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Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelma on uusimpaan tieteelliseen tutkimustietoon pohjautuva varhaiskasvatuksen,
esi- ja alkuopetuksen (1. ja 2. vuosiluokat) sekä
kirjasto- ja kulttuurialan henkilöstön käyttöön
suunnattu lasten monilukutaitoa edistävä ohjelma. Kehittämisohjelman toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen
tiedekunnan Playful Learning Center Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoituksella.
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Monilukutaito on alati kehittyvä taito, jota voi
aina täydentää tarkkailemalla, analysoimalla ja
tulkitsemalla erilaisia sisältöjä sekä tuottamalla itse niitä. Monilukutaidon kehittyminen alkaa
varhaislapsuudessa ja sitä voidaan vahvistaa
ottamalla kasvu- ja toimintaympäristöissä huomioon mahdollisuus moniaistiseen havainnointiin, vuorovaikutukseen ja tulkintaan.
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ÄÄNTEN HAVAITSEMISEN ILOJA JA HAASTEITA: HERKÄLLÄ KORVALLA
Lapset ovat lähtökohtaisesti luovia, tuotteliaita sekä uteliaita. Erilaiset äänet ja äänten
kokeileminen kiinnostaa lapsia, jos heille annetaan tähän mahdollisuus. Vaikka ääni
on helposti aistittava, on se samalla aineettomuudessaan haastava. Lasten mielissä
voi olla monenlaisia ääniin liittyviä kysymyksiä ja ihmetyksen aiheita. On mahtavaa,
kun voi innostaa lapsia kiinnostumaan ja kyselemään. Lasten pohdintoihin ei usein
ole olemassa yksiselitteisiä oikeita tai vääriä vastauksia, ja heidän kanssaan keskustellessaan oppii itsekin uutta.
Ääni on melko vaikea ilmiö monen lapsen mielestä, koska “ääntä ei saa mitenkään
kiinni ja ääniä ei voi ottaa käteen”. Ääni menee myös usein äkkiä ohi. Korvia ei voi
sulkea kuten silmäluomia, joten ärsyttävätkin äänet on pakko kuulla. Ääniä on myös
vaikea paikallistaa: ne ovat jossakin “ilmassa, ympärillä, sisällä, päässä, korvissa, jaloissa ja masussa”, kuten eräs kuusivuotias asian ilmaisi. Ääntä on myös joidenkin lasten mielestä vaikea piirtää: ihan ymmärrettävää, sillä miten kuvata jokin kolmiulotteinen asia kaksiulotteisesti?
Äänitaide tuo uutta sisältöä lasten taidekasvatukseen ja lasten taiteelliseen toimijuuteen. Esimerkiksi jos musiikkikasvatuksessa keskitytään pääosin erilaisiin musiikkikappaleisiin ja -teoksiin, voi olla, että ääni modaliteettina ja ääni-ilmiöt kaikessa
kiehtovuudessaan jäävät paitsioon. Tällöin käsitys moninaisista äänistä sekä niiden
tuottamistavoista voi jäädä suppeaksi. Samoin se sulkisi yhden taiteen alueen, äänitaiteen, kokonaan taidekasvatuksesta pois.
Lasten kanssa äänitaiteeseen perehtyminen kannattaa aloittaa ääniä yhdessä aistimalla, havaitsemalla, kuuntelemalla ja kokeilemalla erilaisten äänten tuottamista eri
tavoin. Innostamishetkiin voi ottaa mukaan erilaisia ääninäytteitä kuunneltaviksi,
materiaaleja kokeiltaviksi; vaikkapa simpukoita, kuulotorvia ja suurennuslaseja, jotta
matka äänten mielenkiintoisiin maailmoihin voi alkaa.

Pidin muutama vuosi sitten Helsingissä päiväkotilapsille Ääneen pohdiskelua
-työpajoja. Pajoissa tutustuttiin yhdessä lasten kanssa erilaisiin ääniin ja
ääntä tuottaviin materiaaleihin, kuunneltiin äänitaidetta sekä keskusteltiin
äänistä. Työpajassa lapsilta nousi esiin monia hyviä ääniin liittyviä mietteitä ja kysymyksiä, esimerkiksi:

ÄÄNI JA YMPÄRISTÖ
•
•
•
•
•
•
•

Miksi ihmisellä on pienet korvat?
Miksi maailmassa on erilaisia ääniä?
Mitä ääni on? Mistä se lähtee? Miten se syntyy?
Miksi jotkut äänet ovat hiljaisia ja jotkut kovia?
Miksi jotkut äänet on kivoja ja jotkut ärsyttäviä?
Miten voi saada aikaan erilaisia ääniä?
Voiko hiljaisuutta kuulla?

OMA ÄÄNI
•
•
•
•
•
•
•

Millaisia erilaisia ääniä voi itse tehdä ilman soittimia?
Kuuleeko äänestä, millaisella tuulella olento on?
Millaisilla erilaisilla äänillä ihminen ilmaisee tunteita?
Osaavatko eläimet laulaa?
Voiko vedessä laulaa? Kuuleeko kuussa musiikkia?
Miksi kaikille ihmisillä ei ole samanlainen ääni?
Miksi laulaminen on kivaa ja joskus vaikeaa?

SYKKIVÄ ELÄMÄ
•
•
•
•
•
•

Missä kaikissa asioissa voi tuntea sykettä?
Missä asioissa voi nähdä rytmiä?
Miksi musiikki joskus nopeutuu tai hidastuu?
Miten tehdään erilaisia rytmejä?
Onko sanoilla rytmiä?
Voiko rytmi peruuttaa?

SÄVELISTÄ MUSIIKIKSI
•
•
•
•
•
•

Miltä keltainen kuulostaa?
Voiko yhdellä äänellä säveltää?
Mistä tietää sävelten järjestyksen?
Miksi samat sävelet kuulostavat erilaisilta?
Miksi jotkut oliot kuulostavat iloisemmilta kuin toiset?
Kun musiikkia kuuntelee, meneekö se meistä läpi?

Kysyminen ja ihmetteleminen ovat hyviä lähtökohtia ylipäätään taiteessa. Lasten
kanssa matkalla äänitaiteen maailmaan voi inspiraationa käyttää esimerkiksi Herkkien korvien tehtäväkortteja. Herkkien korvien tehtävät houkuttavat hauskalla tavalla
tarkkailemaan, pohtimaan, kuvittelemaan, näkemään ja ennen kaikkea kuuntelemaan. Herkkien korvien tehtäväkortit sopivat hyvin myös lasten monilukutaidon
kehittymisen tukemiseen. Ääni voi olla myös monilukemisen kohde, sillä monilukutaito tarkoittaa kykyä tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä eri muodoissa.
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Äänitaiteen tekeminen on tutustumista ääneen erilaisiin ääniin niiden moninaisissa
yhteyksissä ja merkityksissä. Lasten on helpompi tehdä äänitaidetta, jos heille on
ensin annettu mahdollisuus inspiroitua erilaisista äänistä ja tutkia ääniä eri tavoin.
Tällöin myös hiljaisuudesta tulee merkityksellisempää. Kun ääneen ja äänilähteisiin
muodostuu suhde, ne eivät ole irrallisia, toissijaisia objekteja, vaan nousevat omaan
merkitykselliseen asemaansa.

MISTÄ ÄÄNI KOOSTUU?
Lasten kanssa toteutettavan äänitaiteen yhtenä lähtökohtana voi pitää ääniin liittyvän
ymmärryksen lisäämistä myös käsitteellistämisen tasolla. On hyvä tiedostaa, mistä
elementeistä ääni koostuu. Elementit voi jaotella seuraavasti: kesto, korkeus, voimakkuus, sävy ja tunnistettavuus.

KUINKA KAUAN ÄÄNI KUULUU?
ONKO SE YHTÄJAKSOISTA?
I?

ÄÄN
ONKO KYSEESSÄ KORKEA VAI MATALA

MITEN HYVIN KUULET ÄÄNEN? ONKO ÄÄNI
HILJAINEN VAI VOIMAKAS?
MILLAINEN LUONNE ÄÄNELLÄ
ON? MILLÄ SANOILLA ÄÄNTÄ
VOISI KUVAILLA, KUULOSTAAKO SE
KARHEALTA, PEHMEÄLTÄ VAI JOLTAIN
MUULTA?

MIKÄ ON SAANUT SE
N AIKAAN? MIKÄ
VOISI OLLA SEN ÄÄNI
LÄHDE? MITÄ SIITÄ
TULEE MIELEEN? MU
ISTUTTAAKO ÄÄNI
JOTAKIN, MITÄ?

Jokainen kokee äänet ja musiikit omalla tavallaan, ja tässä aistisuudessa ja kokemuksellisuudessa taide merkityksellistyy. Kokemukset voivat myös vaihdella eri päivinä,
erilaisissa tilanteissa tai tunnetiloissa. Ei olekaan yhtä ainoaa, oikeaa tapaa aistia ja
tulkita ääniä. Erilaisiin ääniin tutustuminen ja äänikokemuksista keskusteleminen
auttaa lasta muun muassa ymmärtämään kokemusten ainutkertaisuutta ja ääni-ilmiöiden moninaisuutta.
Ääni on monisuuntainen, ympäröivä, joten sen aistiminen ei ole rajautunut tiettyyn
kenttään, eikä sinänsä vaadi orientoitumista äänilähteen suuntaan. Samasta syystä
äänen avulla voidaan tarvittaessa kaapata kuulijan tarkkaavaisuus – jopa näköaistia
nopeammin – riippumatta huomion aiemmasta suunnasta. Koska fyysisessä tilassa
ääniaallot ovat mekaanista värähtelyä, joita tuottaa värähtelevä äänilähde, on äänellä
myös luonteva yhteys liikkeeseen. Liike, kuten esimerkiksi tanssi, on yksi tapa tehdä
äänistä ja musiikeista näkyvää.

SANALLISTETAAN ÄÄNIÄ
Äänistä ja niihin liittyvistä omista havainnoista keskusteleminen auttaa huomaamaan, miten eri tavoin lapset kokevat ja muistavat ääniä. Voidaan pohtia esimerkiksi, mitä ja millaista ääntä kukin lapsi pitää kaikkien mielenkiintoisimpana ja miten
kyseinen ääni saadaan aikaan. Entä mitä erilaiset äänet merkitsevät ja tarkoittavat?
Mistä erot käsityksissä ja tulkinnoissa johtuvat?
Samoin ääntä ja ääntelyä kuvaavien sanojen ja niiden herättämien mielikuvien vertaaminen on usein lasten mielestä kiehtovaa. Millainen on esimerkiksi kalahdus? Tai
miten kalahdus, kilahdus ja kolahdus eroavat toisistaan? Suomen kieli on melkoisen
vivahteikas ääntäkin kuvaavissa ilmaisuissa. Lapset voivat itsekin keksiä uusia äänisanoja. On myös hyvä nostaa esille onomatopoeettisia ilmaisuja, kuten “kukkokiekuu”.
Miten ylipäätään kuvata kuulemaansa ja kirjoittaa äänet sanoiksi? Voisiko sanoista
ja puheesta tuottaa äänitaidetta?

https://musiclab.chromeexperiments.com/Voice-Spinner/
Äänitä vaikka omaa puhettasi. Kierrä ympyrää myötä- tai vastapäivään eri
nopeuksilla ja kuuntele, kuinka se muuttaa ääntä.

Myös ääniin liittyviä tarinoita ja muistoja voi tuoda esille ja jakaa lasten kanssa. Miltä
maailma on ennen kuulostanut? Millaisia ääniä on ennen saattanut kuulla? Mitä ääniä ei kuule nykyajassa enää? Mikä ääni on tehnyt erityisen vaikutuksen ja millaisessa
tilanteessa? Äänien herättämät muistot ja tunteet ovat hyvä lähtökohta äänitaiteelle.

ÄÄNTEN VISUALISOIMINEN
Äänten visualisoiminen liittyy tyypillisesti äänilähteiden liittämiseen tai äänten välittämien tunnelmien kuvaamiseen. Äänen elementtien visualisoiminen on haastavaa,
mutta onneksi nykyteknologian avulla mahdollista.
Spektogrammin avulla ääntä kuvataan ajan ja taajuuden suhteen. Se osoittaa myös
äänen intensiteetin värillä. Spektogrammeja voi kokeilla vaikka verkossa Chrome
Music Labissa (kuva alla).

https://musiclab.chromeexperiments.com/Spectrogram/

Myös äänieditoreilla, jotka ääntä tallennettaessa piirtävät siitä käyrän, ääniä voi tarkastella kuvina. Tietokoneen äänieditorilla, kuten ilmaisella Audacityllä, ääni-ilmiön
saa tallennettaessa yhdellä tavalla näkyviin, kun ruudulle ilmestyy sininen verhokäyrä (kuva alla).

Äänieditoreilla, kuten Audacityllä, voi kokeilla myös äänten muokkaamista: Miltä
oma puheääni kuulostaa, kun sen taajuutta muutetaan? Audacityllä voi verrata erilaisista äänilähteistä (esim. soittimet) tuotettujen äänten eroavaisuuksia vertaamalla
niiden verhokäyrää toisiinsa. Miten saadaan aikaan esimerkiksi nopea äänen syttyminen (jyrkkä aluke), millä hidas ja loiva? Miksi jonkun toisen äänen verhokäyrä on
lyhyt ja toisen venyy vaikka kuinka pitkäksi?
Erilaisia ääniä tallentamalla ja niitä järjestelemällä voi kertoa myös tarinoita. Lasten kanssa voi kokeilla tapahtumakulun muodostamista muokkaamalla ja yhdistelemällä esimerkiksi kolmea eri ääntä (ei puhetta). Myös erilaisia paperimateriaaleja
käsittelemällä, kuten läpsyttelemällä pahvia, repimällä silkkipaperia, rytistelemällä
leivinpaperia ja näitä ääniä tallentamalla saa aikaan mielenkiintoista, esimerkiksi
tarinallista äänitaidetta.

ARKIYMPÄRISTÖN AUDIOILMIÖITÄ
Ääniympäristöllä viitataan minkä tahansa paikan äänienergiaan. Äänimaiseman käsite puolestaan taas painottaa niitä tekijöitä, joiden perusteella ääniympäristöä ymmärretään ja tuotetaan. Äänimaiseman voivat muodostaa niin ihmisäänet, musiikki,
kaupungin häly kuin luonnon ja teknologian äänet sekä hiljaisuus. Äänimaisemassa
kuuntelija ei ole vain passiivinen äänienergian vastaanottaja, vaan hän sekä tulkitsee
että tuottaa äänellistä ympäristöään. Kyse on tietyssä mielessä kuuntelun välityksellä
syntyvästä ympäristösuhteesta. Äänitaiteella voi olla myös merkityksensä lasten ympäristötietoisuuden herättämisessä.
Digitalisoitumisen myötä erilaiset äänittämisen, äänen tuottamisen, käsittelyn ja remiksaamisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet huomattavasti, helpottuneet ja tulleet
kaikkien ulottuville. Ympäristön äänet ovat loistavaa materiaalia äänintaiteilijalle.
Niitä voidaan äänittää ja käyttää sellaisenaan tai muokata halutulla tavalla, esimerkiksi tietokoneella.

ÄÄNTEN KEKSIMINEN, MATKIMINEN JA RAKENTELU
Erilaisten äänten matkiminen on kiinnostanut ihmisiä aina. Esimerkiksi elokuvatuotannossa, varsinkin ennen digitaalista aikaa, ääniraidalla tarvittavia ääniä tuotti
foley-artisti. Hänen tehtävänsä oli keksiä ja imitoida mitä erilaisempi tapoja saada
aikaan kohtauksessa tarvittavia ääniä käytettäväksi jälkikäsittelyvaiheessa. Foley-äänten tuottamista voi kokeilla itsekin: esimerkiksi peukalolla kämmenellä paineltu perunajauho kuulostaa askelilta pakkaslumessa.
Eräs loistava tapa perehtyä erilaisiin ääniin ja äänilähteisiin on itse rakennetut soittimet ja soivat esineet. Myös niillä voi äänitaiteilla. Itse keksimällä, kokeilemalla ja
rakentamalla oppii ymmärtämään äänten tuottamisen tapoja, eri soittimien rakennetta sekä äänen muodostamisen ja soinnissa eroja. Soivia esineitä voi rakentaa melkein mistä materiaalista tahansa, jopa roskiin heitetyistä tavaroista ja rikkinäisistä
soittimista voi keksiä uusia soivia kapistuksia. Äänitaidetta on myös itse rakennetut
mekaaniset soivat rakennelmat ja installaatiot sisällä tai ulkona.

MITÄ ON ÄÄNITAIDE?
Äänitaide tarkoittaa taiteen tekemistä äänillä. Äänilähde voi olla käytännössä mitä
vaan. Äänitaiteessa käytetään tyypillisesti sellaista äänimateriaalia, joka on jotain
muuta kuin säveliä ja useamman sävelen yhtäaikaista tuottamaa, perinteistä musiikillista harmoniaa. Äänitaiteessa ääntä voidaan tuottaa millä tahansa tavalla. Lasten
kanssa äänitaideteoksia voi esimerkiksi tallentaa digitaalisesti tai tuottaa akustisesti.
Akustiset teokset ovat kuulijoille kokemuksina ainutlaatuisia ja esitystilanne on usein
osa teosta.
Äänitaiteen määritteleminen on hankalaa, sillä rajanveto äänitaiteeseen luettaviksi
teoksiksi ja musiikiksi on vaikeaa. Kuten musiikkia, äänitaidetta voidaan tuottaa
myös esineillä ja soittimilla, etsien niistä taiteilijaa puhuttavia sointeja ja värejä. Äänitaidetta voi myös toteuttaa erilaisilla koneilla, installaatiolla ja teknologioilla. Teknologiakehitys onkin vaikuttanut paljon äänitaiteen syntyyn ja monet äänitaiteilijat
työskentelevät elektroakustilla äänillä. Äänitaidetta lähestytään usein kuvataiteen ja
erityisesti nykytaiteen näkökulmasta. Kuvataiteilijalle ääni on ikään kuin käytettävissä
olevan materiaalin laajennus. Äänitaide onkin monialaista taidetta.
Lasten kanssa äänitaiteen tekeminen tarkoittaa heidän taiteellisen toimijuutensa vahvistamista ja äänten ottamista mukaan taiteelliseen ilmaisuun. Yhdessä tekeminen
tukee lasten taiteellisen toimijuuden vuorovaikutteisuutta ja sosiaalisuutta. Aikuisen
tehtävänä ei ole kertoa lapselle, minkälaisia teoksia tulee tehdä, vaan ohjata lasta
kohti omaa tuottamista, sallia kokeiluja ja erilaisia prosesseja. Äänitaide on lapselle
äänitaidetta sitten, kun lapsi sen itse sellaiseksi ymmärtää ja määrittää.

LASTEN OIKEUS ÄÄNITAITEESEEN
Uteliaisuus ääntä kohtaan voi herättää kiinnostuneisuutta myös musiikkeja ja muita
taiteenaloja kohtaan. Miksei siis kokeilisi lasten kanssa vaihtoehtoisia äänen ja musiikin tarkastelu- ja tuottamistapoja pelkästään jo niiden esteettisen ja taiteellisen
itseisarvon vuoksi? Kannattaa käyttää sellaisia keinoja, jotka parhaimmillaan johtavat
kokemukselliseen, toiminnalliseen yhteisöllisyyteen ja tasa-arvoiseen osallisuuteen.
Sellaisia tapoja, joissa kaikenlainen ääni-ilmaisullinen kokeileminen ja leikkiminen
on sallittua – eikä yhtä oikeaa ratkaisua ole olemassa.
Kiinnostuneisuuden herättäminen on yksi äänitaidekasvatuksen tavoitteista, mutta
lasten kanssa äänitaiteilemisessa on myös kyse lasten oikeudesta kokea äänitaidetta
taiteen ja estetiikan aloina. Lapsen taiteellinen toimijuus voidaan määritellä esteettiseksi, kommunikatiiviseksi ja ilmaisulliseksi osallisuudeksi. Nämä kaikki tukevat
osaltaan monilukutaidon kehittymistä. Monilukutaidon kehittymisen näkökulmasta
jokaisen lapsen omien ääniin liittyvien ajatusten, tulkintojen ja ideoiden esiin tuominen ja kuuleminen on tärkeää. Pedagogiseksi tavoitteiksi muodostuvat äänten havainnointi, erotteleminen ja reflektiivinen tulkinta sekä taiteellinen tekeminen, niin yksin
kuin yhdessä. Jokaiselle tulee antaa mahdollisuus ilmaista ja tuottaa merkityksiä sekä
ilmaista ja kertoa itselle merkityksellisiä asioita myös äänitaiteen keinoin.

ROHKEASTI KOKEILEMAAN
Äänet ja musiikki, mukaan lukien melu ja hiljaisuus, ovat dynaamisia, vaikuttavia ja
monipuolisia ilmiöitä. Ääni on merkittävä niin informatiivisessa, kerronnallisessa
kuin kulttuurisessakin mielessä. Erilaiset äänet voivat kantaa mukanaan valtavasti
monipuolista informaatiota. Ääni on hyvin luonnollinen tapa ilmaista ja esittää asioita. Luonnollisuudessaan ja aineettomuudessaan siihen suhtaudutaan usein itsestäänselvyytenä, kunnes se alkaa häiritä.
Kuten aluksi totesin, ääni on kiinnostavuudessaan haastava – erityisesti lapsille.
Koska ääneen vaikuttavia ominaisuuksia on monia, on erilaisten akustisten äänten
toistaminen täsmälleen samankaltaisena lähes mahdotonta. Siksi kokeileva, tutkiva
ja leikkisä asenne on tärkeä.
Äänten havainnointi, tarkastelu, niiden keskittynyt kuunteleminen, tutkailu ja omaehtoinen tuottaminen tukevat myös uusien varhaiskasvatuksen perusteiden ja opetussuunnitelman tavoitteita laajemminkin kuin ainoastaan musiikin oppiaineen
näkökulmasta. Ääni liittyy niin reaalisiin kuin virtuaalisiin oppimisympäristöihin,
hyvinvointiin, kestävään kehitykseen kuin vuorovaikutukseen. Monilukutaidon näkökulmasta erilaiset äänin tuotetut tekstit ja merkitykset sekä äänen osuus monimodaalisissa teksteissä voivat yhtä lailla olla lukemisen ja tuottamisen kohteena kuin
millä tahansa muulla modaliteetilla tuotetut tekstit. Monilukutaidon kehittymisen
tukemisessa on hyvä ottaa mukaan monipuolisia tekstejä, tarkastella ja tuottaa niitä
myös äänen näkökulmasta. Tällöin opitaan havaitsemaan, miten ääni ei useinkaan ole

vain tekstisisältöjä monipuolistava tekijä, vaan sillä on itsessään kertova ja eri tavoin
merkityksiä luova luonne.
Laaja-alaisen oppimisen näkökulmasta ääneen liittyvien tehtävien ja äänitaiteen tekemisen avulla voidaan kehittää muun muassa luovaa ajattelua ja oivaltamista. Myös
estetiikan ja etiikan, historian ja kulttuurien tuntemuksen näkökulmista erilaisiin
ääniin, äänimaisemiin sekä niiden tuottamisen tapoihin perehtyminen on linjassa
uusien varhaiskasvatussuunnitelmien ja perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden kanssa. Lisäksi, vallitsevien oppimiskäsityksen mukaisesti oppijoita ohjataan
ottamaan huomioon heidän toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmiseen
ja ympäristöön. Vastuullisuus luo siten perustan äänitaiteeseen perehtymiselle ja äänitaiteen tekemiselle.

Äänitaidetta kannattaa ehdottomasti kokeilla lasten kanssa, ja lapsia tulee kannustaa
taiteelliseen toimijuuteen myös äänitaiteen alueella. Äänitaide on keino tutustua äänen aineettomuuteen ja esineettömyyteen ja löytää sitä kautta merkityksiä. Äänitaiteessa oppii ajassa havaitsemista ja keskittynyttä kuuntelua. Lapset ovat kokemukseni
mukaan äänitaiteilijoina ennakkoluulottoman kokeilevia, luovia ja leikkisiä. He ovat
usein myös luontaisen kiinnostuksensa ja aistisen avarakatseisuutensa myötä loistavia
ja tarkkaavaisia ääni-ilmiöiden tutkijoita.
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