tarkastella kohdetta niin, että pystyisi tekemään vertailuja, suhteuttamaan kohdetta ennak-
kotietoon tai irtautumaan olemassa olevista konstruktioista tehdäkseen tilaa uudelle tiedolle. 
Schrübbers (1996) tähdentää väärinkäsitysten purkamisen olevan vaikeaa. Hänen mielestään 
kuvatulvassa eletään enemmän tai vähemmän dyslektikkoina. Tilanteeseen kaivataan hänen 
mukaansa todellista pedagogista interventiota. Kuvailmaisun harjoittaminen parantaa kykyä 
tehdä havaintoja, jopa sellaisia, jotka eivät ole välittömästi näkyvissä, kuten tässä esitetyissä 
tapauksissa selvisi.  

Vuorovaikutuksen näkökulma  

Oma ruumis on missä tahansa toiminnassa läheinen vertailukohta ja hahmopiirrokset ovat 
verrattavissa kuvaan itsestä (Lark-Horowitz & muut 1967, 108). Tässä kerätyssä aineistossa 
kuvataan usein ihmistä, itseä. Kuvissa itse esitetään yleensä ääriviivan avulla erotettuna ja 
kasvopuolelta esitettynä kokonaisuutena, usein aika vakaana hahmona. Erityisesti itsen 
ruumis ja olemaan asettuminen näyttävät olevan tarkastelun kohteina. Merleau-Pontyn 
(1993, 22) filosofisen ajattelun mukaan itseys syntyy asiantilojen välisessä puristuksessa, ja 
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sillä on kasvopuoli ja selkäpuoli, menneisyys ja tulevaisuus. Lakoff (1997) viittaa postmo-
derniin filosofisiin käsityksiin, joiden mukaan itseä subjektina on vaikea määritellä käsittei-
den muuttuessa ajasta ja kulttuurista toiseen siirryttäessä. Historiallisiin ja kulttuurisiin pu-
noksiin sidottu ajattelu ei ole vapaa päätelmissään. Lakoff toteaa:  

”Who we really are is always defined by history and culture. Since concepts change radically 
across time and culture, there are no essences and, hence, no essence that defines the self, no 
single consistent overarching narrative that accurately describes who we are. Instead, we are a 
patchwork defined by fragments of cultural narrative”. (mt.)  

Kuvien lisäksi olen kiinnostunut siitä, miten tässä tapauksessa itse ja toiset hahmottuvat 
koulun ja kodin yhteyteen osallistujina. Fenomenologisessa ajattelussa tiedon rakentamises-
sa ensisijaisen tärkeitä ovat ilmiöstä saatavat välittömät havainnot ja omat elämykset ulko-
kohtaisuuden sijasta. Tässä mielenkiinto kohdistuu ilmiöön, koulun ja kodin yhteyden ra-
kentumiseen, sen omassa ympäristössä, josta se ei ole selvästi erotettavissa. Tarkastelen 
kohdetta eri näkökulmista. Kuvien hahmotuksessa käyttämäni kokemusta korostavan fe-
nomenologisen näkökulman lisäksi tarkastelen tutkimusprosessia hermeneuttisesta, ilmiötä 
selvittämään ja ymmärtämään pyrkivästä näkökulmasta, joka muodostuu tässä pitkäksi ja 
monivaiheiseksi.  

Koulun ja kodin yhteyden tarkastelun liitän kodin ja koulun yhteistyön tutkimukselliseen 
sarkaan. Se on pieni siivu kasvatustieteellisten tutkimusten kentällä. Kodin ja koulun yhteis-
työtä on tutkittu sekä koulun että kodin näkökulmista. Yhteistyön lisäksi on puhuttu 
kumppanuudesta. Vincent (2000) toteaa koulun ja kodin yhteydessä kumppanuudesta pu-
humisen olevan yleistä, vaikka sosiaalinen todellisuus näyttää erilaiselta. Kasvatusalan am-
mattilaisten ja vanhempien suhteet eivät ole Vincentin mukaan kumppanuussuhteet vaan 
epätasapainossa ammattilaisten hyväksi. (mt., 113) Myös Moles (1999) toteaa monissa kou-
lun vanhempia sitouttavissa aktiviteeteissa koulun olevan dominoivassa osassa. Lisäksi 
nämä aktiviteetit eivät useinkaan linkity kylliksi arkielämän toimintoihin (mt.). Käytän tässä 
käsitettä koulun ja kodin yhteys, jolloin ei ole varsinaisesti mitään ongelmaa siitä, kuinka 
hyvä kaveruussuhde opettajan ja vanhempien välillä on. Käyttämäni käsite kertoo koulun 
olevan vastuutaho yhteyden rakentamisessa. Yhteys on mahdollista rakentaa monin tavoin, 
monin eri käsityksin ja ilmaisukeinoin, monenlaisissa vuovaikutussuhteissa.  

Kerätyn aineiston mukaan opettaja näytti olevan isovanhempien kouluaikaan auktoriteetti-
henkilö, jota saatettiin lähestyä ihaillen mutta varoen. Koulun ja kodin yhteisistä asioista 
keskustelevaa yhteyttä ei isovanhempien kouluaikaan ollut. Vanhempien kouluaikaan opet-
tajan rooli sai auktoriteettihahmoonsa lisäksi tiedonjakajan tehtävän. Tietoa jaettiin van-
hemmille koulun käytännöistä ja yleisluontoisista asioista. Koulun ja kodin välinen yksityi-
nen keskustelu koski lasta ja hänen ongelmiaan koulussa. Nykyisin yhteysmuodot ovat 
lisääntyneet ja monissa niistä opettaja esiintyy painottuneesti arvioijan ja vanhemman neu-
vojan roolissa ja vanhempi vastaavasti yrittää kestää arvioinnin ja neuvonnan kohteena 
olemisen ja korjata epäsuhtaisen tilanteen kenties hyökkäävällä käytöksellä. Toisaalta myös 
toisenlaisia yhteysmuotoja on rakennettu. Niissä opettaja kysyy toisten ajatuksia ja ne voivat 
kelvata. Kotien vanhemmat saattavat esittää tietojaan ja ajatuksiaan esimerkiksi koulussa 
järjestetyissä tilanteissa, joita joskus kouluun kutsuttuina esittävät omilta tiedonaloiltaan. 
Kuitenkin luottamus omaan ajatteluun opettajan edessä oltaessa on kotiväen piirissä monin 
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tavoin vasta alussa. Tässä aineistossa mainittiin vanhempien tekevän aika vähän aloitteita. 
Kotien suunnalta tulleista aloitteista kerrottiin kolmesti: yksi koski stipendin jakamista hy-
vän käyttäytymisen perusteella, toinen yhteistä neuvonpitoa hyvistä tavoista ja kolmas oli 
maininta vanhempien aloitteellisuudesta jonkun työhankkeen toteuttamiseksi. Tässä esitetty 
toiminta osoittaa, että puheenaiheiden on käytännössä mahdollista koskettaa myös muuta 
kuin käyttäytymistä ja edistymistä. Yhteisesti tarkasteltavia ilmiöitä olisi mahdollista moni-
puolistaa. Kuinka ’monipuolisia’ tarkasteltavat ilmiöt sitten voisivat olla? 

Tässä esitetyissä toiminnoissa koulun opetusohjelmaan liitettiin kotien arkista tietoa. Post-
modernista perspektiivistä tarkastellessa ei ole olemassa absoluuttista tietoa, eikä ihmisten 
kokemusten ulkopuolista universaalia ymmärrystä. Maailma ja tieto konstruoidaan yhteisissä 
sosiaalisissa vuorovaikutusprosesseissa (ks. esim. Berger & Luckman 1994). Eri tavoin 
ilmaisten kommunikoivissa vuorovaikutustilanteissa ihmiset rakentavat merkityksiä. Sosiaa-
linen konstruktio ja prosessi on siteissä omaan maailmassaoloon (Dahlberg & muut 1999). 
Maailma on oma maailma, itsen vuorovaikutuksessa ymmärtämä ja konstruoima. Tiedon 
konstruktio on aina konteksti- ja arvosidonnainen. (mt., 23.) Tässä luonnostellun toiminnan 
perustana on alun ymmärrys, jonka mukaan koulun ja kodin yhteys painottuu liikaa toinen 
toisensa ja erityisesti lapsen kontrolloimiseen ja johonkin suuntaan oikovaan kasvatukseen. 
Rakensin yhteyttä erilaisista kokemuksista ja käsityksistä kumpuavien merkitysrakenteiden 
tarkastelun kautta. Merkitysrakenteiden tarkastelun ja muokkaamisen prosessi vaatii olosuh-
teet, joissa vastavuoroinen, ennakkoluuloja ja oletuksia käsittelevä keskustelu mahdollistuu 
(Bardy 1996). Keskustelussa käsityksiä voidaan vertailla ja ennakkoluuloja purkaa. Ymmär-
tääkseen itseään on tarpeen tarkastella toisten käsityksiä ja viljellä elämästä kertomisen ja 
tietämisen tapoja ja taitoja. Niiden avulla voivat peruskokemukset paljastua ja erilaisuuden 
analysointi ja myöntäminen tapahtua. (mt., 213–215.) Kokemuksista ja käsityksistä kerto-
vaan kommunikoivaan toimintaan suuri osa kotien aikuisista tässä osallistui. Kertomuksissa 
ei tullut ilmi asioita, joiden sopivuutta koulussa olisi jouduttu kummastelemaan.  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että koulun ja kodin yhteys on hyödyllistä sekä lapselle että 
koululle. Usein on todettu, että yhteistyöllä on positiivisia vaikutuksia sekä kognitiivisiin että 
sosiaalisiin kykyihin. Tutkimusten mukaan lapset ovat osallistuneet enemmän ja paremmin 
koulutyöprosesseihin yhteistyön vaikutuksesta (Hirsto 2001a, 17). Tämä tarkastelu osoittaa 
lisäksi, että myös kotiväki ja opettajat ovat liitettävissä hyötyjien joukkoon. Paitsi että toi-
minta mahdollistaa tilaisuuden olla paremmin selvillä lapsen koulutoiminnan käytännöistä, 
se käynnistää aikuisten reflektiivisen prosessin, jossa pohdinnan kohteena on oma eletty 
elämä ja suhde lapseen ja opettajaan. Samankaltaiseen itseä ja toista pohtivaan prosessiin 
tuntuivat joutuvan näissä toiminnoissa myös muut osallistujat. Useat toimintaan osallistujis-
ta sekä kodeissa että koulussa kertoivat joutuneensa siinä oman elämän ja toisten kohtaami-
sen tapoja pohtivaan prosessiin ja toiminnan ulkopuolelle ulottuviin keskusteluihin. Lisäksi 
opettajat saivat käyttöönsä runsaan tietovaraston, jota saattoivat hyödyntää eri aineiden 
opetustilanteiden yhteydessä. Tämä tieto liittyi lasten kotikonteksteihin ja sen käsittelyyn oli 
helppo motivoitua ja sitä arvostaa.  

Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalinen todellisuus on raken-
tunut merkitystulkinnoista ja tulkintasäännöistä, joiden avulla ihmiset orientoituvat arkielä-
mässään (ks. esim. Berger & Luckman 1994; Lave & Wenger 1991). Maailmassa olemisen 
merkityksiä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisiin ja ympäristöön. Käsitysten nähdään 
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liittyvän sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ilmaisuun. Sosiaalista todellisuutta kuvaavia 
merkitysrakenteita ja tulkintoja tarkastelen erityisesti osallistujien sosiaalisista rakenteista 
viestivien ilmaisujen kautta. Vygotskyn ajatuksiin viitaten Säljö (2001) toteaa viestivän ilmai-
sun oppimisen merkitsevän tietylle kulttuurille ja tietylle yhteiskunnalliselle yhteisölle omi-
naisen ajattelutavan oppimista. Viestivä ilmaisu liittää ajattelun ja vuorovaikutuksen toisiin-
sa. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna viestintä näyttää tilanteesta riippuvalta, 
dynaamiselta ja osittain ennalta arvaamattomalta toiminnalta. Ilmaisu perustuu vuoropuhe-
lun dynamiikkaan, sen kehityksen suuntaan ja osapuolten yhdessä toimimiseen. Tapahtumia 
ei voi johtaa pelkästään osapuolten ajattelusta tai siitä, mitä he ovat tuoneet mukanaan 
tilanteeseen. (mt., 116–117.) Säljö korostaa makroilmiöiden analysoimisen tarpeellisuutta 
mikroilmiöiden ymmärtämiseksi sosiokulttuurisesta näkökulmassa.  

Tässä esitetyissä käytännöissä koulun ja kodin välillä kulkivat kirjoituksin ja kuvin ilmaistut 
kertomukset. Miten ne selittävät sosiaalisen kulttuurin vaikutusta ja tiedon rakentumista? 
Ajattelen niiden viestivän sosiaalisista merkityksistä (ks. Rhoads 2003, 254). Säljön tarkoit-
tamien makroilmiöiden selvitystyössä kuvin ja kirjoituksin tuotetut kertomukset toimivat 
tässä toisiaan tukien. Samoin toimivat myös kuvailmaisun kehityksen ja kuvataidekasvatuk-
sen historialliset tarkastelut, jotka valaisevat omalta osaltaan kolmen sukupolven aikana 
rakennettua sosiaalista kulttuuria arvostuksineen ja tapoineen.  

Merkitysrakenteita tarkasteleva toiminta  

Vincent (2000) erottaa vanhempien osallistuvan koulun toimintaan kuluttajina (consumer) 
valitessaan lapselle sopivaa koulutusta, kasvatuskumppanina (partner) toimiessaan kasva-
tusalan ammattilaisten rinnalla tai vastuullisena vanhempana (responsible) huolehtiessaan 
lapsen toiminnoista. Vincentin tutkimuksessa ilmeni lisäksi joidenkin vanhempien halu 
koulun ja kodin yhteydessä kriittisenä ystävänä (a critical friend) toimimiseen. Kriittinen 
ystävä tukee koulun työtä, mutta ei tee sitä kyseenalaistamatta. (mt., 129–131.) Oma tavoit-
teeni yhteysmuotoa suunnitellessa ei kiinnittynyt erityisen vahvasti mihinkään näistä tavois-
ta. Tarkoituksena oli rakentaa yhteysmuoto, jossa on tilaa jokaisen katsella ympärilleen ja 
esittää käsityksensä näkemästään ja rakentaa ymmärrystään. Jos nähty herättäisi huolenpi-
toa, kumppanuutta tai kritiikkiä, se tapahtuisi ikään kuin reflektiivisen prosessin seuraukse-
na, jos olisi tapahtuakseen. Näen yhteisön jäsenet sosiaalisten merkitysrakenteiden tarkaste-
lijoina. He osallistuvat eri tavoin eri aikoina julkiseen todellisuuteen ja heillä on erilaisia 
kiinnostuksen kohteita. Perustan yhteyden itsenä ja osallisena olemisen mahdollisuudelle. 
Aikuisten toimesta ei tässä keskitytä sen kummemmin aikuisen kuin lapsen ongelmiin tai 
ominaisuuksiin, vaan kiinnitetään katse kauemmas, tutkitaan kaikkia koskettavia elämän 
ilmiöitä omien ja toisten kokemusten ja käsitysten valossa.  

Tässä yhteyttä rakennettiin kuvien ja kirjoitusten avulla, mutta mielestäni muitakin ilmaisu-
muotoja ja tapoja olisi mahdollista käyttää ja vaihdella niitä riippuen lasten iästä, tarkastelta-
vasta ilmiöstä ja ilmaisijan tahdosta. Erilaisia tilanteita ja tapoja tulisi vielä hahmottaa ja 
luonnostella. Tässä esitetyissä toiminnoissa yhteys koulun ja kodin välillä punoutui koulun 
käytännöissä erityisesti kuvataidekasvatukseen, johtuen ennen kaikkea omasta suuntautu-
neisuudestani, mutta selvitys osoittaa sen olevan rakennettavissa myös muiden oppiaineiden 
yhteyteen. Käytetyt teemat liittyivät tunteisiin ja kokemuksista rakentuviin muistikuviin, 
mutta myös muut ilmiöt olisivat tarkastelun kohteina mielenkiintoisia. Muuri koulun tiedon 
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ja koulun ulkopuolisen, tai yksityisen tiedon välillä on ylitettävissä monin erilaisin keinoin 
aina siitä saakka, kun lapsi astuu koulujärjestelmän piiriin.  

Monimenetelmäisyys 

Rakenteellinen vahvuus laadullisessa lähestymistavassa syntyy samoin kuin ihmishahmo 
lapsen varhaisissa piirroksissa: kun osat muodostavat uskottavan kokonaisuuden. Uskotta-
vuutta rakennetaan käyttäen monenlaista aineistoa (Eisner 1991, 110). Rakenteellinen vah-
vuus on laadullisen tutkimuksen kriteerinä sukua johdonmukaisuudelle. Se kuvaa tapaa, 
jolla moninainen todistusaineisto nivoutuu, trianguloituu, yhteen (mt., 55). Tieteen käyttöön 
triangulaatio-käsite on lainattu merenkulkutaidosta ja sen käyttö on yleistynyt 1980-luvulta 
lähtien (Lukkarinen 2006). Cohen ja Manion (1989, 269; ks. myös Denzin 1970; Silverman 
1993) määrittelevät triangulaation tarkoittavan kahden tai useamman aineistonkeruumene-
telmän käyttöä. Niiden avulla pyritään selventämään tutkittavaa ilmiötä useammasta näkö-
kulmasta. Tässä triangulaatio liittyy useisiin tarkastelun vaiheisiin. Lähestyn vuorovaikutuk-
sessa kasvua aikuisten ja lasten suhteita tarkastelevien, kontekstin ja sosiaalisuuden merki-
tystä sekä koulun ja kodin yhteyttä korostavien teoreettisten näkemysten kautta. Näihin 
liitän kuvat, kuvailmaisun ja kuvataidekasvatuksen näkökulmat. Toiminnalliseen oppimis-
prosessiin liittyy oma tietostruktuurinsa, josta osa kumpuaa koulutyön omista tavoitteista ja 
päämääristä. Nämä heijastuvat tutkimuksen kirjallisuudessa.  

Tarkastelen tässä ihmisten kokemuksia eri tavoin ilmaistun aineiston välityksellä. Aineisto 
muodostuu sekä sanoin, kuvin että kirjoituksin kerrotusta. Havaitsen eri ilmaisumuotojen 
suuntautuvan osittain eri merkitysrakenteiden käsittelyyn. Pyrin aineiston ja siihen sisältyvi-
en rakenteiden avulla hahmottamaan kohteen merkityksiä. Hahmottamisella tarkoitan osien 
ja kokonaisuuksien välisten suhteiden perustalta oman käsityksen rakentamista. Aineisto 
tässä on hankittu fenomenologisille tutkimuksille tyypilliseen tapaan harkinnanvaraisesti: 
tutkimukseen on valittu henkilöitä, joilla on kokemuksellinen suhde tutkimuksen kohteena 
olevaan ilmiöön ja jotka suostuvat niitä kuvaamaan. Osa henkilöistä on silti tullut mukaan 
tutkimuksen piiriin eräässä mielessä sattumanvaraisesti: tutkimukseen liittyviin toimintoihin 
osallistuneiden kotien ihmisten valikoitumiseen en ole itse pyrkinyt vaikuttamaan sen 
enempää kuin heihin, jotka ovat jääneet osallistumatta. Osallistuneiden kotien ihmiset 
muodostavat joukon, josta suuri osa on asunut koko ikänsä paikkakunnalla. Osa on tullut 
eri teitä muualta. Heidän taustojaan en ole mitenkään selvittänyt, sillä mielenkiintoni on 
kohdistunut varsinaisesti yhteyteen liittyviin toimintoihin ja niissä ilmeneviin merkityksiin.  

Aineistoon kuuluu kodeissa ja koulussa tehtyjä haastatteluja sekä kuvia ja kirjoituksia. Ai-
neiston analyysi sisältää luokittelua ja tyypittelyä ja on fenomenologisena, kertovana ja piir-
teitä keskenään vertaavana tulkintana mukana kuvien tarkastelussa. Laadulliselle tutkimuk-
selle on tyypillistä mielenkiinnon kohdistaminen samankaltaisuuksien lisäksi erilaisuuksiin 
(Eisner 1991, 38). Eisnerin mukaan laadullisen tutkimuksen aineisto on mahdollista temati-
soida, tyypitellä tai järjestää kronologisesti (mt., 191). Tässä tarkastelussa järjestän aineiston 
pohjalta koulun ja kodin yhteysmuodot kronologisesti kolmen sukupolven kokemuksina, 
tyypittelen aineiston pohjalta koulun ja kodin yhteyden osallistujat sukupolvittain ja tema-
tisoin koulun ja kodin yhteyden tapoja, merkityksiä, esteitä ja mahdollisuuksia koskevaa 
puhetta. Toiminnoissa käytettyjä yhteysmuotoja selvitän puheissa, kirjoituksissa ja kuvissa 
esitetyissä ilmaisuissa. Niiden sisältämää tietoa valitsen esille sikäli, kun se on mielestäni 
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tarpeen koulun ja kodin yhteyden rakentumisen hahmottamiselle. Kuvia tarkastelen osittain 
samasta tietoon liittyvästä näkökulmasta, kiinnitän huomion kuvan hahmottamisen ja tul-
kinnan sekä kulttuurisista rakenteista ja tavoista liittyviin merkityksiin. Pidän valitsemaani 
lähestymistapaa oleellisena koska se kuuluu erityiskiinnostukseni piiriin ja koska kuvien 
käsittely aikuisten ja lasten välisenä toimintana koulun ja kodin yhteydessä on ollut varsin 
vähäistä. Sekä kuvien että kirjoitusten avulla kertomisen ajattelen sisältävän mahdollisuuksia 
koulun ja kodin yhteyden rakentamisessa.  

Päätelmien ja tulkintojen uskottavuutta pyrin lisäämään liittämällä tarkasteltavan ilmiön 
tiettyyn viitekehykseen (ks. Eisner 1991, 56). Haen perusteita sosiaaliseen konstruktionis-
miin, fenomenologiaan, hermeneutiikkaan ja narratiivisuuteen liittyvästä ajattelusta. Kuvien 
rakentumisessa erotan eksistentiaalisia merkityksiä. Monien näkökulmien käyttämisessä 
tukeudun erityisesti Eisneriin (1991), joka puoltaa erilaisten sosiaalisten ja filosofisten teori-
oiden käyttämistä selvitettäessä laadullista aineistoa. Laadullinen ilmiö on mahdollista tulkita 
erilaisten viitekehysten ja kenttien tuntumissa. Erilaiset teoriat avaavat erilaisia tulkinnallisia 
näkökulmia ja laajentavat havainnon piiriä. (mt., 186.)  

Samanaikaista triangulaatiota on Lukkarisen (2006) mukaan se, kun laadullista tutkimusta-
paa täydennetään esimerkiksi laskemalla sisällöllisiä luokkia. Järjestelyn ja koodaamisen 
lisäksi laskeminen on myös Eisnerin (1991, 186) mukaan mahdollinen tapa lähestyä laadul-
lista aineistoa. Osakokonaisuuksien nopean hahmottamisen edistämisen tarkoituksessa 
liitän tarkasteluun myös joidenkin ominaisuuksien lukumäärällisinä numeroina tai summit-
taisina mainintoina esittämistä. Tukeudun Eisnerin (1991, 187) sanoihin:“If the phenomena 
are best treated by numbers, the researcher should use numbers.” Laskiessani kodeissa ja 
koulussa tehtyjä tuotoksia ja mainitessani määriä, kiinnitän huomion sukupolvien ja suku-
puolten välisiin eroihin. Kvantitatiivisilla menetelmillä tässä täydennän pääasiallisesti kvali-
tatiivista tutkimusta ja pyrin hahmottamaan tutkittavan ilmiön kokonaisuutta.  

Triangulaation käyttämiseen liittyy tiettyjä vaikeuksia. Lähtökohdiltaan erilaisiin perusteisiin 
tukeutuvat tutkimusmenetelmät eivät ehkä heti tule tutuiksi keskenään samassa tutkimuk-
sessa. Vaikeus tulee Lukkarisen (2006) mukaan siitä, että monimetodisessa tutkimuksessa 
tutkimusmenetelmät itsessään sisältävät monenlaisia ontologisia, tutkittavan ilmiön perus-
rakennetta luonnehtivia sitoumuksia. Monimetodista lähestymistapaa noudattavien tutki-
musten katsotaan kuitenkin edustavan sekä validiteettia vahvistavaa että kokonaisuutta 
täydentävää näkökulmaa. Yhden tutkimusmenetelmän heikkouksia voidaan ajatella eli-
minoitavan hyödyntämällä toisen vahvuuksia. (mt.) 

Tarkastelussa käytetty triangulointi mahdollistaa koulun ja kodin yhteyden tarkastelun eri 
näkökulmista. Erilaiset aineistot ja teoriat tukevat toisiaan ja tarkastelun kohteena olevasta 
ilmiöstä rakentuvaa kuvaa. Tulkinnoille olen hakenut vahvuutta haastatteluesimerkein sekä 
teksti- ja kuvaesimerkein. Olen käyttänyt niitä raportissa melko runsaasti välittääkseni mo-
niäänisyyden ja erilaisuuden merkityksiä.  

Tarkastelun merkittävyys 

Omat kokemukseni ja kohtaamani sosialisaation prosessi taustanani olen päätynyt tarkaste-
lemaan kokemuksia ja kohteita, joihin liittyy tuttuuden elementtejä. Perttulan (2006) mu-
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kaan tutkimuksen toteuttamisen kannalta tuttuus ei ole tarpeellista, jos ei haittakaan. Oman 
taustani ohjaamana olen hakeutunut tietyn tiedon pariin, joka leimaa tekstin kirjoittamista 
(vrt. Jokinen & Kovala 2004). Oman prosessini muotoutuminen ja siinä rakentuva käsitys 
tarkastelun kohteena olevasta ilmiöstä vaikuttaa tekstin muotoutumiseen. Lacey (1999, 107) 
toteaa:“In a common sense view, subjectivity is unproblematic, it is simply the way an 
individual consciousness perceives the world”. Subjektiivisuus tarkastelussa on väistämätön 
ilmiö. Kuitenkin subjektiivisuus sisältää myös laajemmalle yltäviä elementtejä. Siljander ja 
Karjalainen (1991) esittävät sosiaalisen vuorovaikutuksen huomioivan hermeneuttisen ja 
fenomenologisen ajattelun mukaan sosiaalisen tiedostamattoman, eräänlaisen ’kollektiivisen 
piilotajunnan’ säätelevän kaikkea inhimillistä vuorovaikutusta ja toimintaa. Kuuluessaan 
tarkastelijan kokemuspiiriin, kohdattava ilmiö muotoutuu hänen henkilökohtaisen situaati-
onsa muokkaamana ja on samalla kuitenkin laajempien kulttuuristen järjestelmien alainen ja 
samankaltaisten situaation rakennetekijöiden takia osin yhteneväinen (ks. myös Lehtovaara 
1996; Rauhala 1989, 140).  

Bogdan ja Biklen (1982, 41) esittävät pohdittavaksi sitä, mihin ympäristöihin ja subjekteihin 
laadullinen tarkastelu on yleistettävissä. Kaikilla on omat toistensa yhteyteen liukuvat ja 
lomittuvat maailmansa. Maailma rakentuu niin, että erityisyys aina sisältää yleisyyttä (Lave & 
Wenger (1991, 34). Siten tässä esitettyjen toimintojen piirteitä on mahdollista suhteuttaa 
toisiin samankaltaisten kulttuuristen järjestelmien mukaisiin toimintaympäristöihin. Viittaan 
Eisneriin (1991), jonka mukaan laadullisessa tapaustutkimuksessa yleensä jätetään lukijan 
päätettäväksi, ovatko löydöt siirrettävissä omaan toimintaympäristöön. Siirrettävyys riippuu 
paitsi ympäristöstä, myös siinä toimijoista, toiminnan hetkestä ja toimintaan liittyvistä eh-
doista. Eisnerin mukaan selvitetyt tulokset esitetään pohdittaviksi ja keskusteltaviksi. (mt., 
204.) Rorty tukenaan Eisner korostaa, etteivät tapaustutkimusten yleistettävät ominaisuudet 
sijoitu niinkään niiden esittämiin totuuksiin kuin kykyyn syventää keskustelua ja tehdä ha-
vaintoja:”…generalizations are tools with which we work and are to be shaped in context” 
(mt., 205).  

Eisner (1991) puhuu retrospektiivisesta yleistämisestä, joka liittyy historialliseen tarkaste-
luun. Taakse suuntaavan yleistämisen avulla pyritään ennakoimaan tulevia tapahtumia. 
Laadulliset tapaustutkimukset ovat Eisnerin mielestä täynnä yleistämisen mahdollisuuksia. 
Ne eivät ole yleensä sattumanvaraisia vaan kohdistuvat johonkin erityiseen, tapaukseen 
jostakin. (mt. 204–206.) Eisner toteaa (mt., 207):“ If we learn something about a case that 
we did not know at the outset of the study, not only have we achieved consciousness of 
that quality or feature, but also we learn to look for that quality or feature in other places.” 
Yleistäminen kasvatuksellisen tutkimuksen kontekstissa merkitsee tutkimuksen kautta opi-
tun käyttämistä toisessa ympäristössä. Alasuutari (1999, 251) esittääkin yleistettävyyden 
sijaan käytettäväksi laadullisessa tutkimuksessa termiä suhteuttaminen. Laadullinen tutkimus 
kuvaa myös ensisijaisesti tarkastelun kohteena olevan yksittäisen tapauksen ulkopuolista 
kulttuurista kenttää. Tässä tarkastelun kohteena oleva tapaus paikkakuntineen on tyypillinen 
suomalainen pienehkö toimintaympäristö ja tarkastelussa esitetyt vihjeet ovat kenties suh-
teutettavissa johonkin toiseen samankaltaiseen kulttuuriseen ympäristöön.  

Tutkimusta koskeva yhteisymmärrys on Eisnerin (1991) mukaan tila, jossa tutkimus vertau-
tuu samanmielisenä toisten tutkijoiden tuloksiin. Yhteisymmärryksen syntymisessä on ky-
symys kuvailussa esitettyjen todisteiden, tulkintojen ja arvioiden vakuuttavuudesta. Yhteis-
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ymmärryksen ei tarvitse merkitä totuutta. (mt., 56–58.) Tässä aineistossa on havaittavissa 
monia yhtymäkohtia toisten tutkijoiden saamiin tuloksiin, mm. tässä ja muualla havaittu 
isien äitejä vähäisempi osallistuminen ja yhteistyön painottuminen ongelmien selvittelyyn. 
Olen esittänyt toisten tekemiä havaintoja laatimani esityksen varrella. Olen tässä kuitenkin 
laajentanut näkökulmaa liittäessäni kolmen sukupolven aikaperspektiivin ja toiminnan yh-
teisyyden sekä kuvailmaisun koulun ja kodin yhteysmuotojen tarkasteluun. Pyrin kuvaa-
maan toiminnalliset vaiheet yksityiskohtaisesti erityisesti juuri niihin liitämäni yhteyden 
välineenä käytetyn epätavallisen ilmaisumuodon takia.  

Eisnerin (1991, 39) mielestä laadullisen tutkimuksen todistusvoima perustuu moniin lähtei-
siin. Tässä tarkastelen koulun ja kodin yhteyttä sekä koulun että kodin näkökulmista ja eri-
ikäisten ihmisten kokemusten kautta erilaisia ilmaisumuotoja käyttäen. Laadullisessa tutki-
muksessa on tilaa omille kiinnostuksen kohteille ja sitä kautta mahdollisuus tutkimuksen 
heterogeeniselle rakentamiselle (mt., 111). Olen nostanut erityisesti esille kuvaan liittyvät 
merkitykset. Kuvien, kirjoitusten, puheiden ja toimintojen tarkastelun avulla pyrin luomaan 
tilaa ymmärrysten rakentumiselle. Vakuuttumisen perustaa ja kohdetta selventävää ymmär-
rystä rakennan kuvailun ja tulkinnan avulla. En kuitenkaan tavoittele lopullista todellisuutta: 
”…as it really is…” (Eisner 1991, 109) vaan pyrin hahmottamaan merkitysrakenteita.  

Kerron tässä kotien runsaasta osallistumisesta toimintaan ja sen merkityksistä osallistujille. 
On ehkä syytä kysyä, tulkitsenko haastateltavien kannat myönteisemmiksi toiminnassa 
käytettyä menetelmää kohtaan kuin ne oikeasti olivat. Olen pyrkinyt kuitenkin liittämään 
raporttiin runsaasti ihmisten puhetta ja huomioimaan eriävät kannat. Tapaustutkimuksen 
tulosten luotettavuuteen voi vaikuttaa paikallisen ja sosiaalisen ympäristön tunteminen ja 
yhteisen kielen käyttäminen (Viitanen 1998, 210), joiden avulla kohde voi välittyä. Haasta-
teltavilla ja itselläni on saman kielialueen murre ja samoihin elinympäristöihin liittyviä yhtei-
siä muistoja. Tämä vuorovaikutussuhde säilytettiin kohtaamisen perustana. Lopulta olen 
tässä halunnut jättää tilan, jossa joku toinen voi tehdä itse oman päätelmänsä.  

Oma vaikutus toimintaan ja sen tarkasteluun  

Olen itse tärkeä tuloksiin vaikuttava tekijä. Lehtovaaran (1992, 347) mukaan tarkastelijan 
maailmankuvaa voidaan pitää horisonttina, ymmärtämisyhteytenä, jossa todellisuutta hah-
motetaan tietyllä hetkellä. Toimin toisten tulkintojen perustalta rakennettujen kertomuksien 
tarkastelijana ja tulkitsijana. Erottamani merkitysrakenteet ovat siten liitoksissa omiin käsi-
tyksiini ja kokemuksiini. Menettely on henkilökohtainen, mutta tuo tulkintoihin johdonmu-
kaisuutta ja yhtenäisyyttä. Kerrotun ajattelen kuvaavan elämän kokemuksia tai kohteita 
merkitysten mukaan valikoiden, korostaen ja hyläten. Ajattelen esitetyn sisältävän merkityk-
siä, joita on mahdollista tematisoida aineistosta päättelyn avulla (vrt. Eisner 1991, 190). 
Muistaen Eisnerin (1991, 187) kannustuksen: “Use what you need to use to say what you 
want to say”, olen liittänyt sanoin kerrotun lisäksi myös kuvia tähän raporttiin. Oman tul-
kintani lisäksi myös muilla on mahdollisuus nähdä niissä omat tulkintansa.  

Eisner (1991, 186) korostaa opitun ja ennen koetun merkitystä kohtaamisen tilanteissa: 
“We tend to seek…what we know how to find. What we know how to find is influenced 
by the tools we have learned to use”. Huolimatta fenomenologisesta piirteestä lähestymis-
tavassani, olen hakenut kuvatulkinnoilleni tukea kuvaan liittyvistä teorioista (vrt. Perttula 
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2006). En itse ajattele olevan mahdollista irtautua taustasta ja jo aiemmin koetusta ja tiede-
tystä. Sen sijaan mielestäni erilaisen tiedon hankinnan ja erilaisten näkökulmien tarkastelun 
avulla on mahdollista rohkaistua havaitsemaan omien ja toisten kokemusten merkitysraken-
teet ja siten lähestyä kohdetta havahtumalla, monia osien ja kokonaisuuksien piirteitä ja 
suhteita hahmottamalla. Havahtumisen tarkoituksin olen tarkastellut tutkimuksen toimin-
noissa tuotettuja kuvia joukkoina. Olen pyrkinyt omien kokemusteni perustalta kuvaamaan 
kuvien tekemisen prosesseja. Kuvaukset sisältävät väistämättä omaa tulkintaani mutta jättä-
vät toivoakseni tilaa myös toisten tulkinnoille. Aineiston tulkinnan ja käsittelyn periaatteet 
olen tässä pyrkinyt selvittämään.  

On syytä pohtia miten omat ennakko-oletukset ja aikaisemmat tiedot voivat vaikuttaa sekä 
tehtyyn analyysiin että tulkintaan. Lacey (1999) korostaa oman hahmottamisen tavan arvo-
sidonnaisuutta ja uskomusperustaisuutta: 

“ Everyones’s way of seeing is a product of her or his values and beliefs, and so any analysis 
will be made from a specific point of view. This specific point of view means that anyone 
analysing a text, effectively, has their own agenda; although because our values and beliefs are 
obviously influenced by the society of which we are a member, it is unlikely that this agenda 
is unique...It is important to be conscious of any agenda you are using because it will struc-
ture the way you make the analysis.” (mt., 83.)  

On tärkeää tiedostaa tausta, joka vaikuttaa tarkastelussa erotettuihin merkityksiin, rakentu-
viin käsityksiin ja tulkintaan. Tulkinnan tekijää koskevat tiedot ovat Eisnerin (1991, 193) 
mielestä sopivat selvittämään tulkitsijan omaa taustaa. Olen tässä selvittänyt omia koke-
muksiani ja ennakkokäsityksiäni jo tarkastelun alkuvaiheessa ja sen laajentumisen myötä. 
Oma toimintani käytäntöjen kuluessa vaihteli. Esiopetusympäristössä tapahtuneen toimin-
nan käytännössä toimin yhteistyössä opettajan kanssa. En kuitenkaan ollut kokoaikaisesti 
työskentelyprosesseissa mukana. Varsinaisen vuorovaikutuksen tapahtuessa olin yhteyden-
ottaja, viestien laatija ja neuvottelija materiaalien, työskentelyn sisältöjen ja työtapojen suh-
teen. Suunnitelmat muokkaantuivat yhdessä opettajan kanssa koko toiminnan ajan. Työs-
kentelyssä tapahtuva kuvien ja kirjoitusten avulla tuotettujen kertomusten liittäminen esi-
opetusympäristön kokonaisopetukseen oli kokonaan opettajan oman ammattitaidon varas-
sa. Sitä saatoin ainoastaan kauempaa seurata. Haastattelujen, kirjattujen havaintojen ja kerä-
tyn kuvallisen ja kirjallisen materiaalin pohjalta laadin vähitellen hahmottuvan kohteen 
kerronnan muotoon. 

Kuvien tarkastelu sisältää oman kokemuksen painotuksia fenomenologisen lähestymistavan 
kautta. Fenomenologiassa oletetaan, että tutkittava todellisuus tavoitetaan tutkimukseen 
osallistuvien kokemuksena ja sen ymmärtämisenä ja painotetaan, että kokemus edeltää 
teoreettista tapaa hahmottaa maailmaa (Perttula 2006). Tutkimustyöhön liitetään tarkastelun 
tekijän ja hänen tapansa hahmottaa elämää, sen laatua ja kulkua. (mt.) Fenomenologinen 
tarkastelu tässä kohdistuu ennen kaikkea kuviin joukkoina. Tarkastelen niitä esitysten ja 
omien kokemusteni ja ajatusteni kautta. Kuitenkin liitän mukaan teoreettista tarkastelua. 
Ajattelen kohdatun teorian kuuluvan ihmisen kokemuksiin.  

Weber taustanaan Silverman (1993, 172) korostaa tarkastelijan arvojen heijastumista tarkas-
telussa. Jo kiinnostuksen kohteen valinnassa arvot ovat mukana samoin kuin viitoittavat 
väkisin myös haastattelutilanteissa puheen kulkua. Keskusteluun ryhtyessä ei ole mahdollis-
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ta jättää omaa elämää arvoineen oven taakse. Rhoads (2003, 255) pohtii omaa elämää 
koskevan kerronnan liittämistä tutkimukselliseen tekstiin:  

“ Perhaps our work will become more honest and open as we seek to reconnect with the 
complex selves that have longshadowed our professional lives. In this light, constructing self-
narrative and integrating such work into our research and inquiry is but one step toward 
more vital and holistic ways of knowing and living”.  

Tehdäkseni jotenkin omien arvojeni tarkastelun mahdolliseksi, liitän raporttiin omia koke-
muksiani ja käsityksiäni. Omat kokemukseni ovat valikoituneet raporttiin sen mukaan, 
miten tutkimuksen vaiheet ovat nostaneet niitä mieleeni ja miten olen sallinut niiden tulla 
näkyviin. Yksityinen ja yleinen ovat tässä punoksissa toisiinsa. 

Toisen kohtaaminen 
Itse erottuu toisen katseesta. Levinas (1996) hahmottaa ihmisten välisessä kasvotusten 
kohtaamisessa, sosiaalisuudessa ja sen moraalisessa merkityksessä perimmäisen kokemuk-
sen ihmisten välisestä suhteesta. Tässä suhteessa on kyse olemisen yhteydestä, vastatusten 
olemisesta. (mt., 69–70.) Tämän tutkimuksen kuva-aineistossa esitetään itse usein kuin 
objektina, joka kohdataan kasvotusten. Kasvoille kuvataan usein hymy. Kuvissa eläintä ei 
tässä kertaakaan kohdata kasvotusten vaan kyljen suunnalta.  

Tukeutuen Lévinasin ajatuksiin Ricoeur (1992, 39) esittää ihmisen joutuvan pohtimaan 
samalla sekä itselle että toiselle kuuluvaa, samanlaisuutta ja erilaisuutta. Vastavuoroisessa 
suhteessa eläessä itse voi nähdä toisen itsenä, samanarvoisena. Samanarvoisuus tuottaa 
oikeudenmukaisuutta. (Ricoeur 1992, 183–188.) Toisen näkeminen, keskustelu ja toisen 
kertoman kuuntelu on tärkeää ihmisten välisissä suhteissa. Personalisoitu etiikka rakentuu 
yhdessä toimien ja neuvotellen (Dahlberg & Moss 2005, 72). Varto (1991) muistelee Hei-
deggerin runoa suurinpiirtein: ”Metsässä on paljon polkuja, jotka usein ovat kasvaneet 
huomaamattomiksi tai päätyvät huomaamatta. Jokainen niistä kulkee omaan suuntaansa, 
mutta kuitenkin samassa metsässä…” (mt., 97). Polut näyttävät muistuttavan toisiaan vaik-
ka ovat erilaisia. Varto toteaa: ” Tällainen polku on etiikan päämäärä ja eettisyys on polun 
tunnistamista” (mt., 98). Tämän tarkastelun toiminnoissa olen käyttänyt menetelmää, jossa 
koulun ja kodin välisissä prosesseissa voidaan ajatella tarkasteltavan useita erilaisia polkuja. 
Vartoon viitaten, polun tunnistaminen olisi eettisyyttä, joten erilaisten polkujen esittäminen 
on tässä eettisyydelle tilaa raivaava teko. Tässä tarkastelussa erilaiset polut esitetään puhein, 
kuvin ja kirjoituksin tuotetuissa kertomuksissa. Kertomukset välittävät tapoja, käsityksiä ja 
ohjeita. Monissa kertomuksissa etsitään omaa identiteettiä. Niihin liittyy elämään sidoksissa 
olevaa kompleksisuutta (vrt. Ricoeur 1992, 115).  

Jokaiselle muotoutuu elämässä oma yksilöllinen tarinansa. Keskustelu yksilöllisyydestä on 
ajankohtaista. Giddens tukenaan Saaristo ja Jokinen (2004) kiinnittävät huomionsa yksilölli-
syyden muokkaamisessa tarvittavaan refleksiivisyyteen. Yksilöllisyyden työstämisestä on 
heidän mukaansa tullut refleksiivinen projekti, josta yksilö kantaa itse pääasiallisen vastuun. 
Elämää muokataan uusiin tilanteisiin sopivaksi ja muokkaaminen vaatii refleksiivisyyttä, 
itsetutkiskelua. Perhesuhteisiin entistä löysemmin sitoutuneet yksilöt joutuvat kohtaamaan 
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valintojensa riskit ja seuraukset. Yksilöt voivat joutua asettumaan yhä useampiin sosiaalisiin 
asemiin. Samalla kun yksilöllistymisen kielteisiä seurauksia pelätään, toimintaa rajoittavien 
sosiaalisten siteiden höltymisen arvellaan mahdollistavan yksilöiden autonomisten elämän-
tyylien kehittämisen ja erilaisten sosiaalisten elämäntyylien kokeilun. Yksilöllisyyden raken-
tamisen prosessissa ollaan yhteydessä eri instituutioihin sekä lukuisiin asiantuntijajärjestel-
miin, joiden tulkintoja käytetään valintojen tukena. (mt., 254–266; ks. myös Dahlberg & 
Moss 2005, 70–71; Bauman 1995).  

Asiantuntijajärjestelmillä on tämän aineiston mukaan nykyisin keskeinen rooli lapsen, hänen 
perheensä ja koulun elämässä. Paremmuutta kohti ruoskiva tavoitteellisuus ja arviointi 
näyttää koulussa niin kuin myös muualla yhteiskunnassa olevan yhteinen pakkoliike, johon 
tunnetaan tarvittavan tukea. Näyttää siltä kuin entisenkaltainen, yksilön perhesuhteissaan 
saama tuki olisi korvautunut eri instituutioiden ja asiantuntijajärjestelmien kautta jaettavalla 
tuella. Vai saadaanko perheissä edelleen tukea, mutta se ei riitä? Onko tuen tarve kasvanut 
yhtä matkaa yksilöllisyyden kasvun myötä? Olemmeko kaikki Kristevan (ks. 1992, 109) 
sanoin tulossa muukalaisiksi ennen kokemattoman laajassa universumissa, joka on näennäi-
sessä yhtenäisyydessään monisärmäisempi kuin koskaan?  

Beck tukenaan Saaristo ja Jokinen (2004, 263) väittävät teolliselle yhteiskunnalle ominaisia 
elämäntapoja muokattavan jatkuvasti, revittävän irti juurineen ja istutettavan uudelleen. 
Jatkuva muokkaus johtaa yksilöllistymisen vaateen lisääntymiseen ja vieraantumisen uhkaan. 
Vieraantumisen ongelmaa ei Nordströmin (1976) mukaan voida ratkaista välittömiin koke-
muksiin ja tuottavaan toimintaan perustuvalla pedagogiikalla. Ellei välillisiä kokemuksia 
käsitellä, ei myöskään saavuteta syvempää kosketuspintaa, jonka kautta yksilö soi tuntea 
kuuluvansa kokonaisuuteen. (mt., 44.) Välillisiä kokemuksia vastaanotetaan nykyään run-
saasti median välityksellä. Eri tavoin ilmaisten ympäristössä viestitään toinen toiselle arvoja, 
asenteita ja myyttejä. Nordström korostaa yksilön ideologisoitumisen prosessin tapahtuvan 
ennen kaikkea lähiympäristössä – esimerkiksi kotona ja koulussa. (mt., 45.) Saaristo ja Joki-
nen (2004) korostavat yksilöllisyyden aikaan liittyvää toisten elämäntapojen huomioimista ja 
kunnioittamista:  

”Refleksiivisen yksilöllisyyden aika suosii ihmisiä, jotka onnistuvat rakentamaan itselleen sel-
laisen elämän, jossa he voivat kokea olevansa itselleen rehellisiä, moraalisesti kestävää ja hyvää 
elämää viettäviä yksilöitä. Tällaiseen elämänihanteeseen kuuluu myös muiden elämäntapojen 
ja suunnitelmien kunnioittaminen. Itsensä toteuttaminen edellyttää toisten ihmisten minuus-
projektien ottamista huomioon.” (mt., 267.)  

Koulussa on mahdollista huomioida erilaisten käsitysten ja ilmaisujen piirteet ja erilaiset 
minuusprojektit. Moll ja Greenberg (1990, 342) esittävät yhteisöllisen tiedon voivan olla 
liitettävissä koulun opetusohjelman ytimeen:”…teaching through the community, as 
represented by the people in the various social networks and their collective funds of 
knowledge, could become part of the classroom knowledge, that is, part of the “core” 
curriculum…”. Ohlsson (1996) viittaa kenties samaan asiaan ottaessaan esille yhteiskunnas-
sa vallitsevan dikotomian suhteessa yleiseen ja yksityiseen tietoon. Toisaalta ajatellaan ole-
van olemassa yleisesti todistettavissa olevaa, tieteellistä ja objektiivista ja toisaalta myös 
kätkettyä ja yksityistä, ihmisen omaan piiriin kuuluvaa tietoa. Arjen elämä siihen liittyvine 
tietovarastoineen ei ole kuulunut koulussa käsiteltävään tietoon muutoin kuin alku- tai 
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loppukevennyksen kaltaisina viihdykkeinä. Ajattelen niin tieteellisen kuin arkisen rakentu-
van sosiaalisissa vuorovaikutuksissa ja kuuluvan ihmisen kokemuspiiriin kohdattuina ilmi-
öinä, jotka muuttavat ihmisen ajattelua ja muuttuvat niitä eri näkökulmista tarkasteltaessa.  

Aineistossa on muutamia mainintoja, joiden mukaan jotkut vanhemmat eivät pitäneet 
omaan elämään liittyviä kokemuksiaan kertomisen kelpoisina tai piirrettyjä kuvia esitettävik-
si sopivina. Kertomuksissa paljastuivat kokemusten lisäksi omat käsitykset. Eisner (1991, 
120–121) muistuttaa oman tiedon toisille esittämisen esteeksi voivan muodostua ajatuksen, 
jonka mukaan itsen muodostamaa tietoa tai käsitystä ehkä pidetään vähäpätöisenä tai vää-
ränä. Kotiväen niin kuvin kuin kirjoituksin esittämät tiedot kuitenkin näyttivät olevan lapsil-
le erityisen merkitykselliset. Niitä arvostettiin ja ne toimivat hyvin toiminnan ja pohdinnan 
motivoijina. Kotien kertomusten merkitykset herättivät myös kotien aikuisissa oman ja 
lapsen elämän pohdintaa ja ihmisten ja eri kontekstien välisiä rajoja ylittäviä keskusteluja. 
Näissä keskusteluissa ei opettajien ja vanhempien kesken arvioitu lasta ja hänen toiminto-
jaan vaan pyrittiin elämän laajempaan ymmärtämiseen.  

Violand-Sanchez, Sutton ja Ware (1991; ks. myös Garcia 2004) korostavat olevan tärkeää 
avata koulun ja kodin yhteyden mahdollisuuksia kaikkiin koteihin riippumatta esimerkiksi 
kotona käytettävästä kielestä. Taiteen keinot ovat silloin erityisessä asemassa yhteyden ra-
kentamisen välineinä. Kuvin käsitelty tieto perustuu näkemiseen, joka sisältää kontekstuaa-
listen piirteidensä lisäksi myös koko joukon universaaleja elementtejä (ks. Golomb 2004). 
Eisner (1991, 199) korostaa kuvien merkitystä yleistämisen välineinä. Näkemisen avulla 
varmistettu tieto sisältää tietoisuuden ominaisuuksien valikoimasta. Näkeminen on tietoi-
suuden kohdistamista erityiseen ja erityisen näkemistä laajemman järjestelmän osana. Kiin-
nostuksen kohteeseen perehtyminen mahdollistaa kompleksisiin suhteisiin, nyansseihin ja 
yksityiskohtaisiin piirteisiin liittyvien uusien tietorakenteiden syntymisen. Aistiherkkyyden 
harjoittaminen auttaa päättelyssä ja käsitteiden muodostuksessa. (mt., 68–69.)  

Kuvallinen tarkastelu antaa monia mahdollisuuksia pohtia omia ja toisten valintoja, rakentaa 
tietoisuutta ja perehtyä kompleksisiin suhteisiin. Tämän tarkastelun toiminnoissa kotien 
aikuisten ehkä pitkäänkin piirtämättömät kädet tottuivat ja jopa mieltyivät piirtäen tapahtu-
vaan tarkasteluun, joka alussa tuntui kenties omituiselta. Piirtämisen kerrottiin nostavan 
mieliin unohtuneita kokemuksia, yksityiskohtia ja tunteita. 

Tuleeko kotiväki esittäneeksi jotain salaista? 

Tarkastellessaan toden ja valheen diskurssia ja sen yhteiskunnallisia seurauksia Foucault 
(2000) liittää tiedon ja vallan toistensa yhteyteen. Hänen mielestään tiedon rakentumista voi 
ymmärtää vain tarkastelemalla valtasuhteita, tapoja joilla ihmiset vihaavat toinen toistaan, 
taistelevat keskenään ja pyrkivät hallitsemaan toisiaan harjoittaessaan valtasuhteita keske-
nään. (mt., 12.) Miten mahdollista tai tarpeellista koulussa on tarkastella kotien tietoraken-
teita? Kuuluvatko ihmisten yksityiset kokemukset ja tieto koulun käyttöön? Tiedon ja vallan 
punoksen analyysissään Foucault ei pyri sanelemaan asioiden oikeita järjestyksiä:” I take 
care not to dictate how things should be. I try instead to pose problems, to make them 
active…It’s a matter of working through things little by little, of introducing modifica-
tions…” (mt., 288). Foucault haluaa jättää arvion tekemisen ihmiselle itselleen. Ajattelen 
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koulun ja kotien tietojen käsittelyn tässä tekevän tilaa merkitysrakenteiden hahmottamiselle 
kaikkien osallisten ajattelussa.  

Gregoryn (2003, 31) mielestä on syytä tehdä kaikkensa, ettei osallistujille aiheutuisi haittaa 
tutkimuksesta. Kulttuuriinsa sosiaalistuneen ja oikean kulttuurisen tiedon omaksuneen on 
mahdollista kysyä, tuleeko kotiväki esittäneeksi jotain salaista tai jollekin vuorovaikutuksen 
osapuolelle haitallista. Opettajat ovat muiden koulutusta järjestävien tahojen ja henkilöstö-
jen tavoin salassapitovelvollisia. Perusopetuslaissa (628/98, PL 40 § ) todetaan, etteivät 
salassapitovelvolliset saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä 
töitä hoitaessaan saaneet tietää oppijoiden tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista 
oloista ja taloudellisesta asemasta. Tässä tarkastellussa toiminnassa mieleen nousevat mieli-
kuvat ja muistot voivat ehkä olla voimakkaita, hyviä tai pahoja. Onko siis oikein pyytää 
mielen kuvia yhteiseen tarkasteluun? Ovatko ne salaisia? Mahkonen (1995) pohtii per-
hesalaisuuksia ja lainaa Tommy Hellstenin sanoja:  

”Perhesalaisuuksilla tarkoitetaan vaiettavina tabuina pidettyjä perheen tai suvun aikaisempaan 
historiaan sisältyneitä seikkoja, jotka pyritään kieltämään tai torjumaan, mutta jotka vaikutta-
vat mahdollisesti paljonkin perhedynaamiseen ilmapiiriin. Salaisuudet liittyvät joko todellisiin 
tapahtumiin tai ne syntyvät perheenjäsenten mielikuvissa. …saattavat liittyä häpeän tunteisiin, 
joita pyritään salaamaan ja peittämään tarkoituksena suojella …minäkuvaa… Perhesalaisuuk-
siksi muodostuvia tunteita perheenjäsenten välillä ovat esim. kateus, kilpailu, rakkaus ja viha. 
Ellei näitä voida perheessä avoimesti ilmaista ja puhua, ne muuttuvat perhesalaisuuksiksi.” 
(Mahkonen 1995, 18.)  

Kaikki perhesalaisuudet eivät Mahkosen mukaan aiheuta perheenjäsenille ahdistusta, tuskaa, 
syyllisyyden tunnetta tai häpeää. Ne voivat paljastuessaan tuottaa iloa ja mielihyvää, jolloin 
salaisuudessa on positiivista energiaa. Salaisuus voi kuitenkin olla niin vaaralliseksi koettu, 
ettei siitä ole lupa puhua. Mahkonen korostaa jokaisella olevan oikeus omaan yksityisyy-
teensä (Mahkonen 1995, 35). Tutkimusetiikkaan kuuluu, että tutkimukseen osallistuminen 
on vapaaehtoista (Gregory 2003). Vapaaehtoisuus liittyy ihmisen autonomiaan, itse-
määräämisoikeuteen, oikeuteen yksityisyydestä ja esimerkiksi toisen kunnioitukseen ja ih-
misten väliseen luottamukseen. Oikeudenmukaisuuden kannalta ehkä yksityisyyttäkin tärke-
ämmän Gregory aavistelee olevan luottamuksellisuuden. (mt., 38–52.)  

Tässä tarkastelussa ihmisillä oli luonnollisesti oikeus olla toisaalta osallistumatta suunnitel-
tuun toimintaan ollenkaan ja toisaalta valita siinä esitettävät asiat. Erityisesti aikuisten oli 
mahdollista olla osallistumatta toimintaan ja myös kieltäytyä siihen liittyvistä haastatteluista. 
Toimintoihin osallistui suuri joukko eri-ikäisiä ihmisiä. Osallistuneiden työstämien kuvien ja 
kirjoitusten käyttäminen tutkimusmateriaalina tarkistettiin koteihin ja kouluihin lähetetyin 
kirjein. Kodeista palautui 10 lapsen, 15 vanhemman ja 20 isovanhemman sovellusvaiheessa 
tehtyä tuotosta koskevaa kieltoa. Arvelen tässä erityisesti isovanhempien arastelleen kou-
luun ja auktoriteettiopettajaan liittyviä harmillisia muistojaan, joita tässä aineistossa oli run-
saasti. Kertomukset annettiin kyllä koulukäyttöön ja osaksi koulun näyttelyä. Kulttuurisessa 
järjestelmässä, johon toiminta liitettiin, opettaja oli lopullinen käytettävän tiedon suodattaja. 
Tässä esitetyssä toiminnassa opettajat eivät kuitenkaan kertaakaan joutuneet empimään 
kotoa tulleiden kuvallisten kertomusten sopivuutta koulun käytännöissä.  
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Mihin suuntaan ollaan matkalla? 
Eksistentialistisen humanismin hengessä Freire ajattelee elämää eettisesti velvoittavana 
toimintana. Eeettisesti velvoittavassa toiminnassa suodaan jokaiselle ihmiselle tasavertainen 
mahdollisuus kehittyä omaa elämäänsä hallitsevaksi subjektiksi. Kirjassaan Pedagogy of the 
oppressed (ks. esim.1986) Freire kiiinnittää huomionsa yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja 
valtarakenteisiin, joissa jotkut sortavat toisia. Freire (2005) korostaa pyrkimystä kohti sovi-
tusta. Kasvatuksessa on ratkaistava opettajan ja oppilaan välinen vastakkainasettelu. Vas-
takkainasettelu leimaa myös koteja, sillä vanhempien ja lasten väliset suhteet kodeissa hei-
jastavat yleensä ympäröivän yhteiskuntarakenteen olosuhteita (mt., 171). Vapauttavan kas-
vatuksen kannalta on tärkeää, että ihmiset tuntevat olevansa oman ajattelunsa herroja (mt., 
137). Ristiriita koulussa sovittuu Freiren mukaan siten, että opettaja ja oppilas ovat saman-
aikaisesti sekä opettajia että oppilaita (mt., 77). Laajennettaessa vapauttavan kasvatuksen ja 
oman ajattelun herruuden ajattelua lapsen lähiympäristöön ja hänen elämäänsä liittyviin 
läheisiin, on sovituksen piiriin laskettava myös vanhemmat. Kasvatuksessa on ratkaistava 
opettajan ja oppilaan suhteen lisäksi sekä vanhemman ja opettajan että vanhemman ja lap-
sen välinen suhde. Kaikki osapuolet voivat olla samanaikaisesti sekä opettajia että oppilaita. 
Voivatko he jostakin muusta kuin iän näkökulmasta tarkastellen olla myös samanaikaisesti 
sekä aikuisia että lapsia?  

Monet suuret muutokset ovat kohdanneet ihmisiä ja heidän suhdettaan työhön. Nurmi 
(1982, 110) korostaa kolmen sukupolven aikana yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten 
vaikuttaneen ihmisten työtä keventävästi ja enemmän henkisen työn suuntaan siirtäväksi. 
Toisaalta työtä keventävä teknologinen varustautuminen myös kiihdyttää tuottamisen tahtia 
ja pakottaa ihmiset oppimaan uusia työn tekemisen ja selviämisen tapoja. Nurmi (1982, 
110) esittää yleisen elintason nousseen ja vapaa-ajan lisääntyneen. Viime aikoina on toisaalta 
ollut havaittavissa työprosesseihin tarvittavien työntekijämäärän pienentymisen ja työsarko-
jen jatkuvan vaihtumisen lisäksi työajan ja vapaa-ajan välisen rajan hämärtymistä. Heillä, 
jotka eivät mahdu tai jotka eivät enää jaksa pyrkiä mukaan, ei näytä olevan paljon tekemistä 
kun taas joidenkin koko elämän näyttää täyttävän työ. Kouluun ja opetukseen suunnataan 
työelämästä nousevia vaateita. Lehtovaara (1996) esittää kasvatuksessa ja opetuksessa ole-
van kysymys kulttuurin omaksumisesta ja kulttuuriin kasvamisesta ja kysyy:”...tuleeko mei-
dän kehittää opetuskäytäntöjä ja oppimiskäsitystä yksinomaan työelämän vaatimusten mu-
kaan, silloin kun suuri osa ihmisistä on työttömiä?”  

Perheen jäsenten keskeiset siteet samoin kuin suhteet sukupolvien välillä ovat löystyneet 
kulttuurisissa muutoksissa (ks. Mead 1971; myös David 1993). Postmoderni elämäntapa ja 
sen myötään tuoma ’tuotannon kasvu’ on monin tavoin erikoistanut, lokeroinut ja laitosta-
nut ihmisiä. Vanhoille ei tässä elämäntavassa tahdo millään jäädä muuta kuin sosiaaliturvan 
suomaa aikaa (vrt. Nurmi 1982, 110). Aikuisilla on erilaiset vaihtuvat työtehtävänsä, jotka 
vaativat omat jatkuvat oppinsa ja enenevät aikansa. Monia muutoksia on käyty läpi myös 
kasvatuksen ja koulutuksen alueella, jossa myös on markkinahenkisesti puhuttu kuluttajista 
ja asiakkaista. Vanhempien asemaa koulutuksen kuluttajina on korostettu heidän valvoes-
saan koulussa tehtäviä päätöksiä ja opetussisältöjä (Crozier 2000, 4). Koulun oppiaineita on 
pyritty järjestelemään ennakoiden yhteiskunnallisten muutosten suuntaa. Lapset kuljetetaan 
oppimaan erityisiä taitoja erityiskouluihin ja harrastuksiin, jotta he kehittyisivät mahdolli-
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simman kyvykkäiksi hakeutuakseen aikuisina erilaisiin, kenties vielä tuntemattomiin ja vie-
raissa paikoissa tapahtuviin tehtäviin. Koulunkäyntiin kuluvat vuodet ovat jatkuvasti mää-
rältään kasvaneet (Nurmi 1982, 127). Samalla kansainvälinen kanssakäyminen on lisääntynyt 
ja matkustaminen ja televisio ovat pienentäneet maailmaa (Nurmi 1982, 110) ja vaikuttaneet 
ihmisten välisen kommunikaation muotoutumiseen. Entiset tavat hoitaa pitkäaikaisia tun-
nesiteitä, kulttuurin välittämistä tai sukupolvien välistä vuorovaikutusta eivät sovellu muut-
tuneisiin tilanteisiin. Vastuu kasvattamisesta on jo monilta osin siirtynyt kodin sisältä toisten 
tehtäväksi ja suurelta osin kouluun. Tätä tehtävää hoitaessaan koulussa tulisi tarkentaa pit-
käaikaisten tunnesiteiden rakentamista, kulttuurin välittämistä ja sukupolvien välistä vuoro-
vaikutusta hoitavia käytäntöjään.  

Koulun toiminnan on Gardnerin (2000, 72–73) mukaan tarpeen yksilöllistyä ja henkilökoh-
taistua. Oppilaan ajattelua on tarpeen pyrkiä ymmärtämään mahdollisimman yksityiskohtai-
sesti. Lapset elävät kukin omassa kotikontekstissaan erilaisissa kasvatuksellisissa vuorovai-
kutuksissa. Tullessaan kouluun lapsi tuo mukanaan omat elämän kokemuksensa ja kodin 
kulttuurisen ilmapiirin (Hujala 2002, 120). Hujala korostaa perhelähtöisyyttä varhaiskasva-
tuksen toiminnassa. Myös aikuisilla on omat lapsuutensa ja omat kasvatuksen maailmansa. 
Koti ei muutu koulun kannalta merkityksettömäksi edes peruskouluun siirtymisen vaihees-
sa, jolloin ympäristösuhteita ja kiinnostutaan lisää vertaisryhmän toiminnoista. Tässä tarkas-
telussa ajattelen perhelähtöisyyden tarpeen yltävän myös peruskoulun opetukseen ja sitä 
kautta peruskoulun tarpeisiin suunnattuun opettajankoulutukseen.  

Suomalaisia kasvatustekstejä vallan näkökulmasta tutkinut Nuutinen (1994) päätyy ajatuk-
seen, jonka mukaan subjektiuden kehittymisessä on kyse kasvavan yksilön kannalta elä-
mänhallinnan tavoittelusta. Tämä prosessi merkitsee liittymistä kolmenlaisiin valtasuhteisiin, 
luontosuhteeseen, johon ihmistä sitoo eksistenssin peruspakko, sosiaaliseen vallan verkos-
toon, jossa on kyse yksilöiden ja kollektiivien välisistä ja keskinäisistä suhteista ja itseen 
kohdistuvaan, refleksiiviseen valtasuhteeseen. Elämänhallinnassa on Nuutisen (1994) mu-
kaan hyvin yleisesti ymmärrettynä kyse ihmisen mentaalisesta ja toiminnallisesta suhteesta 
koko eksistenssiinsä. Kasvatus on suhteessa elämänhallintaan. (mt., 21–25). Toiminta kas-
vatuksenalaisuudessa merkitsee kasvavalle mahdollisuutta päästä käsiksi tiettyihin voimava-
roihin itsessä ja yhteisössä ja edistää elämänhallinnan kehittymistä joko yksilöllisistä tai 
kollektiivisista tarpeista lähtien (mt., 57).  

Ajattelen koulun tehtävänä olevan ennen kaikkea auttaa lasta hänen hakeutuessaan elämän-
hallintaan ja selvittäessään itselleen merkityksellisiä elämän ilmiöitä ja hankkiessaan elämästä 
selviytymisen keinoja ja välineitä. Tässä prosessissa yhteyden rakentaminen koulusta kotiin, 
kotiväen tietämiin keinoihin ja välineisiin näyttää olevan erityisen merkityksellistä. Koulun 
ja kodin yhteydellä on osoitettu olevan runsaasti yksilöllisiä ja hyviä vaikutuksia. Hirsto 
(2001a, 49–50) esittelee aiemmissa tutkimustuloksissa esitettyjä yhteistyön mukanaan tuo-
mia positiivisia vaikutuksia: parempi edistyminen koulussa, oppilaan hyvinvoinnin tunne, 
oppilaan parempi läsnäolo koulussa, oppilaan ja vanhempien positiiviset suhtautumiset 
koulua ja luokan ilmapiiriä kohtaan, oppilaan positiivinen suhtautuminen ja käyttäytyminen, 
oppilaan suurempi halu kotitehtävien suorittamiseen, oppilaan ja vanhempien enemmän 
yhdessä viettämä aika, oppilaan parempi todistus, oppilaiden ja vanhempien suurempi tyy-
tyväisyys opetukseen ja opettajaan. Onko yhteistyön suunta siis hyvä? Miten erilaisuus, 
yksilöllisyys, tasa-arvoisuus ja yhteisöllisyys tulevat huomioiduiksi koulun ja kodin parem-
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muuteen piiskaavassa yhteydessä? Hirston (2001a; myös Deslandes 2001) mukaan yhteis-
työn tulisi olla molemmat osapuolet huomioivaa. Kehittäessään yhteistyötä koulun ja kodin 
välille olisi koulun ja opettajien syytä ottaa enemmän huomioon vanhempien näkökulmat. 
(Hirsto 2001a, 17.) Eri osapuolet hyväksyen huomioiva yhteistyö perustuu ajatukselle, jonka 
mukaan ihminen on kelvollinen toimija, joka jakaa kokemuksensa ja ajatuksensa toisten 
kanssa.  

Monin paikoin on tullut esille miesten vaikeus ottaa osaa koulun yhteistoimintamuotoihin. 
Davies (2001) arvelee, että naisten strategiat ovat sopivampia tiettyihin yhteisiin kasvatus-
prosesseihin sitoutumiseen kuin miesten. Isovanhemmat tässä sanoivat, etteivät isät ennen 
osallistuneet lapsen kouluun liittyviin toimiin oikeastaan mitenkään. Vanhempien ikäpolves-
sa esitettiin asia hieman hyvitellen, mainittiin joitakin korvaavia tehtäviä, joita isät suoritta-
vat, jos eivät osallistu johonkin toiseen. Johansson ja Wahlberg Orving (1993) huomioivat 
miesten osallistuvan mieluummin silloin, kun tehdään päätöksiä tai kun he tulevat jostakin 
syystä erityisesti kouluun kutsutuiksi. Torkkeli (2001) tutkimuksen mukaan isät kyllä suhtau-
tuivat myötämielisesti vähäisestä osallistumisestaan huolimatta sekä opettajan kanssa käytä-
viin henkilökohtaisiin keskusteluihin että vanhempien vapaamuotoisiin yhteistilaisuuksiin. 
Ihanteellinen toiminta koulussa ei isien mielestä ole vain ja ainoastaan lapsen asioihin kes-
kittymistä. (mt., 156–160.) Tässä aineistossa mainittiin joidenkin aihealueiden kenties kiin-
nostavan isiä enemmän. Haastattelujen kuluessa oli myös havaittavissa isien keskusteluha-
lukkuutta, mutta sen jäämistä äitien valtapiirin alle. Koulussa olisi mielestäni etsittävä 
enemmän yhteyspintoja miesten ja heidän ajatustensa kohtaamiseen. Moles (1999) aaviste-
lee, että samalla ehkä löydettäisiin yhteistyömuotoja, joilla tavoitettaisiin yleensä yhteistyö-
hön haluttomia vanhempia.  

Koulussa on tarpeen ymmärtää kotien erilaisia käsityksiä ja tapoja yhteistyön kehittämiseksi 
(Denessen & muut 2001) ja lapsen elämän perustaksi. Davies (2001) korostaa omien juuri-
en, lähtökohtein, kielen ja perinteiden tuntemista ja ymmärrystä toisen ominaislaadun kun-
nioittamisen perustana. Itsen ja toisten ymmärryksen perustoihin hakeuduttaessa avautuvat 
laajat näkökulmat ja mahdollisuudet koulun ja kodin väliseen yhteyteen. Yhteys tulisi raken-
taa arjen toimintoihin (vrt. Moles 1999) ja niihin liittyviin erilaisiin tilanteisiin, tapoihin ja 
käsityksiin. Tähän tarvitaan mielestäni hyväntahtoisuutta ja kärsivällisyyttä tarkastella toisen 
näkökulmasta, ymmärrystä ihmisen ja hänen kokemustensa riittämisestä, elämän kelvolli-
suudesta sellaisenaan. Tämän tarkastelun aineistossa erityisesti auktoriteetti-opettajan kas-
vattamat ja kodin kasvatustilanteissa sivuun asettuvan miehen rinnalla aikuisina eläneet 
isoäidit korostivat hyväntahtoisuuden merkitystä koulun ja kodin yhteydessä. Hyväntahtoi-
suus toista kohtaan voi rakentua tuntemisen myötä. Myös Smit, Morel ja Sleegers (1999) 
korostavat hyväntahtoisuutta ja esittävät yhteistyön ja hyväntahtoisuuden avaavan ovia 
ymmärrykselle. Heidän mielestään vanhemmat olisi nähtävä toimivina osallistujina tehtäväs-
sä, jossa otetaan vastuu lapsen elämässä selviämisestä. Onko koulun ja kodin yhteyden 
muotoja ja merkityksiä liitettävä kuuluvammin osaksi opettajankoulutusta ja järjestettävä 
täydentävää koulutusta kentällä jo työskenteleville opettajille?  

Opettajien koulutus ja koulun ja kodin yhteys  

Bridge (2001) korostaa, että käytännön muuttunut toiminta on riippuvainen muuttuneesta 
ajattelusta ja ymmärryksestä, eikä siksi ole lainkaan yksinkertainen hanke. Perustavat tiedot, 
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taidot ja valmiudet koulun ja kodin yhteyden rakentamiseen pitäisi sisältyä opettajiksi opis-
kelevien koulutukseen ja kouluja ja opettajia tulisi tukea myös täydennyskoulutuksen avulla 
(ks. esim. Siniharju 2003, 173). Suurin vastuu yhteyden rakentamisesta kuuluu opettajalle 
hänen ammatillisuutensa takia ja koulu on aloitteentekijän asemassa erilaisia yhteisiä tilantei-
ta suunniteltaessa, järjestettäessä ja niissä toimiessa. Kodin ja koulun yhteistyön käsitteen 
olen siksi tässä tarkastelussa pyrkinyt muuttamaan muotoon koulun ja kodin yhteys. Paino-
tan sillä koulun vastuuta, mutta ajattelen kulttuurin muuttuessa myös kotien mahdollisesti 
voivan olla aloitteentekijöiden asemissa. Aloitteellisuus kodeissa näyttää tässä esitetyn pe-
rusteella olevan vielä vähäistä. Monien tutkimusten mukaan myöskään opettajat eivät ole 
kovin perehtyneitä koulun ja kodin yhteyden rakentamisessa. He eivät mielestään ole saa-
neet kylliksi valmiuksia koulutuksessaan yhteistyötä tai yhteyden rakentamista varten. Samo-
ja viitteitä antavat tässä tehdyt haastattelut. Tässä opettajan oli vaikea muistaa miten kodin 
ja koulun välinen yhteistyö punoutui hänen opettajan opintoihinsa 1960-luvulla:  

”…että tuota…se että minkälaista…millä tavalla se on otettu silloin huomioon…kyllä minä 
sen oon mokoma unohtanu ja sekottanu…hyvin vahvasti…tässä kun on näitä uudistuksia ol-
lu…niin sitä ei pysty ihan sillä tavalla analysoimaan että mitä on missäkin…ihan sellasia yleisiä 
linjoja…jotakin sellasta voi jotakin…” (Rmies.) 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö lienee ollut hankalasti pieninä palasina opintojen lomas-
sa. Yhteyksiä käytäntöön ei ollut sen enempää kuin konkreettisia harjoituksia tai esimerkke-
jä: 

”…meillä se oli teoriatasolla et et…kirjoista luettiin pääsääntöisesti tai ehkä sitten joku luen-
nolla jotakin puhu mutta harjoituskoulun tunneilla ei…ei näitä asioita käyty mitenkään läpi et-
tä yhteys vanhempiin ei näillä tunneilla tullut esille millään tavalla…” (Rmies.) 

Kodin ja koulun välisen yhteistyön osuutta oli vaikea hahmottaa omasta koulutuksesta. 
Ihmettelen, johtuiko vaikeus kodin ja koulun välisen yhteistyön käsittelyn vähyydestä opet-
tajankoulutuksessa 1960-luvulla. Siniharjun (2003, 168) mukaan opettajankoulutus ei ole 
myöhemminkään antanut riittävästi valmiuksia yhteistyöhön vanhempien kanssa. Klaassen 
ja Smit (2001) arvioivat useimpien opettajankoulutuslaitosten varustavan opettajiksi opiske-
levat vain rajallisesti senkaltaisilla tiedoilla ja taidoilla, joiden turvin he voivat lähestyä, oh-
jeistaa ja tukea vanhempia. Niemi (2002) toteaa:  

”Teachers no longer work in stable context. They are confronting a moving horizon, in 
which changes in societal values, family conditions, educational and professional structures, 
national and global crises and the new opportunities of technology are realities in classrooms, 
moving faster than ever…Teachers will need a greater readiness to work collaboratively in 
the school community to co-operate with stakeholders, such as parents, working life, cultural 
and social partners.”  

Niemi korostaa opettajien tarvitsevan valmiutta ja taitoja yhteistyöhön mm. vanhempien 
kanssa yhteiskunnan nopeissa muutoksissa. Niemi (1999b, 83) toteaa opettajien yhteistyö-
valmiudet vähäisiksi ja kaavailee yhteistyön liittymistä koulun ja kodin väliseen oppimista 
koskevaan kehittämistyöhön: 

”…taidot ja valmiudet kohdata koulun ulkopuolisia kumppaneita, ennen kaikkea vanhempia, 
ovat jääneet hyvin vähäisiksi. Kuitenkin vanhemmat ovat lapsen ensisijainen resurssi myös 



430 

koulumenestyksessä. …tähän kanssakäymiseen opettajankoulutuksen tulisi ohjata opiskelijoi-
ta jo koulutuksessa. Se on paljon muuta kuin pelkkä vanhempainillan järjestäminen. Yhteistyö 
vanhempien kanssa tarkoittaa myös yhteistä kehittämistyötä kouluolojen parantamiseksi, op-
pilaan oppimisedellytysten laajentamiseksi ja opetussuunnitelman kehittämiseksi.”  

Myös pienten koulujen esiopetuksen kehittämistä tutkinut Peltonen (2002) havaitsi opetta-
jien tarvitsevan täydennyskoulutusta vuorovaikutustaitojen harjoittamisessa ja vanhempien 
kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhteydet käytäntöön pitäisi löytää ja auttaa siten tulevaa 
opettajaa rakentamaan siltoja ja näkymiä koulusta kotiin ja kodista kouluun. Opettajankou-
lutuksen opintojen pitäisi herättää uudistavaa ajattelua opiskelijoissa, ja varustaa heidät 
tiedoilla ja taidoilla, joiden avulla he voivat pitää yhteyttä erilaisiin vanhempiin (Moore & 
Lasky 1999).  

Yhteyden rakentaminen vaatii ajattelun muutosta:”…we believe partnership to be a path of 
the future that requires a complete change in our ways of thinking and acting” (Deslandes 
2001). Opettajankoulutuslaitosten, koulujen ja perheiden käsitysten lasta kelvolliseksi kor-
jaavasta yhteistyöstä pitäisi muuttua, ja yhteistyö pitäisi rakentaa monikulttuurisessa, tutki-
vassa ja erilaisuuden havaitsevassa näkökulmassa (Symeou 2001). On suunnattava huomio 
yksilöiden, ympäristön ja eri ympäristötasojen vuorovaikutusta välittäviin prosesseihin 
(Puroila & Karila 2001). Näissä vuorovaikutuksellisissa prosesseissa on mielestäni mahdol-
lista suuntautua kaikkien osallisten väliseen yhteyteen, hakea tietoa kaikilta asiantuntijoilta, 
kasvattaa keskustelua sukupolvien välille, etsiytyä kontekstuaalisen materiaalin pariin ja 
oppia tuntemaan toinen toisensa.  

Oppiakseen tuntemaan lapsen kontekstin, ei opettajan liene mahdollista vierailla sen pa-
remmin hankaluuksien kuin ystävyyden nimissä joka kodissa, jos se luonnistuikin jossakin 
ennen. On etsittävä muita keinoja tullakseen tutuksi. Niitä on löydettävissä omien ja toisten 
kulttuuristen ilmiöiden sekä niihin liittyvien tietojen, muistojen ja kokemusten tarkastelujen 
tietämiltä. Koulussa olisi elettävä todeksi tunnustus, jonka mukaan tieto ei pysy kauan sa-
mana. Viimeistä ymmärrystä jokainen joutuu etsimään koko elämänsä ja tähän etsintään 
koulutyössä mahtuu lapsen lisäksi myös opettaja ja lapsen perhe. Jos koulutyötä pidetään 
yhdessä lapsen kanssa tehtävänä tutkimusretkenä ja lapsen perhe nähdään tutkimusproses-
siin osallistujana, silloin kommunikaation ja hyväntahtoisen yhteistyön on mahdollista viritä 
sukupolvien, instituutioiden ja kaikkien asiantuntijoiden kesken. Koulun ja kodin yhteyden 
ympäristössä riittää tutkittavaa erilaisista perinteistä, kielistä, kuvista, vaatteista, arvostuksis-
ta, uskonnoista, tunteista jne. Tutkimista on mahdollista tehdä erilaisia ilmaisumuotoja 
käyttäen kotona, koulussa tai jossain muualla, erilaisissa ryhmissä tai yksin. Kaikkien hallus-
sa oleva tai hankkima tieto on mahdollista esittää yhteisen pohdinnan kohteeksi ja jokaisen 
ajattelun rakenteeksi.  

Tarkasteluuni liitän tasa-arvoisuuden ja toisen välittömän kohtaamisen kaipuun. Kotien 
situaatioissa, omissa kulttuurisissa ja henkilökohtaisissa yhteyksissä tapahtuvissa aikuisten ja 
lasten keskeisissä vuorovaikutustilanteissa toivon tapahtuvan sukupolvien välistä vapautu-
mista kohti suurempaa itsen ja toisen tuntemista. Pyrin lähestymään yksilöllisen ainutkertai-
suuden tasoa subjektiivisesti tuotettujen, oman elämän merkityksistä kertovien kuvien ja 
kirjoitusten ja periferioissa tapahtuvien dialogien avulla. Koulun kontekstiin tuotuina ja 
esitettyinä kodeissa käydyt keskustelut tuovat esiin erilaisia näkemyksiä ja käsityksiä ja opet-
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tavat lapset ja aikuiset tarkastelemaan erilaisen olemusta ja osatekijöitä. Koulussa erilaiset 
käsitykset laajempiin kulttuurisiin yhteyksiin liitettyinä kehittävät oppijoissa merkitysten 
erottamisen kykyä.  

“The time has come, however, for researchers, practitioners and others who view the world 
from different perspectives to engage in dialogue with each other, not to prove who is right, 
but to seek mutual understanding and recognition and to understand how and why they have 
made their choices”. (Dahlberg & muut 1999, 119.) 
 
”...se tarkottas sellasta erilaista suunnittelua...täytys aina palata siihen...ahaa...nyt ollaan täs-
sä...mitäs mä sitten saan hyödynnettyä kun siinä tulee uus kysymys eteen...joka on usein sen 
opettajan tiedon ulottumattomissa...se tekis sen että siinä täytys palata uudestaan sinne kotei-
hin…siinä lähtis semmonen projekti liikkeelle aika usean aineen sisällä ...todennäköisesti aika 
usein...ainakin kokonaisopetuksen puolella...et oltas koulussa...ja joutus taas palaamaan kotiin 
hakemaan sen jonkun tarkennuksen siihen johonkin tietoon ja taas mentäs kouluun 
...todennäkösesti et se synnyttäs uuden kysymyksen josta joutus hakemaan taas apua sieltä ko-
too...koska ne kysymykset lähtis...sieltä kotoo tulleen pohjalta liikkeelle...ja osaan niistä pystyy 
vastaamaan mut osaan ei...” (O13 lto nainen.) 
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LIITTEET 

LIITE 1 

 

 

 

 
 

Kuvan kehittyminen houkutuksen ja kavahduksen välisessä konfliktissa (Kindlerin & Dar-
rasin 1997 mukaan). 
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LIITE 2 

 

 

 

 

Ilmaisun kehittyminen varhaislapsuudessa (Kindlerin & Darrasin 1997 mukaan.) 

  
 AL 
 KU 
 KU 
VAS 
 TO 

Multimedia 
vokaalinen / 
verbaalinen 
kieli 
 
graafinen 
tuotanto 
 
eleet & 
asennot 

ympäristö 
 
Sosiaalinen 
Vuorovaiku- 
tus 
 
lapsi 

Semioottinen 
toiminta 

Ikonisuus 
1 
 
hakemisto 
toisto 
 
 
 
rohkaisu 
tai estäminen 
 
 
 
 
välinpitä-
mättömyys 
tai huomiointi 
 
 
 
 jokeltelu 
 
satunnaiset  
äänet 
 
jäljet 
 
 
satunnaiset 
tietoiset

Ikonisuus 
2 
 
ennustetta-
vuus 
toisto 
 
 
tunnistami-
nen, 
vahvista- 
minen 
 
 
kasvava  
toimeliaisuus 
 
 
 
 
 
 
sanat 
 
muodot 
 
graafinen 
jokeltelu 
 

Ikonisuus
3 
 
imitaatio 
omaehtoinen 
luettelointi 
 
 
epäsuora 
vastine, 
tulkinta 
 
 
 
vastine-
huomiointi, 
imitointi 
 
 
 
onomato-
poeettiset 
imitaatiot 
 
 
 
toiminnan 
kuvaukset 
 

Ikonisuus
4 
 
korvaa- 
minen 
tunnis-
taminen 
 
vahvista-
minen, 
tulkinta, 
esimerkki 
 
 
vastine- 
huomiointi, 
tulkinta 
 
 
sosiaalinen 
puhe, 
egosentrinen 
puhe, 
nimittäminen 
 
kohteiden  
kuvaukset 

Ikonisuus 
5 
 
kuvittelu, 
visuaali-nen 
symbolismi 
 
kehuminen, 
ohjaus, 
esimerkki 
 
imitaatio, 
vuorovai-
kutteinen 
leikki, 
yhdessä 
oppiminen 
 
 
vuorovai-
kutteinen 
dialogi 
 
 
kuvat 
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LIITE 3 

 

 

 

Kuvaston kehittyminen nuoruudessa ja aikuisuudessa (Kindlerin & Darrasin 1997 mukaan). 

 

               Alkukuvasto   Oppiminen 

Opetus 
ja  
harjoi- 
tus

Ikonisuus 5 

Opetus  
ja  
harjoi- 
tus 



456 

LIITE 4 

 

 

1b. Uudet välittömät aistikokemukset ja elämykset
1.Välittömät  aistikokemukset ja elämykset

5 Taiteelliset 
4. Kehittynyt                                       mentaaliset ja                                 2. Yksilöllinen ja

taiteellinen                                        materiaaliset                          vuorovaikutuksellinen 
toiminta                                                välineet                                                  pohdinta

3. Taiteellis-esteettinen
käsitteellistäminen

Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääntyminen ja laadullinen kehittyminen 
suhteessa – itseen – toisiin ihmisiin – kulttuuriin  - luontoon

Sava 1993

 

 

Taiteellisen oppimisprosessin kokonaisvaltainen prosessimalli (Savan 1993 mukaan).  
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LIITE 5 

 

 

Yksittäisen (enskilt) ja yhteisen (kollektivt) oppimisen suhde. Rakenne ja ryhmän jäsenten aktiviteetit. 
(Ohlssonin 1996 mukaan.)  

Konkreetti
toiminta 

Yhteiset 
tehtävät ja 
säännöt 

Kertomus

Yhteinen 
reflektio

Yhteinen 
intentio
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LIITE 6 

 

 

Haastattelut kodeissa 1998, teemarunko:  

Kotitilanteen käytäntöjen kartoitus 
-kenen aloite 
-miten kerronta ja kuvat lomittuivat 
-miten lapsi osallistui prosessiin kotona  
-miten toiminta ajoittui 
-kuinka isovanhempien osallistuminen tapahtui, miten se välittyi lapselle 
-mitä kuvan tekemisen välineitä lapsella kotona oli 
-ketkä osallistuivat haastatteluun ja miten 
Toiminnan merkitykset kotona 
- lapsen ja vanhempien välinen vuorovaikutus kotona 
- lapsen ja sisarusten välinen vuorovaikutus  
- kotiväen vuorovaikutus isovanhempiin  
- toiminnan kulku kotona  
- käsitys toiminnan kokonaisuudesta ja merkityksestä  
Kuvaan ja kuvan tekemiseen liittyvät merkitykset 
- lapsen ja aikuisen kuvasuhde  
- miten kuvan tekeminen tapahtuu  
- miten kuvan tekeminen vaikuttaa kokonaisuuden jäsentämiseen  
- miten kuvaa kotona käytetään  
Kasvatus- ja oppimiskäsityksistä 
-minkälaiseksi haluaisi lapsen kasvavan 
-miten pitäisi kasvattaa 
Koti/koulu –yhteistyöstä 
-mitä yhteistyötä on 
-mitä yhteistyön tulisi olla 
-miten kotona ja koulussa tapahtuvat toiminnat vaikuttavat toisiinsa 
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LIITE 7  

 

 

Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteellinen tiedekunta 
Opettajankoulutuslaitos 
Konnevesi / koulun 120-vuotisjuhla 
Koulun ja kodin yhteistyöprojekti syksyllä 2002 
 
24.10.2002 
Viime kuussa Konneveden kunnan kouluissa otettiin yhteys koteihin ja pyydettiin kotiväkeä mukaan 
yhteistyöhön Konneveden koulun 120-vuotisjuhlanäyttelyn rakentamiseksi ja kouluun liittyvän perin-
netiedon käsittelemisen perustaksi. Opettajana osallistuit toimintaan.  
Kerro, miten yhteistyön käytännöt järjestyivät, miten yhteys koteihin otettiin, mitä tietoa pyydettiin ja 
saatiin ja mitä yllätyksiä tai ongelmia järjestelyihin liittyi.  
Koulussa toiminta liitettiin kuvataiteen opetukseen. Kerro, miten uuden oppiminen yhdistettiin ko-
deista tulleeseen tietoon, kuinka sitä laajennettiin, miten instruktio annettiin ja kuvataiteen oppiaines 
käsiteltiin ja mahdollinen kuvailmaisu toteutettiin. Käytettiinkö kodeista tulleen tiedon lisäksi muita 
lähdeviitteitä, mielenkiinnon herättäjiä tai ohjaavia harjoitteita? Miten prosessin arviointi suoritettiin, 
palattiinko siinä kodeista tulleeseen tietoon?  
Käytettiinkö kodeista tullutta tietoa jonkin toisen oppiaineen yhteydessä? 
Pohdi myös toiminnan merkityksiä itsesi, oman opettajan tehtäväsi, opetussuunnitelman rakentami-
sen, koulussa käsiteltävän tiedon, lapsen kasvun ja vanhemman/isovanhemman tehtävän kannalta 
sekä koulun ja kodin välisen dialogin synnyttämisen näkökulmasta (minkälaisia keskusteluja toiminta 
synnytti opettajien kesken, lasten ja aikuisten välillä tai koulun ja kotiväen kesken). 
Jos toimintaan liittyi jokin mieleen painunut tapahtuma, kerro siitä.  
Voit lähettää ajatuksesi sähköpostilla osoitteella raili.karkkainen@helsinki.fi. Ensi viikolla tapaamme 
myös koulussa, jolloin voimme keskustella asioista vielä lisää.  
 
P.S. Lisäksi on kiinnostavaa tietää ajatuksistasi liittyen kodin ja koulun väliseen perinteiseen yhteis-
toimintaan joka tapahtuu 
-puhelimitse  
-reppuvihkon välityksellä 
-vanhempainiltojen ja koulun juhlien yhteydessä 
-opetussuunnitelmatyössä 
-keskustelutuokioissa 
-mitä muuta  
Pohdi kuinka paljon kotiväkeä saavutetaan näissä tilanteissa, minkälaista vuorovaikutus niissä on ja 
mitä asioita niissä käsitellään. Minkälainen on opettajan, lapsen, ja vanhemman/isovanhemman tehtä-
vä/päätös/valinta näissä tilanteissa? Mihin suuntaan toivoisit kodin ja koulun välisen yhteistyön 
kehittyvän?  
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LIITE 8 

Hyvä kotiväki, 

Muistatte varmaan aiemmin syksyllä tapahtuneessa vanhempainillassa esitellyn kasvatustieteen alaan 
kuuluvan tutkimusprojektin, jonka tarkoituksena on kokeilla ja kehittää kodin ja koulun välisiä yhteis-
toiminnallisia menetelmiä. Tällä kirjeellä aloitamme marraskuun aikana tapahtuvan kuvitettujen ker-
tomusten projektin.  

Lapsi selvittää käsitystään ja suhdettaan itseensä ja ympäristöönsä tarkkaillen, liikkuen ja järjestellen. 
Näissä toimissaan aistein merkitys on hänelle suuri. Hän haluaa katsella kuvia ja tuottaa niitä itse, 
järjestää siten maailmaa. Hallitakseen maailmaa joutuu liikkumaan. Lapselle liikkuminen on kuvan 
tekemisen tilanteessakin mukana, piirtäminen tapahtuu koko vartalon asennolla ja liikkeellä. Hajujen 
ja makujen elämyksille lapsi on altis, elääkseen niiden merkityksistä on syytä päästä perille. Äänien 
suhteen lapsi on niinikään valppaana ja liittääkseen oman olemuksensa elämän suurelle aikajänteelle 
hän on loputtoman kiinnostunut kuulemaan vanhempiensa elämästä kertomia tarinoita.  

Seuraavan kaltaista tarinaa omassa perhepiirissämme lapsi on pyytänyt uudestaan ja uudestaan kuulta-
vaksi: ”Olin joutunut aamupäivällä lääkärin määräyksestä sairaalaan. Hän oli sanonut tilanteen näyttävän siltä 
että sinä saatat syntyä minä hetkenä hyvänsä. Iltaan mennessä olin jo ikävystynyt koska en ollut tuntenut mitään 
tapahtuvaksi ja myös tuskastunut sairaalan liian suuriin vaatteisiin, joihin kulkiessani kompastelin. Soitin isällesi 
vihaisena: huomenna tulen takaisin kotiin, en suostu viipymään täällä kauemmin, ei synny kuitenkaan koska ei 
tunnu miltään. Ilta oli perjantai ja muistin että televisiosta tuli Dallas. Menin sairaalan yhteistiloihin katselemaan 
sitä ikävystyneenä. No se oli tavallinen tarina, jotain siinä tapahtui, en kuitenkaan muista mitä. JR:n kuvan voisin 
sinulle siitä ohjelmasta piirtää, se on jäänyt hyvin mieleen. Ohjelman loputtua nousin tuolista ja suljin television. Selkä 
tuntui noustessa ensin vähän jäykältä ja siinä samassa tunsin että synnytys alkoi. Tulikin kova kiire synnytyshuonee-
seen, en ehtinyt edes isällesi soittamaan. Synnyttyäsi näin sinun olevan tyttö. En tuntenut sinua muuten paitsi että 
piirteesi näyttivät tutuilta. Olin katsellut samanlaisia sisartesi pienillä kasvoilla heidän syntyessään. Hiuksia oli 
hennosti, vaaleana usvana pään ympärillä. Yritit availla silmiäsi, se oli vaikeaa, sillä ripset näyttivät vielä märiltä. 
Keskityit silmien avaamiseen todella, hartaasti, kuin olisit päässyt katselemaan kauan kaipaamaasi, jonka piirteitä et 
kuitenkaan tuntenut. Aivan samoin minä tarkkailin sinua. Valoa tuntui olevan sinulle liikaa. Siristelit silmiäsi, 
sairaalan suuret lamput häikäisivät sinua. Huulesi olivat kaartuvat, olit hiljaa, vaikka minulla oli tunne että sinulla 
oli paljon ajatuksia. Liikuttelit hitaasti sormiasi, kuin tunnustellen miten ne toimivat. Näytit minusta ihanalta.”  

Lapset kuuntelevat mielellään myös tarinaa, joka kertoo vanhemman syntymästä: ” Synnyttäni minut oli 
kertoman mukaan unohdettu sairaalassa korkeaseinämäisen häkkisängyn pohjalle ja äidille oli aina tuotu joku vieras 
lapsi syötettäväksi. Äitini kertoi valittaneensa että hänen mielestään hän ei ollut synnyttänyt syliinsä syöttöaikaan 
saamaansa lasta. Hänelle oli tylysti vastattu: ellette syötä, olkaa syöttämättä, teidän lapsi kuitenkin on. Äiti kertoi 
tienneensä synnyttäneensä tytön, niinpä hän oli aukonut hänelle ojennetun lapsen kapalot ja löytänytkin pojan. Äiti 
kuvaili synnyttämänsä lapsen pieneksi ja vähähiuksiseksi kun taas poika oli suuri ja pitkätukkainen. Äidin epäilyt 
lapsen vaihtumisesta otettiin lopulta todesta ja minua alettiin etsiä. Minut löydettiin kokeaseinämäisen häkkisängyn 
pohjalta. Hoitajat olivat sanoneet. No kun hän on ollut niin hiljaa ja kiltisti, häntä ei ole kukaan huomannut. 
Muistan kuinka lapsena olin mielissäni siitä että minun mainittiin olleen hiljaa ja kiltisti. Liekö äitini muistanut 
kaikki oikein, en tiedä, eikä sillä kai ole loputtoman suurta väliäkään. Mielikuvitustani tarina kiehtoi jatkuvasti. 
Oli hauska kuvitella olevansa vieläkin joku vaihdokki, ja mitä kaikkea siitä voisi seuratakaan.” 

Runsaasti kuvaillen kerrotut tarinat muuttuvat mielen käsittelyssä kuviksi, joissa luodaan siltoja elä-
män osioista toisiin. Prosessissa apuna toimivat kertomuksen ohessa tuotetut kertomusta kuvittavat 
piirrokset. Sekä kertomuksia että niihin liittyviä piirroksia tarvitaan esiopetuksessa marraskuun alussa 
syntyvää käsittelevän teeman perustana.  



461 

Kertokaa lapsellenne elävästi, rikkaasti, vaikka väärin muistaen, ensin hänen syntymäänsä liittyvistä 
tilanteista. Piirtäkää kertoessanne kuviksi yksityiskohtia ja tunnelmia. Kertokaa sitten omaan synty-
määnne liittyviä seikkoja ja tehkää niistä kuvia. Liittäkää lapsenne mukaan kertomukseenne sa-
dunomaisen keskustelun keinoin, kysyen, arvaillen ja johdatellen (esim. –mitä luulet että sitten tapah-
tui? –mistä arvelet sen johtuneen? –minkä värinen se olisi voinut olla?...). Antakaa lastenne osallistua 
piirtämiseen heidän niin halutessaan. Pyytäkää mahdollisesti isovanhemmilta heidän syntymäänsä 
liittyviä tarinoita ja piirroksia. Piirrokset voisivat käsitellä syntymisen lisäksi syntymän jälkeistä vaate-
tusta, olopaikkaa ja hoitamista. Lähettäkää yhteisesti syntyneet tarinat ja kuvat lasten mukana kouluun. 
Niitä tarvitaan jatkotyöskentelyä varten ke 5.11. Liittäkää kuviin kertojan sukupuoli ja ikä, sekä synty-
mätapahtuman aikaan ja paikkaan liittyvät tiedot. Nimitiedoista olemme myös kiitollisia. Niiden avulla 
tiedämme liittää sukupolvet ketjuiksi oikein.  
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LIITE 9 

Hyvä kotiväki, 

“Lapsena asuin hautausmaan aidan vieressä kaksi huonetta ja keittiön käsittävässä omakotitalossa. Isä kävi päivi-
sin mustalla polkupyörällä töissä ja äiti puuhasi kotona. Hänen vaatetukseensa kuuluivat vakituiseen esiliina ja 
päähuivi. Minulla oli kolme sisarusta. Heidän kanssaan kuljeskelimme usein hautausmaalla. Se oli salaperäinen 
kuusiaidattu tila, maailma, joka sisälsi erilaisia outoja asioita. Sunnuntaisin kuusiaidan takaa kaikuivat aina 
samat virret, jotka kertoivat elämästä ja kuolemasta. Aidan sisäpuolella hautausmaa näyttäytyi kesäisin ihmeellisenä 
kukitettuna puutarhana, jossa villit mansikat kypsyivät suuriksi ja mehukkaiksi. Hautausmaalla vallitsi liikkumat-
toman tuntuinen hiljainen rauha. Hautakivet seisoivat sijoillaan raskaina kertoen samat tarinat, istutukset pysyivät 
kesästä toiseen lähes samoina. Me lapset tunsimme ne kaikki. Kuin ihmeen tavoin hautausmaa aukeni avoimiksi 
haudoiksi, milloin minkäkin kävelypolun varrella. Me lapset tunsimme maaperänkin. Se oli jossakin vetistä, jossakin 
kivistä, toisaalla taas kovaa kuivaa savea. Kerran kun uutta vainajaa varten oli avattu hauta kuivalle ja kovalle 
puolelle, saimme päähämme mielestämme oivallisen idean. Rakensimme kotileikin siistiin kuoppaan. Saatoimme 
leikkiä muutaman päivän, sitten leikki oli purettava. Sitä emme tehneet toista kertaa siksi että kuoppa oli liian syvä, 
pohja oli vaikea pudottautua ja vaikea kömpiä sieltä pois.” 

Liikkuessaan lähiympäristössään, sitä järjestäessään ja leikkiessään lapsi selvittää elämäsuhdettaan. 
Tässä selvitystyössä on tärkeää se että leikkimiselle ja järjestämiselle jää tilaa, ettei kaikki ole ennalta 
kiinnimäärättyä. Kokeillakseen erilaisia vaihtoehtoja, lapsi on altis sadulle ja seikkailulle, halukas kokei-
lemaan vaarallisia ja pelottaviakin ajatuskuvioita.  

Kertokaa lapsellenne niistä ajoista, jotka liittyivät teidän lapsuutenne ympäristöön. Ketä henkilöitä 
siihen kuului, mitä he tekivät, miten he olivat vaatetetut. Kertoessanne piirtäkää yksityiskohtia. Voitte 
myös liittää piirroksiin tekstiä. Jos huomaatte unohtaneenne jotain oleellista, luokaa siihen sadunhoh-
toinen silta omasta mielikuvituksestanne, lapsihan haluaa kuulla tosi ihmeellisiä tarinoita. Itse keksitty 
lisä voi olla niin villi, että lapsikin tietää, ettei se ihan oikeasti voi olla totta, luultavasti. Antakaa myös 
lapsen tehdä kuvia kanssanne heidän niin halutessaan. Liittäkää lapsenne kertomukseenne kysellen, 
arvuutellen ja johdatellen. 

Olisimme kiitollisia jälleen jos myös isovanhemmat muistelisivat lapsuudenympäristöään kuviksi. 
Lähettäkää kuvitetut kertomukset lasten mukana kouluun, niitä tarvitaan ke 12.11 perustaksi jatko-
työskentelylle käsiteltäessä ihmisen suhdetta lähiympäristöönsä. 

Liittäkää piirroksiin tiedot sukupuolesta, iästä, tapahtuman ajasta ja paikasta. Nimitiedoista olemme 
kiitollisia koska ne auttavat meitä selvittämään sukupolvien välistä ketjua.  
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LIITE 10 

Hyvä kotiväki, 

Aikuinen on lapseen nähden usein ylivoimaisessa asemassa. Hän on kooltaan suurempi, voimiltaan 
vahvempi ja eletyn elämänsä ja kokemustensa ohjaamana taitavampi. Mitä kauemmin ihminen elää, 
sitä harvempilukuisiksi käyvät ennen kokemattomat, oudot asiat. Outoutta ihminen saattaa pelätä 
vielä aikuisenakin, ei siis mikään ihme jos lapsena säikkyy yhtä jos toista kummallisuutta. Ajan kulues-
sa ja muuttuessa eri asiat saattavat tuntua pelottavilta.  

”Lapsuuteeni kuului aika paljon pimeyttä, jossa oli pakko selvitä yksin. Oli ensinnäkin kaukana pihan perillä 
sijainnut ulkovessa, jonne oli uskaltauduttava yksin pimeän halki. Mahtoiko usein pimeälle alttiiksi joutumisesta 
johtua se että oman lapsuuteni jokailtainen pelkoni liittyi juuri pimeyteen. Pelko syttyi siinä samassa kun valot illalla 
sammuivat. Kuvittelin makuuhuonetta lämmittävän uunin päälle jäävään pieneen tilaan käsittämättömän ilkeän 
olennon. Siellä se vaani kuumassa ja pölyisessä ahtaassa nurkassa ja odotti vain hetkeä, jolloin en jaksaisi vahtia sitä. 
Kuvittelin naulitsevani sen häijyyn liikkumattomuuteensa katseellani. Siksi tuijotin uunin päällystä silmät kirvellen 
enkä millään uskaltanut antaa itseni nukahtaa. Jos olisin nukahtanut, paha olento olisi siinä samassa tullut uunilta 
alas ja käynyt kimppuuni terävine hampaineen, punaisine silmineen ja karvaisine pitkine käsivarsineen. Joka ilta 
lopulta nukahdin, enkä yleensä aamulla tuntenut itseäni pelon vaiviinnuttamaksi, toki kyllä uniseksi. Päivällä tiesin 
hyvinkin että koko pelko oli kuviteltua. Silti seuraava ilta oli aina samanlainen. Valot sammuivat ja pelko syttyi. 
Vanhemmilleni en koskaan siitä kertonut.” 

Keskustelkaa lapsen kanssa pelon tunteista ja kuvitelmista, niistä, joita itsellänne oli lapsena ja niistä, 
joita lapsenne on kohdannut. Piirtäkää kertoessanne kuviksi kuvitelmat ja niihin liittyvät tilanteet. 
Ottakaa lapsi mukaan kerrontaanne arvuutellen ja neuvoa kysyen. Lapsi varmaan mielellään keksii 
selityksen ja ratkaisun vanhan pelon voittamiseen. Antakaa lapsen piirtää yhdessä kanssanne hänen 
niin halutessaan. Selvittäkää yhdessä myös niitä lapsen pelon kohteita, joista olette itse tehnyt havain-
toja. 

Toivomme, että myös isovanhemmat kuvaisivat niitä pelkoja, joita kuului heidän lapsuuteensa sekä 
niitä seikkoja, joista oli apua pelon selvityksessä. Liittäkää kuvauksiin tiedot sukupuolesta, iästä sekä 
ajasta ja paikasta. Nimitiedoista olemme kiitollisia, sillä ne auttavat meitä liittämään kuvauksien anta-
mat viitteet sukupolvien väliseen ketjuun.  

Lähettäkää kuvaukset lasten mukana kouluun ke 19.11, jolloin ne ovat perustana käsiteltäessä tuntei-
den kuvautumista.  
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LIITE 11 

Hyvä kotiväki, 

Lapsen aistit toimivat uteliaina. Aikuisenakin vielä muistaa miten makealta hyvä maistuu, hurmaavalta 
kaunis kuuluu, suloiselta pehmyt tuntuu ja ihanalta tuttu näyttää lapsena. Aistien toiveita on tapana 
täyttää juhlien aikaan, esimerkiksi jouluna. Iän karttuessa ihmiset tapaavat ihmetellä joulun tunteen 
viipymistä. Aikuisen aistit eivät ole enää niin uteliaat, ”eikä joulukaan tunnu yhtään joululta”.  

Lapsen joulu tuntuu ja hän elää joulua edeltävän ajan usein kihelmöivän odotuksen vallassa. Aika 
tuntuu pitkältä ja juhlalliseltakin.  

”Lapsena aloin odottaa joulua ensimmäisten lumihiutaleiden leijaillessa. Haltioiduin nähdessäni niiden hitaasti 
laskeutuvan maahan. Silloin aloin kysellä ajan kulumista. Tuntui siltä kuin aikaa ei millään saisi kulumaan niin 
että joulu todella tulisi. Onneksi odottaessaan saattoi välillä levätä hyvän odotuksen aiheuttamassa mielihyvässä. Joulu 
tuli lopulta, ikään kuin jähmeänä odotuksesta. Siihen kuului kuusen, kynttilöiden, punaisten omenien ja puhtauden 
tuoksu, piparkakkujen muoto ja maku, pimeyden ja valon, kylmän ja lämpimän terästäytynyt vastakohtaisuus. Ja 
lopulta odotus. Kunnes aika jälleen luiskahti hitaaseen, tasaiseen liikkeeseen lahjakääröjen kiihkeän avaamisen ja 
lahjapapereiden kuvien silittelyn ja taittelun jälkeen. Eräs voimakas lahjamuisto liittyy äidin ompelemaan kangas-
nukkeen. Sen kasvot olivat ostetut, pahviset, mutta vartalo ja jäsenet yksikertaisesti koostetut. Äiti oli ommellut 
nukelle mekon samasta kankaasta kuin minullekin. Tutun kankaan näkeminen teki nuken minulle heti erityisen 
omaksi ja rakkaaksi. Pystyn yhä muistamaan miltä tuntui asettaa nukke keinumaan kuusen alaoksille ja asettua 
itse pitkäkseen lattialle kuusen juurelle. Katseeseen siivilöityi neulasten välistä kuusen koristeet ja kynttilöiden valo 
sekä nukkeihme. Aika oli ikuisuus, täynnä suloista hyvää ja hurmaavaa ihanuutta.” 

Kertokaa lapselle odotuksesta ja niistä aistivaikutelmista ja tunteista, joita siihen liittyy. Kuvatkaa 
oman lapsuutenne odotusta ja liittäkää lapsi mukaan tilanteeseen kysymällä hänen muistikuviaan 
odotukseen liittyvistä tunteista ja aistimuksista. Piirtäkää kuvia tilanteista ja yksityiskohdista ja antakaa 
lapsen piirtää mukana hänen niin halutessaan.  

Toivomme myös isovanhempien kuvaavan omaa lapsuuden suurta odotustaan, esimerkiksi joulua.  

Liittäkää kuvauksiin tiedot sukupuolesta, iästä, ajasta ja paikasta. Nimitiedoista olemme kiitollisia, sillä 
ne auttavat meitä sijoittamaan kuvausviitteet sukupolvien väliseen ketjuun.  

Lähettäkää kuvaukset lasten mukana kouluun. Ne toimivat perustana aistimista, aikaa ja odotuksen 
tunteita käsiteltäessä.  

Hyvää joulun odotuksen alkamista toivottaen.  
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LIITE 12 

 

KOTIEN KUVIA JA 

KIRJOITUKSIA TUOTTAVA 

OSALLISTUMINEN 

SYNTYMÄ KOTI JA 

YMPÄRISTÖ

OUDON 

PELKO 

ODOTUS YHTEENSÄ 

KOTI 1  
Tyttö  1 1 1 3 
KOTI 2 0 
Poika 1 1 2 
Isä 1 1 1 1 4 
Äiti 3 1 1 1 6 
Isän äiti 1 1 1 1 4 
Äidin isä 1 1 2 
Äidin äiti 1 1 2 
KOTI 3  0 
Poika 0 
Sisar 1 1 
KOTI 4 0 
Tyttö 1 1 2 
Äiti 1 3 1 5 
Isä 0 
KOTI 5 0 
Poika 1 1 
Äiti 1 1 
KOTI 6 0 
Poika 1 1 1 3 6 
Äiti 1 1 2 
Äidin äiti 7 1 8 
KOTI 7  0 
Poika 1 1 2 2 6 
Äiti 1 1 2 
KOTI 8 0 
Poika 1 2 5 1 9 
Äiti 6 1 4 1 12 
KOTI 9 0 
Tyttö 0 
Äiti 1 1 2 
KOTI 10 0 
Tyttö 8 3 1 12 
Äiti 1 4 1 6 
Isän äiti 2 2 
KOTI 11 0 
Tyttö 2 2 
Äiti 1 1 
KOTI 12 0 
Poika 5 1 1 1 8 
Äiti 1 1 1 3 
Isän äiti 1 1 1 3 
KOTI 13 0 
Tyttö 1 1 
Äiti 1 1 
KOTI 14 0 
Tyttö 1 1 2 
Isoäiti 2 2 
KOTI 15 0 
Tyttö 1 1 
Isoäiti 1 1 
Yhteensä 54 28 28 15 125 

Kotien kuvin ja kirjoituksin kertomiseen osallistuminen koulun ja kosin yhteyttä luonnostelevassa 
toiminnassa esiopetusympäristössä 
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