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JOHDANTO

Tämä kirja on laadittu kaikille niille aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita edistämään pienten 
lasten monilukutaitoa. 

Monilukutaito on tämän ajan ja tulevaisuuden lukutaito. Laajasti ajateltuna monilukutaito on 
ihmisenä olemisen ja elämisen taitoa yhä kirjavammassa maailmassa. Se on taitoa ymmärtää 
ja tulla ymmärretyksi. Monilukutaitoa on suhtautua maailmaan samaan aikaan avoimesti ja ter-
veen kriittisesti. Monilukutaito on moninaisuuden ymmärtämistä ja moniäänisyyttä.

Monilukutaito on yhteydessä kaikkeen elämässä pärjäämiseen: ymmärtämiseen, osallistumi-
seen, hyvinvointiin, empatiakykyyn ja luottamukseen. Monilukutaito on kaiken perusta; se on 
ajattelun ja yhdessäolon supervoima. Kun sinulla on monilukutaitoa, olet avoin erilaisia ihmisiä 
ja kulttuureita kohtaan ja ymmärrät muiden ihmisten lähtökohtia. Sinulla on kykyä keskustella 
monenlaisten ihmisten kanssa ja luovuutta käyttää viestimiseen useita eri välineitä ja keinoja. 
Samoin sinulla on kykyä tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä moninaisissa ympäristöissä ja tilan-
teissa.
 
Monilukutaito antaa valmiudet arvioida tietoa, väitteitä ja mielipiteitä ja tarvittaessa myös haas-
taa niitä. Et jää keskustelusta syrjään, et ole helposti höynäytettävissä ja osaat toimia vastuul-
lisesti. Ilman monilukutaitoa ihminen ymmärtää ympäristöään heikosti. Silloin oma ymmärrys 
ja ajattelu korvautuu jäykillä uskomuksilla ja maailmankuva jää kapeaksi. Lyhyesti sanottuna 
monilukutaito merkitsee mahdollisuutta täysivaltaiseen osallisuuteen ja vastuulliseen osallistu-
miseen. Monilukutaito on jokaisen lapsen ja aikuisen oikeus. 

Vaikka pidämme monilukutaitoa yhtenä ihmisen tärkeimmistä taidoista, ei tämä kirja olisi synty-
nyt ilman Opetus- ja Kulttuuriministeriön käynnistämää pienten lasten monilukutaitoa edistävää 
valtakunnallista kehittämisohjelmaa. Meillä on ollut suuri ilo ja kunnia saada suunnitella ja 
toteuttaa tätä kehittämisohjelmaa vuodesta 2017 alkaen osana Helsingin yliopiston kasvatustie-
teellisen tiedekunnan Playful Learning Centerin toimintaa.

Valitsimme kehittämisohjelman nimeksi Monilukutaitoa Opitaan Ilolla, lyhyesti MOI. Tällä ni-
mellä haluamme viestiä monilukutaidon oppimisen ja opettamisen mielekkyyttä, moninaisuutta 
ja suvaitsevaisuutta, sekä yhdessä olemisen, tekemisen ja harjoittelun riemua.

Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelma on uusimpaan tieteelliseen tutkimus-
tietoon pohjautuva varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen (1. ja 2. vuosiluokat) sekä kirjasto-  
ja kulttuurialan henkilöstön käyttöön suunnattu lasten monilukutaitoa edistävä ohjelma. 
MOI-ohjelman tavoitteena on kehittää toimintamalleja lasten monilukutaidon kehittämisek-
si sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstön osaamista lasten  
monilukutaidon tukemisessa. Monialainen kehittämisohjelma pyrkii kulttuurisen ja sukupuo-
lisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja yhtäläisten monilukutaitoa tukevien oppimismahdolli-
suuksien edistämiseen pienten lasten (0-8 vuotta) kasvuympäristöissä.  

Moi-kehittämisohjelma koostuu  kolmesta osa-alueesta:

1. Monilukutaitoa edistävän tutkimusperustaisen ohjelman ja toimenpiteiden kehittäminen  
 varhaiskasvatukseen ja esi- ja alkuopetukseen (1. ja 2. vuosiluokat) sekä kulttuurilaitosten  
 toimintaan samalla vahvistaen näiden keskinäistä yhteistyötä ja lasten lukutaitojen oppi- 
 misen jatkumoa.  

2. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen alkuopetuksen sekä kirjasto- ja kult- 
 tuurialan henkilöstön osaamisen kehittäminen lasten monilukutaidon edistämisessä sekä  
 siihen liittyvä koulutus ja perehdytys.

3. Monilukutaitoa edistävien toimenpiteiden vaikuttavuuden tutkiminen ja levittäminen.

Kehittämisohjelma tuottaa tutkimukseen perustuvia lasten monilukutaitoa edistäviä toiminta-
malleja. Ohjelma tuottaa myös ymmärrystä monilukutaidon kehittymisestä, sen tukemisesta ja 
arvioinnista varhaislapsuudessa.

Ohjelman aikana kehitetty toimenpidekokonaisuus vahvistaa valtakunnallisesti varhaiskasva-
tuksen, esiopetuksen, koulujen, kirjastojen, museoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden välistä 
yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja osaamista. Se myös mahdollistaa lasten monilukutaidon edistämi-
sen eri kasvuympäristöissä. Lisäksi MOI-kehittämisohjelman monikanavainen viestintä välittää 
kaikille pienten lasten parissa toimiville aikuisille ja lapsille tutkittua tietoa, toimintamalleja ja 
materiaalia monilukutaidon edistämiseen lasten kasvuympäristöissä.

Olemme antaneet tälle kirjalle nimeksi Kurittomat Palaset: Monilukutaitoa Opitaan Ilolla. ‘Kurit-
tomat palaset’ on kielikuva ja kehittämämme pedagoginen työkalu, jolla haluamme peräänkuu-
luttaa lasten ja aikuisten mielikuvituksen ja luovuuden käyttöä monilukutaidon opetuksessa ja 
oppimisessa. Työskentelyssä korostuu yhdessä tekeminen, mielikuvittelu, ihmettely, tutkiminen, 
ajatusten jakaminen ja merkitysten ja tiedon yhteinen rakentaminen. Kurittomiin palasiin perus-
tuvat materiaalit ovat pedagogisesti avoimia ja monipuolisesti sovellettavia. Kurittomia palasia 
voi hyödyntää, muokata ja jalostaa eri tavoin lasten, tilanteen ja olosuhteen tarpeisiin. Kuritto-
mat palaset eivät ole aikaan ja paikkaan sidottuja. Niitä voidaan hyödyntää laajasti lasten kasvu-
ympäristöissä kuten päiväkodissa, koulussa, kirjastossa, tiedekeskuksissa, museoissa ja kotona.

Aloitamme tämän kirjan kertomalla mitä monilukutaidolla oikein tarkoitetaan ja millaista on 
monilukutaitoa edistävä pedagogiikka. Tarkastelemme myös kehittämiämme pedagogisia  
materiaaleja, Kurittomia palasia suhteessa uusimpiin teorioihin monilukutaidosta. Tämän jäl-
keen avaamme esimerkein Kurittomien palasten käyttöä osana lasten monilukutaidon edistämis-
tä. Kuvaamme myös sitä, millaisia tietoja, taitoja ja ymmärrystä työmme on synnyttänyt lasten 
monilukutaidon edistämisestä lasten kasvuympäristöissä. 

Toivomme että kehittämämme Kurittomat palaset heräävät eloon monin eri tavoin aikuisten 
ja lasten yhteisessä toiminnassa tuottaen uusia muotoja monilukutaidon opettamisen ja oppi- 
misen iloksi.

Hangossa elokuun 17. päivänä 2018

Kristiina Kumpulainen, Sara Sintonen, Jenni Vartiainen, Heidi Sairanen,  
Alexandra Nordström, Jenny Byman ja Jenny Renlund
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MONILUKUTAIDON MÄÄRITTELYÄ 
MONI+LUKU+TAITO

Monilukutaito on nimensä mukaisesti moni- 
nainen käsite: Siinä yhdistyvät sanat moni, 
luku ja taito. Puramme seuraavaksi, mitä aja-
tuksia ja merkityksiä monilukutaito meille 
viestii.

Monilukutaito voidaan määrittää perinteisen 
lukutaidon laajentumana kohti moneutta ja 
moninaisuutta niin tekstien tulkitsemisen kuin 
tuottamisen suhteen (Serafini & Gee, 2017; The 
New London Group, 1996). Monilukutaidon 
alkuosa ’moni’ viittaakin moninaistuneisiin 
tekstimuotoihin, jolloin luettava tai tuotettava 
teksti voi olla kirjoitettua, puhuttua, piirrettyä 
tai laulettua; teksti voi myös koostua erilaisista 
merkeistä ja symboleista sekä niiden yhdistel-
mistä. Tekstejä tuotetaan lisäksi yhä eneneväs-
sä määrin monimediaisesti. Monilukutaitoon 
lukeutuu erilaisten mediatekstien tulkitsemi-
sen ja tuottamisen tavat sekä taito tarkastella 
ja tuottaa mediatekstejä kriittisesti, luovasti 
ja vastuullisesti. Tältä osin monilukutaito on  
yhteneväinen käsitteen medialukutaito kanssa 
(ks. esim. Kupiainen & Sintonen, 2009; Potter 
& McDougall, 2017).

Termi ”moni” on myös kiinteässä yhteydes-
sä kulttuuriseen moninaisuuteen ja suvaitse-
vaisuuteen. Monilukutaidon yhteydessä se 
tarkoittaa muun muassa ymmärrystä tekstien 
tuottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvistä kult-
tuurisista sidonnaisuuksista ja säännöistä. Täs-
tä näkökulmasta monilukutaito on tekstien 
tulkitsemista, käyttämistä ja tuottamista eri  
tilanteissa ja eri välinein tarkoituksenmukai-
sella tavalla. Monilukutaito on myös tasa- 
arvon ja yhdenvertaisuuden vaalimista. Jokai-
sella tulee olla oikeus osallistua ja vaikuttaa. 
Monilukutaito antaakin lapsille ja aikuisil-
le mahdollisuuden tulkita ja tuottaa tekstejä  
moninaisesti (The New London Group, 1996).

Jos monilukutaidon käsitteessä painotetaan 
sen viimeisintä osaa, nousee taidon ja taitami-
sen rooli esiin (esim. Burke & Hammett, 2009; 
Luukka, 2013). Taidolla voidaan tarkoittaa jo-
takin, mikä kehittyy harjoittelemalla. Taidon 
kehittyminen on tyypillisesti yksilöllinen ja 
aikaa vievä prosessi, joka kuitenkin kehittyy 
yhteisöllisesti ja kokeilevasti osallistumalla. 
Perinteinen lukutaito mielletään usein selvä-

taito. Sosiosemiotiikassa erityisenä kiinnostuk-
sen kohteena ovat merkitykset ja merkitysten 
muodostumisen sosiaaliset ja kulttuuriset ulot-
tuvuudet (Halliday, 1978; Kress, 2009).

Sosiokulttuurinen näkökulma monilukutaitoon 
yhtyy monessa suhteessa sosiosemioottiseen 
näkökulmaan. Se korostaa merkitysten sosiaa-
lista rakentumista ja kulttuuristen välineiden 
– niin käsitteellisten kuin materiaalisten väli-
neiden – roolia ihmisten välisessä vuorovai-
kutuksessa ja merkityksenannossa (Kumpulai-
nen & Renshaw, 2007; Säljö, 2001; Vygotsky, 
1978). Yhteisöjen säännöt, arvot ja toimintaan 
osallistuvat yksilöt ja heidän käytössään ole-
vat resurssit määrittävät sosiaalista toimintaa ja 
merkityksenantoa kuten myös monilukutaidon 
oppimista (Kumpulainen, 2015).

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta oppiminen 
on kulttuuriin osallistumista ja siihen vaikutta-
mista. Tämä näkökulma ei tarkastele ihmisen 
oppimisessa tapahtuvia muutoksia ikäkausi-
sidonnaisesti, vaan enemminkin yksilöllisesti 
määrittyvän kehityksen ja sosiaalisen ympäris-
tön vuorovaikutuksessa. Oppiminen merkitsee 
käännekohtaa, jossa yksilön kokemus ympä-
ristöstä muuttuu ja syntyy uusi kehityksen sosi-
aalinen tilanne. Tähän sisältyvät myös yksilön 
tarpeiden ja motiivien muutokset, jotka ilme-
nevät muun muassa osallistumisen tavoissa, 
sosiaalisissa suhteissa ja merkityksenannossa 
(Kumpulainen, 2015).

Lasten monilukutaidon 
edistäminen yhteis- 
kunnallisena tehtävänä

Äskettäin voimaan tulleissa valtakunnallisis-
sa varhaiskasvatussuunnitelman (OPH, 2016) 
sekä esi- ja perusopetussuunnitelman perus-
teissa (OPH, 2014a, OPH, 2014b) moniluku-
taito luetaan yhdeksi laaja-alaisen osaamisen 
osa-alueeksi. Monilukutaitoon liittyy laajentu-
nut taito- ja tekstikäsitys, jonka mukaan tekstit 
voivat olla muun muassa kirjoitettuja, puhuttu-
ja, audiovisuaalisia, painettuja ja digitaalisia ja 
niitä luetaan, mutta myös tuotetaan itse. Ope-

rajaisen ja autonomisen taidon omaksumi-
seksi. Lukutaito on määritelty äänne-kirjain 
vastaavuuden de-koodaamisen oivaltamiseen 
ja taidon hallintaan. Monilukutaitoa ei mie-
lestämme tule nähdä portaittain rakentuvana 
mekaanisena taitona, koska se kehittyy yksi-
lön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Sen si-
jaan monilukutaito on osallistumista erilaisten  
yhteisöjen toimintaan. Tällöin monilukutaito 
rakentuu ihmisten keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa ja käytännöissä (Street, 1984; Pahl & 
Roswell, 2005; Lankshear & Knobel, 2006). 
Monilukutaidon kehittyminen voidaankin 
ymmärtää kulttuuriin ja sen käytäntöihin kas-
vamisena havainnoijasta aktiiviseksi osallistu- 
jaksi ja kulttuuriin vaikuttajaksi. 
 

MOI-kehittämisohjelman 
teoreettiset lähtökohdat

Monilukutaito määrittyy työssämme laaja-alai-
sena tekstikäsityksenä. Teksteillä tarkoitetaan 
sanallisten, kuvallisten, numeeristen, auditii-
visten ja kinesteettisten merkkijärjestelmien 
sekä näiden yhdistelmien avulla tuotettuja 
tekstejä. Monilukutaito on tekstien merkitys-
järjestelmien tulkintaa, purkamista ja rakenta-
mista eri tavoin ja erilaisissa ympäristöissä. Se 
merkitsee taitoa hankkia, tulkita, käyttää, tuot-
taa, esittää ja arvioida tekstejä eri muodoissa, 
eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten 
välineiden avulla. Monilukutaito sisältääkin 
erilaisia lukemisen ja tekstin tuottamisen taito-
ja, mutta sitä ei käsitetä yksinomaan kokoelma-
na erilaisia lukutaitoja; sen sijaan ymmärräm-
me monilukutaidon eräänlaisina rajapintoina, 
vuorovaikutusprosesseina ja sosiaalisina käy-
tänteinä. Tällöin voidaan puhua niin sanotusta 
”kolmannesta tilasta”. Tällä viitataan erilaisten 
tekstien ja kulttuurien sekoittumiseen, joka 
etsii, haastaa ja tuottaa näkökulmia ja merki-
tyksiä (Bhabha, 1994; Serafini & Gee, 2017; 
Potter & McDougall, 2017).

Tulkintamme monilukutaidosta tukeutuu so-
siosemioottiseen ja sosiokulttuuriseen läh-
tökohtaan. Sosiosemiotiikan taustalla on 
semiotiikka, merkitysoppi. Tähän kytkeytyy 
maailman tulkitsemisen ja ymmärtämisen  

tussuunnitelmien perusajatuksena on, että 
laaja-alaisen osaamisen perustaa vahvistetaan 
jatkumona esi- ja perusopetuksen opetussuun-
nitelmien perusteiden mukaisesti toteutetussa 
kasvatuksessa ja opetuksessa. Siten laaja-alai-
sen osaamisen alueet kulkevat mukana lapsen 
kasvussa ja kehityksessä lapsesta nuoreksi.

Monilukutaidon edistäminen osana suoma-
laista varhaiskasvatusta sekä esi- ja perus-
opetusta on pedagoginen kysymys. Laadu-
kas pedagoginen toiminta vahvistaa lasten 
ja nuorten monilukutaidon kehittymistä ja 
laaja-alaista osaamista, joten ei ole itsestään 
selvää, miten päiväkodeissa tai kouluissa toi-
mitaan, miten eri oppimisympäristöjä käyte-
tään sekä miten lasten ja nuorten oppimista ja 
hyvinvointia tuetaan (ks. myös Kumpulainen 
et al., 2011).

Pedagogisessa kehittämisessä sekä ylipää-
tään kasvatuksessa ja opetuksessa on huo-
mioitava laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 
erilaisiin sisältöihin kietoutuneena. Samalla 
on ymmärrettävä lapset ja nuoret erilaisten 
tekstien tulkitsijoina, käyttäjinä ja luojina – 
kukin omana yksilönä. Myös Luukka (2013, 
7) näkee monilukutaidon ennen kaikkea pe-
dagogisena muutoksena: siirtymänä sisältöjen 
hallinnan korostamisesta toiminnan ja käy-
tänteiden harjaannuttamiseen samoin kuin 
yksin opiskelusta yhteistoiminnallisuuteen. 
Hän korostaa monimuotoisten ja moninais-
ten tekstiympäristöjen tärkeyttä. Kallionpää 
(2017, 50) huomauttaa myös, kuinka suoma-
laisessa opetussuunnitelmakeskustelussa on 
keskitytty monilukutaidon tekniikkaan ja mul-
timodaalisuuteen liittyviin ulottuvuuksiin. Sa-
malla sivummalle on jätetty monilukutaitoon 
alun perin liitettyjä, hänen mukaansa siihen 
keskeisinä kuuluvia tasa-arvon, suvaitsevai-
suuden ja maailman muuttamisen tavoitteita. 

Katsauksemme monilukutaidon käsitteeseen 
paljastaa nopeasti, että monilukutaitoa ei voi 
määritellä sellaisin ulottuvuuksin, joita ei jo 
löytyisi sen lähikäsitteistä. Samaan aikaan 
monilukutaito on myös selkeä oma käsitteel-
linen yhdistelmänsä, jollaista ei muilla ter-
meillä helposti saavuteta. Monilukutaitoon 
kietoutuu kriittinen ja luova ajattelu, asenne 
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ja toiminta, osallisuus ja vastuullisuus sekä  
moninaisuus ja erilaisuus tekstien käyttämises-
sä, tuottamisessa ja esittämisessä.

Aikamme käsitys monilukutaidosta on osa laa-
jempaa kulttuurista muutosta, jossa erityisesti 
digitaalisuus on yksi vaikuttava tekijä. Niinpä 
monilukutaitoa ei tule kahlita mekaaniseksi, 
yhteismitalliseksi lukutaidoksi tai taitojen ko-
konaisuudeksi, joka kehittyy ikäsidonnaisesti, 
ja joka voidaan ottaa haltuun yhdellä tavalla 
ajasta ja paikasta irrallaan. Peräänkuulutamme 
moninaisuutta ja luovuutta monilukutaidon 
käsitteellistämisessä ja sen edistämisessä osa-
na jokaisen lapsen ja nuoren elämää.

KURITTOMISTA PALASISTA UUTTA LUOVAA 
MONILUKUTAIDON PEDAGOGIIKKAA

Kuvio 1. Kurittomien palasten pedagogiset periaatteet.

Kiirettä pitää, 
että ehdin ennen 
kuin lukijat 
ehtivät.

Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittä-
misohjelman pedagogisen kehitystyön ytimes-
sä on lapsilähtöisyys, mielikuvittelu, kulttuuri-
nen moninaisuus, dialoginen merkityksenanto 
sekä eheä, uutta luova oppiminen. Tämä pe-
dagoginen ajattelu kietoutuu niin sanottuun 
”translukutaidon” ajatukseen, joka määrittää 
monilukutaidon jatkuvasti kehittyvänä, riste-
ytyvänä ja uutta luovana prosessina. Pedago-
giikalla pyritään edistämään moninaisuuden 
ymmärtämistä, osallistumista ja uuden luomis-
ta erilaisten kulttuurien, ihmisten ja tekstien 
kohdatessa. Pyrkimyksenä ei ole tarkastella 
monilukutaitoa vain valtakulttuurin ehdoilla, 
vaan erilaisten kulttuurien ja niiden tekstien 
leikkauspisteissä ja vuorovaikutusprosesseissa 
(Frau-Meigs, 2013; Serafini & Gee, 2017).

Maailma moninaisine ilmiöineen edel-
lyttää eheytyvää ja uutta luovaa peda-
gogiikkaa. Monilukutaito on pedago-
gisesta näkökulmasta läpileikkaava 
taito, joka muovautuu kulttuurisen 
ympäristön, läsnä olevien ih-
misten, vuorovaikutuksen sekä 
fyysisen ympäristön ja väli-
neiden mukaan. Moniluku-
taito on jatkuvasti kehit-
tyvä, risteytyvä ja uutta 
luova prosessi, jolloin 
myös pedagogiset 
käytänteet, materi-
aalit ja ympäristöt 
hyötyvät useita 

modaliteettejä ja toimintaa stimuloivista, ta-
rinallisista ja leikillisistä lähtökohdista, jotka 
sallivat lasten ja heidän opettajien käyttää mie-
likuvitusta ja luovuutta.

MOI-kehittämisohjelmassa tuotetut pedago-
giset mallit ja materiaalit näyttäytyvät meille 
kehittäjille niin sanottuina ”Kurittomina pala-
sina” (Theory of Loose Parts, Simon Nichol-
son, 1971) niiden pedagogisen avoimuuden, 
sovellettavuuden ja käytettävyyden vuoksi. 
Kurittomat palaset on kielikuva, jonka avulla 
haluamme MOI kehittämisohjelmassa perään-
kuuluttaa lasten ja aikuisten mielikuvittelua ja 
leikillisyyttä monilukutaidon opetuksessa ja 
oppimisessa. Kurittomia palasia voi hyödyn-

tää, muokata ja jalostaa eri tavoin lasten, ti-
lanteen ja olosuhteen tarpeisiin. Kurittomat 

palaset eivät myös ole aikaan ja paikkaan 
sidottuja. Niitä voidaan hyödyntää laa-

jasti lasten kasvuympäristöissä kuten 
päiväkodissa, koulussa, kirjastossa, 

tiedekeskuksissa, museoissa ja ko-
tona.

MOI-kehittämisohjelman pe-
dagogiikka asettaa lapsen 

ja opettajan toimijuuden 
kaiken keskiöön. Toimi-

juudella tarkoitamme 
lasten ja aikuisten 

mahdollisuutta teh- 
dä aloitteita, oh-

jata ja kehittää 



10

MONILUKUTAIDON OPPIMISYMPÄRISTÖT

Monilukutaitoon liittyvää oppimisympäristöajattelua voidaan jäsentää eri näkökulmista. Man-
nista ja Pesosta (1997) mukaillen MOI-kehittämisohjelma katsoo oppimisympäristön näkökul-
miksi sosiaalisen, fyysisen, paikallisen ja teknologisen, joita sitoo yhteen pedagogiset käytänteet. 
Näiden lisäksi oppimisympäristöä tarkastellaan emotionaalisesta näkökulmasta. Näkökulmat 
ovat oppimisympäristöissä limittäisiä ja esiintyvät yhtä aikaa. Oppimisympäristön näkökulmasta 
fyysisen tilan ja paikan suunnittelu siten, että se tukee tiedon yhteisöllistä rakentamista ja jaka-
mista, on olennaista. Oppimisympäristön tulee mahdollistaa sosiaalinen vuorovaikutus moni-
puolisesti. Tunteiden merkitys oppimiselle on suuri (esim. Pekrun & Linnenbrick-Garcia, 2012). 
Erilaiset tekstit ja niiden tuottaminen voivat, ja ennen kaikkea, saavat herättää tunteiden koko 
kirjon. Turvallisessa oppimisympäristössä lapsi voi ilmaista tunteitaan tekstien kautta. 

MOI-kehitysohjelmassa olemme pyrkineet kehittämään oppimisympäristöistä moninaisia teks-
tiympäristöjä, joissa lasten ja nuorten itse tuottama ja heille tuotettu kulttuuri, kuten sadut ja 
tarinat, televisio-ohjelmat ja elokuvat, leikkilorut ja runous sekä musiikki, ovat tärkeässä ase-
massa. Lapsia ja nuoria kannustetaan tutkimaan, lukemaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia 
tekstejä heidän aiempia kokemuksiaan ja merkityksenantoaan kuunnellen. Oppimisympäristöt 
muodostavat pedagogisesti eheytyviä, monitahoisia ja joustavia kokonaisuuksia. Ne tarjoavat 
mahdollisuuksia leikkiin, tarinoihin, luoviin ratkaisuihin ja asioiden monipuoliseen tarkasteluun 
innostavia, mielikuvituksellisia ja toiminnallisia työtapoja käyttäen. 

Työskentelyn ja tuotosten avulla opetellaan myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kun oppimis-
prosessia jäsennetään yhdessä. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat kokonais-
valtaisen ja kokemuksellisen oppimaiseman ja kannustavat aktiiviseen, yhteisölliseen ja uut-
ta luovaan työskentelyyn. Oppimisympäristöinä hyödynnetään ulko- ja sisätiloja, lähiluontoa, 
kirjastoja, museoita, tiedekeskuksia sekä muuta rakennettua ympäristöä. Oppimisympäristöissä 
hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla (OPH, 2014a, 
OPH, 2014b).

MOI-kehittämisohjelmassa etenkin kirjastojen ja kulttuurilaitosten rooli paikallisina oppimisym-
päristöinä on korostunut. Näissä vuorovaikutuksen muotoja ja viestien tulkintaa harjoitellaan osa-
na varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulujen toimintaa, mutta myös osana monilukutaidon 
oppimista, joka tapahtuu informaaleissa tilanteissa vapaa-aikana. Moninaisia tekstimaailmoja 
tukevassa oppimisympäristöissä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukai-
sella tavalla. Digitaalinen teknologia voidaan oppimisympäristöissä nähdä oppimisympäristöä 
tukevana ja kommunikaatioita rikastavana tekijänä tai se voi olla oppimisympäristö itsessään. 

toimintaa, sekä haastaa näitä (Kumpulainen et al., 2011; Kumpulainen, Sairanen, & Nord-
ström, painossa). Toimijuutta tuetaan lähestymistavoilla, jotka ovat lapsilähtöisiä ja kulttuurisesti  
moninaisia. MOI-pedagogiikan periaatteet kiteytyvät seuraaviin ulottuvuuksiin (Kuvio 1.): Las-
ten ja aikuisten toimijuus, tekemällä oppiminen, toiminnan merkityksellisyys ja kokemukselli-
suus, yhteisöllisyys ja osallisuus, käsitteellistäminen, kriittinen analyysi sekä uuden luominen.

MOI-pedagogiikassa opettajat ja muut lasten kanssa työskentelevät aikuiset ohjaavat ja rikas-
tavat jokaisen lapsen toimintaa ja ajattelua tietoisempaan ja analyyttisempään suuntaan. Lasta 
tuetaan tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan kriittisesti multimodaalisesti tuotettuja viestejä 
ja niiden merkityksiä. Monilukutaidosta puhuttaessa tulee muistaa, että teksti käsitetään laajasti; 
teksti voi näyttäytyä esimerkiksi kuvina, karttoina, ääninä, symboleina ja videoina. Keskeistä 
MOI-pedagogiikassa on se, että myös lapsilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitte-
luun ja arviointiin, mikä vahvistaa heidän toimijuuttaan. Opettajat ja muut aikuiset ohjaavat ja 
rikastuttavat jokaisen lapsen ja nuoren toimintaa ja ajattelua tietoisempaan ja analyyttisempään 
suuntaan. Mukaan tulee myös käsitteellistäminen (conceptualising) ja niin sanottu metakieli, 
jolla Kalanzis ja Cope (2012) kuvaavat merkityksenantoon ja ymmärtämiseen johtavaa proses-
sia. Tämä sisältää dialogista vuorovaikutusta ja kriittistä analyysiä, jossa rakennetaan välimatkaa 
kokemukselliseen ja tuttuun ja asetetaan se uusiin yhteyksiin ja kokonaisuuksiin (Kumpulainen 
2015; Kumpulainen, Mikkola & Salmi 2015). Samalla vahvistetaan ja laajennetaan lasten ja 
nuorten ajattelua, osallistumista ja identiteettejä ei vain monilukutaidon oppijoina, vaan ajatte-
levina yksilöinä ja yhteisöjen jäseninä (The New London Group, 1996; Wenger, 2004).
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Kerkesimpäs!
Ai, vai oletko 
jo seuraavalla 

sivulla?
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sisältyviä tekstejä lapsi oppii tulkitsemaan ja 
tuottamaan tietoa omista lähtökohdistaan kä-
sin. Monilukutaidon lähestyminen tieteen, tai-
teen ja tarinoiden kautta mahdollistaa lapsen 
kokonaisvaltaisen kehityksen ja oleellisten tai-
tojen oppimisen useilla oppimisen osa-alueilla 
(ks.OPH, 2014a; OPH, 2014b; OPH, 2016).

Kielten rikas maailma, jossa tuetaan lapsen 
uteliaisuutta erilaisia tekstejä, kieliä ja kult-
tuureja kohtaan sekä vahvistetaan kielellisten 
taitojen ja kielellisen identiteetin kehittymistä. 

Tutkin ja toimin, jossa keskitytään tukemaan 
lapsen luontaista ihmettelyä luonnon ja ra-
kennetun ympäristön ilmiöitä kohtaan. Tälle 
alueelle keskeiset taidot ovat tutkimisen taidot, 
kuten havainnonteko, mittaaminen ja tulkinta 
sekä ajattelun taidot.

Kasvan ja kehityn, jossa keskiössä on lapsen 
kehontuntemuksen ja hallinnan tukeminen 
etenkin eri aisteja stimuloivien välineiden 
kautta. Ryhmässä aktiivisesti toimimalla lapsi 
pääsee harjoittelemaan vuorovaikutus- ja yh-
teistyötaitojaan. 

Minä ja yhteisömme, jossa yhdistelemällä luo-
vasti satuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, 
draamaa, erilaisia mediasisältöjä ja lähiym-
päristön tapahtumia tuetaan erityisesti lapsen 
kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen 
sekä ilmaisuun liittyviä taitoja. 

Ilmaisun monet muodot, jossa keskeistä on 
tukea lapsen musiikillisen, kuvallisen, sanal-
lisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä 
tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuu-
riperintöön. Lapsia kannustetaan kohtaamaan 
maailma tavalla, joka on lapselle innostava ja 
puhutteleva. 

 

Viestin 
ja jaan

Havainnoin 
ja eläydyn

Tutkin

Tuotan Tulkitsen

IHMETTELY

Kielen 
maailma

Tutkin ja 
toimin

Ilmaisun  
monet  

muodot

Kasvan 
ja  

kehityn

Minä ja 
yhteisömme

TiedeTaide

Tarinat

Kuvio 2. MOI:n 
keskeiset oppimisen 
alueet.

TIEDE, TAIDE JA TARINAT  
MONILUKUTAIDON LEIKKIKENTTINÄ

MOI-kehittämisohjelmassa monilukutaidon asiayhteyksiksi valittiin tiede, taide ja tarinat. Näitä 
kaikkia yhdistävä tekijä on ihmettelevä lapsi. Lapsen luontaista uteliaisuutta ympäristön ilmiöitä 
kohtaan tuetaan mahdollistamalla ympäristöön tutustuminen luovista ja analyyttisista lähtökoh-
dista, joissa kaikissa lapsen kokemusmaailma nousee tärkeimpään rooliin. Tiede, taide ja tarinat 
luovat tällaisen rikkaan ja eheytyvän kokonaisuuden, jossa lapsi pääsee erilaisten tekstien äärel-
le tuottajan, tulkitsijan, kulttuurin omaksujan ja mielikuvittelun kautta (Kuvio 2.). 

 Moni- 
lukutaitoon  

kytkeytyvät tai-
dot, joiden avulla 

lapsi voi havainnoida 
ympäristöään ja eläytyä siihen. 

Tutkimalla ympäristöä, sen viestejä ja siihen 

Tiede, 
taide ja    
tarinat kolmi-
naisuus eheyttää 
varhaiskasvatukselle 
sekä esi- ja alkuopetukselle 
keskeisiä työtapoja ja oppimisen alueita.  
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MONILUKUTAIDON EDISTÄMISEN JA  
ARVIOINNIN DYNAAMINEN MALLI

Sen sijaan, että monilukutaito pyrittäisiin määrittelemään itsenäisenä taitona, sitä voidaan lä-
hestyä kokoelmana risteytyviä käytänteitä, jotka muuttavat muotoaan riippuen asiayhteydestä. 
Dynaamisen lukutaidon teoria tarjoaa työkaluja käsittää monilukutaitoa käytäntönä, joka tulee 
havaittavaksi ihmisten ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa (Green, 1988). Erilaisissa asia-
yhteyksissä monilukutaitoa voidaan tarkastella kolmesta dynaamisen lukutaidon näkökulmasta, 
jotka ovat:

    1. Operationaalinen

    2. Kulttuurinen ja 

    3. Kriittinen

Operationaalisella näkökulmalla tarkoitetaan tiettyyn asiayhteyteen liittyviä tietoja ja taitoja. Ne 
voivat olla digitaalista teknologiaa sisältävissä yhteyksissä esimerkiksi taitoa avata sovelluksia 
tai pyyhkäistä ruutua sivun kääntämiseksi. Taitoja voivat olla piirtäminen ja leikkaaminen sekä 
kyky tehdä havaintoja ja mitata asioita. Operationaalisessa näkökulmassa otetaan huomioon se, 
miten lapsi voi yhdistää välineitä, modaliteetteja, medioita ja materiaaleja tuottaakseen tekstejä, 
konkreettisia tuotoksia ja tietoa. Jokaisessa asiayhteydessä löytyy tietyt perustiedot ja -taidot, 
jotka ovat oleellisia siinä hetkessä vallitsevan ympäristön raameissa viestimiselle, tulkitsemiselle 
ja tuottamiselle.

Kulttuurinen näkökulma pitää sisällään ajatuksen siitä, miten edellä mainitut tiedot ja taidot 
asettuvat laajempaan kulttuuriseen ja sosiaaliseen yhteyteen. Siinä viitataan kykyyn yhdistää 
omia sosiaalisiin ja kulttuurisiin tilanteisiin liittyviä kokemuksia ja tunteita käsillä olevaan yhte-
yteen tai sisältöön. Kyseessä voisi esimerkiksi olla tilanne, jossa lapsi tekee perheen valokuvista 
esitystä. Silloin hänen aikaisemmat kokemuksensa perheen parissa toimimisesta aktivoituvat ja 
tilanteisiin liittyvät tunteet värittävät lopputulosta. Kulttuurisessa näkökulmassa on esillä myös 
ajatus siitä, kuka tuotettua tekstiä tarkastelee lopulta: Kenelle tämä tuotetaan? Mitä lähtökohtia 
lukijalla on? Mitä haluan viestiä? 

Kriittinen näkökulma ottaa huomioon kyvyn tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti tekstejä ja 
tuotoksia eri näkökulmista. Tekstiä voi suunnata eri tarkoituksiin, kuten viihteeksi tai kuvaamaan 
tutkivan toiminnan prosessia. Eri tarkoituksia voi korostaa tekstin muodolla: millainen tuotos 
edistää viihtyvyyttä ja millainen tuotos taas soveltuu parhaiten tiedon välittämiseen? Tekstis-
sä on aina tuottajansa jälki. Kriittinen näkökulma kannustaa tarkastelemaan, miten minä itse 
näyttäydyn muille tekstin tekijänä sekä pohtimaan muiden tuottamien tekstien tarkoitusperiä ja 
vaikuttamispyrkimyksiä. 

Edellä kuvattua mukaillen MOI-kehittämisohjelma on määritellyt monilukutaidon pedagogisen 
kartan (Kuvio 3.), joka auttaa suunnittelemaan monilukutaitoa edistävää pedagogiikkaa ja pe-
dagogisia materiaaleja. Operationaalisen, kulttuurisen ja kriittisen näkökulman lisäksi siihen on 
yhdistetty lapsille keskeinen leikkisä mielikuvittelu, jossa saa hassutella rajattomilla mahdolli-
suuksilla. Leikin avulla saadaan asioille ja esineille täysin uusia merkityksiä ja käyttötarkoituksia. 

 

Kuvio 3. MOI:n pedagoginen kartta.

Kulttuuriin  
kasvaminen

Tiedon  
tulkitseminen

Mielikuvittelu

Tiedon  
tuottaminen

Tiedon tulkitsemisella tarkoitetaan lapsen kykyä ymmärtää erilaisten tekstien arkkitehtuuria, 
sääntöjä, käsitteitä ja merkkejä. Siihen liittyy myös se, miten lapsi osaa analysoida ja tulkita 
erilaisia tekstejä samalla ymmärtäen niiden tavoitteita, toimintakulttuuria, arvoja, ideologioita, 
ja pyrkimyksiä. 

Tiedon tuottamisessa huomio kiinnittyy siihen, miten lapsi osaa käyttää erilaisia tekstejä ja teks-
tien tuottamisen työvälineitä tiedon luomiseen, merkitysten antamiseen ja välittämiseen. Tähän 
sisältyy myös oman eettisen vastuun ymmärtäminen tekstien käyttäjänä. 

Kulttuuriin kasvaminen tarkoittaa lapsen kykyä omaksua erilaisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin ti-
lanteisiin liittyviä käytänteitä ja työkaluja. Siinä lapsi omaksuu olemassa olevaa kulttuuria ja 
osallistuu itse kulttuurin tuottamiseen. 

Mielikuvittelu korostaa lapsen kykyä muokata olemassa olevia tekstejä ja kulttuuria oman mie-
likuvituksen avulla. Mielikuvittelun avulla lapsi voi aktiivisesti osallistua uusien merkityksien, 
kulttuuristen tuotteiden ja tiedon luomiseen. 

Esittelemme seuraavissa luvuissa Kurittomia palasia tähän MOI:n pedagogiseen karttaan tukeu-
tuen. Kartta auttaa hahmottamaan, millaisia osa-alueita monilukutaidon kentässä kukin Kuriton 
palanen edustaa. Tulee kuitenkin huomata, että Kurittomat palaset voivat opettajien käsissä saa-
da uusia painotuksia ja herätä eloon täysin erilaisissa oppimisympäristöissä ja asiayhteyksissä 
kuin tässä teoksessa esitetään. Tämänkaltainen Kurittomien palasten muokkaaminen, venyttämi-
nen, pilkkominen ja rikastaminen on kaikessa kurittomuudessaan toivottavaa.
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MOI-MATERIAALIT

”Mustahan vois tulla 
vaikka kirjailija” 
(Pekka, 6 v)
MITÄ TAPAHTUU?

Havainnollista seikkailun tapahtumia  
kirjoituksen, kuvien ja hahmojen kautta.

4

MITÄ TAPAHTUU?

Havainnollista seikkailun tapahtumia  
kirjoituksen, kuvien ja hahmojen kautta.
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TARINAKIRJATARINAKIRJA

Tarinakirja
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KUKA TULEE MUKAAN?
MILLÄ TUULELLA HÄN ON?

Piirrä, leikkaa, muovaile 
tai askartele uusi sivu-
henkilö tarinaan. Piirrä 
ympyrään, millä tuulella 
hän on?
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Erilaisten tekstien ja viestien tulkitseminen ja 
luominen on osa monilukutaitoa. Tarinat ja ta-

rinoiden tulkitseminen ja luominen kehit-
tää ja vahvistaa moninaista lukutaitoa 

sekä kielellisiä taitoja. Tarinointi 
kehittää mielikuvittelua ja 

luovuutta. Tarinat an-
tavat myös mahdolli-

suuden monipuoliseen ilmaisuun. 
Tarinoita luomalla saa mahdollisuuden 

sukeltaa maailmaan, jota todellisessa 
elämässä ei välttämättä voi kokea.

Tarinakirja on lapsen oma kirja, jossa lapsi 
toimii tarinankertojana, kirjailijana ja kuvit-
tajana. Tarinoita voi luoda hyvin monella eri 
tavalla. Tarinakirja perustuu laajaan teksti-
käsitykseen, jolloin tarina voi muodostua eri 
teksteistä, kuten kirjoitetusta tekstistä, kuvista, 
symboleista, ilmeistä, eleistä, äänistä tai näi-
den sekoituksista. Tarinakirjassa voidaan myös 
hyödyntää analogista ja/tai digitaalista tarinan-
kerrontaa. Kun tarinan voi luoda käyttämällä 
erilaisia laajan tekstikäsityksen mukaisia teks-
tilajeja, tarinan luojan ei tarvitse osata lukea 
tai kirjoittaa luodakseen oman tarinansa. 

Tarinakirjan avulla lapsi pääsee itse tuotta-
maan tarinaa yksin tai yhdessä muiden kanssa 
sekä jakamaan luomaansa muille. Tarinakirjaa 
voi käyttää eri kielellisen kehityksen vaiheessa 
olevien lasten kanssa. Tarinakirja tukee rikkaan 
kieliympäristön rakentamista, ja sen avulla las-
ta voi kannustaa visuaalisten, auditiivisten ja 
audiovisuaalisten tekstien pariin. Tarinakirja 
on suunniteltu siten, että se ohjaa lasta mietti-
mään tarinan keskeisiä piirteitä. Toisin sanoen, 
miten tarina alkaa, miten se etenee ja miten 
tarina päättyy. Lapsia ohjataan miettimään mi-
hin tarina sijoittuu ja ketkä tarinassa seikkaile-
vat Lapsia ohjaat myös ideoimaan, mikä tekee 
tarinasta mielenkiintoisen tai yllättävän.  

Tarinakirja-materiaalissa lapsen oma tarina-
kirja on tyhjä ja avoin, mihin lapsi pääsee 
luomaan oman seikkailun. Tarinaa voi vie-
dä eteenpäin muovailemalla, askartelemalla, 
leikkien tai draaman avulla. Lapsen kirjan si-
vut ja aukeamat ovat avonaisia, jolloin lapsel-
la on hyvin tilaa kirjoittaa, piirtää; sivuille voi 
tuoda kuvia tai kiinnittää vaikkapa QR-koodin. 
Tarinakirja innostaa lapsia kokonaisen tarinan 
tekoon, alusta loppuun. Tarinaa luodaan pie-
nin askelin, jolloin kirjailija ja kuvittaja saavat 
vietyä tarinaa askel askeleelta eteenpäin. Jotta 
tarinasta saadaan kokonainen, on sen luomi-
sessa hyvä noudattaa tiettyjä askelmia. 
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Piirrä, etsi, muovaile tai  
askartele uusi sivuhenkilö tarinaan. 

KUKA TULEE MUKAAN?

Piirrä hymiö ympyrään.

MILLÄ TUULELLA HÄN ON?

Tämä julkaisu on tarkoitettu lapsille ja 
aikuisille tarinoiden luomiseen  yksin tai yhdessä.
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 YLLÄTTÄVÄ... OMITUINEN...

 JÄNNITTÄVÄ... ONNELLINEN...
 

... (keksi itse)  

Tarinakirja
TARINAKIRJA

... Seikkailu

... Seikkailu

Kulttuuriin  
kasvaminen

Tiedon  
tulkitseminen

Mielikuvittelu

Tiedon  
tuottaminen

Kuvio 4. Tarinakirjassa korostuu tiedon tuottaminen ja mielikuvittelu.

Ideoita Tarinakirja- 
materiaalin käyttöön:

• Kerro lapsille, että aloitatte Tarinakirja- 
 projektin, jonka aikana jokaisesta lapsesta   
 kehittyy tarinankertoja ja kirjailija.

• Keskustelkaa lapsille mieluisista kirjoista ja  
 tarinoista. Mitkä ovat lasten lempikirjoja?  
 Mikä tekee tarinasta kiinnostavan?  
 Miksi jotkut tarinat muistaa ja toisia taas ei?

• Lukekaa muutama lyhyehkö kirja (1-3 kirjaa)  
 yhdessä. Valitse lapsille mieluisia kirjoja.

• Kiinnittäkää lukuhetken yhteydessä huomiota   
 siihen, mitä hahmoja tarinassa seikkailee,  
 mihin ympäristöön tarina sijoittuu, miten  
 tarina alkaa, etenee ja päättyy sekä mitä  
 tunteita tarina lapsissa herättää. 

• Aloittakaa lasten oma kirjaprojekti. 
• Jaa lapsille omat tarinakirjat. Säilyttäkää   
 kirjoja huolella niin, että eivät katoa.

• Käytä apuna ja rytmitä kirjaprojektin kulkua  
 opettajan korteilla niiden olevien teemojen   
 kautta. 

• Anna lasten vapaasti valita kuinka he laativat  
 tarinakirjaa: Saa kirjoittaa, piirtää, ottaa 
 kuvia sekä leikata kuvia ja tekstejä tarina- 
 kirjaan. Saa muovailla ja askarrella tarinan  
 hahmoja ja ympäristöä. 

• Ottakaa käyttöön lasten omat tarinakirjalaati- 
 kot, jonne kaikki lasten tuotokset voi kerätä  
 tarinakirjan lisäksi - varsinkin jos lapset   
 askartelevat hahmoja tai muuta.

• Anna lapselle mahdollisuus kertoa laatimansa  
 tarina toisille. Voitte halutessanne videoida  
 lasten esitykset. Yleisönä voi olla oma lapsi- 
 ryhmä, luokka, vanhemmat, isovanhemmat, ja   
 moni muu. Ketä ja mitä keksitte?

• Anna yleisölle ja erityisesti lapsille mahdol- 
 lisuus jakaa ajatuksia ja tunteita toisten  
 tarinoista. Käytä apuna halutessasi MOI-tunne- 
 kortteja, jotka löydät verkkosivuiltamme.

• Tehkää lasten tarinakirjoista oma kirjasto. 
• Aloittakaa alusta

 HAUSKA...  

 YLLÄTTÄVÄ...

 OMITUINEN...

 JÄNNITTÄVÄ...

 ONNELLINEN...

 

... (keksi itse)  

Tarinakirja

TARINAKIRJA

... Seikkailu

... Seikkailu
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Tarinakirjassa luodaan tarina opettajan tau-
lujen ja oman tarinakirjan avulla. Opettajan 
tauluista lapsi saa vinkkejä tarinaansa ja aja-
tuksia tarinan aloituksesta, miljööstä, hen-
kilöistä, tunnetiloista, juonesta ja lopusta. 
Tarinakirjan avulla lapsi voi myös luoda 
tarinan itsekseen eikä opettajan tauluja 
välttämättä tarvita. Tarinakirjan käyttöön 
on luotu myös ”Ideoita Tarinakirja mate-
riaalin käyttöön” -opas, joka antaa opet-
tajalle ja kasvattajalle vinkkejä, miten  
materiaalia voi käyttää lasten kanssa. 



1

  

Kuva 1. Tarinakirjan tekoa.
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Seuraavaksi kerromme, miten tarina-
kirjaa on käytetty lasten kanssa. 

Seikkailu alkaa karhusta

Tarinakirjan tekeminen aloitettiin syventymällä 
tarinoiden maailmaan karhun avulla. Oppilaat 
katsoivat lyhyen videon karhujen talviunille 
menosta, jonka jälkeen oppilaille luettiin kuva-
kirja karhusta. Kirjasta keskusteltiin koko luo-
kan kesken, ja tarinaa pohdittiin yhdessä. 

Millainen on tarinan päähenkilö?
Missä tarina tapahtuu?
Mikä oli tarinassa yllättävintä?
Millainen sää tarinassa on?
Mitä ääniä tarinassa kuuluu? 
 
Keskustelun jälkeen lapset pääsivät kertomaan 
parille tarinaa karhusta. Molemmat kertoivat 
vapaan tarinan, joka sillä hetkellä tuli mie-
leen joko karhusta tai jostain muusta mieleen 
tulleesta aiheesta. Kerrottuun tarinaan pyrittiin  
sisällyttämään päähenkilö, tapahtumapaikka, 
jokin yllättävä tilanne, säätila sekä jokin tari-

nassa kuuluva ääni. Vapaan ta-
rinoinnin jälkeen oli aika 

leikkiä. Lapset toivoi-
vat Karhu 

nukkuu 
-leikkiä, 
ja tätä leikim-
me loppuajan.

Vinkki:  
Tarinakirjan tekoon voi virit-
täytyä lapsiryhmälle tutulla 
aiheella, jolloin tarinan teon 
saa kytkettyä lasten kokemus-
maailmaan.

Toisella kerralla lapset saivat oman tarinakir-
jan. Tarinakirjan teon alkaessa lapset muun-
tautuivat draaman keinoin kirjailijoiksi ja 
kuvittajiksi ja he alkoivat askarrella omia ta-
rinalaseja. Tarinalasit askarreltiin piippurassis-
ta jokaisen itse valitsemilla väreillä. Tarinala-
sit pantiin silmille ja niiden kanssa kerrottiin 
parille samaa tarinaa kuin viime kerralla tai 
jos halusi, sai kertoa myös eri tarinan. Tämän 
jälkeen oli aika aloittaa omien tarinakirjojen 
teko. Ensimmäisenä aloitettiin tapahtumapai-
kan pohtiminen. Opettajan tauluissa vinkkinä 
tarinan aloituksesta on ”Kun kaikki nukkuvat”. 
Tähän aloitukseen sai tarttua tai jos halusi, ta-
rinan sai aloittaa myös itse keksimällä tavalla. 
Lapset saivat piirtää, kirjoittaa tai askarrella ta-
rinan tapahtumapaikan. 

Seuraavaksi siirryttiin keksimään pää-
henkilöä. Päähenkilö muovailtiin 

muovailuvahasta ja sille lei-
kattiin (hattu, paita, pipo ja 

vaatteita tms.) kankaasta ja 
eri värisistä papereista. 

Päähenkilöstä otettiin 
kuva, joka tulostet-

tiin ja liimattiin  
tarinakirjaan.

Päähenkilön jälkeen siirryimme pohtimaan ja 
luomaan tarinan säätilaa. Säästä ja säämer-
keistä keskusteltiin lasten kanssa yhteisesti ja 
katsottiin internetistä yhdessä erilaisia sää-
merkkejä ja niiden merkityksiä. Säämerkin 
sai leikata lehdestä tai se piirrettiin värikynillä 
tai kirjoitettiin kirjaimin. Säähän lapset saivat 
vinkkejä myös opettajan taulusta. Tämän jäl-
keen tarinaan ilmestyi sivuhenkilö tai useampi. 
Sivuhenkilö piirrettiin, ja samalla sivuhenkilön 
tunnetilaa pohdittiin. Tunnetilan sai piirtää hy-
miöllä sille varattuun paikkaan.

Vinkki: Sivuhenkilön tunnetilaa 
voi lasten kanssa pohtia MOI:n 
tunnekorttien avulla.

Tarinan äänen sai muodostaa haluamallaan ta-
valla. Ääni saattoi olla itse tuotettu, esimerkik-
si joko soittimilla tai keholla tai sen sai myös 
tallentaa ympäristöstä. Ympäristönä sai käyttää 
omaa luokkaa, koulun käytäviä tai koulun pi-
haa. Ääni tallennettiin luokkien tableteilla ja 
siirrettiin pilvipalveluun QR-koodin taakse. 
QR-koodi liimattiin kirjaan ja sitä pystyi kuun-
telemaan tabletteihin tallennetulla QR-koodin 
lukijalla.

Vinkki: Jos lapsiryhmällä sat-
tuu olemaan retki samaan aikaan, 
kun omia tarinoita tehdään, voi 
äänen tallentaa myös retkellä.

Lapset jatkoivat tarinakirjaa luomalla juonen. 
Opettajan taulujen avulla lapset ja opettaja 
pohtivat miten juonta saa vietyä eteenpäin 
ja lapset saivat keskustella pienissä ryhmissä 
tai pareittain, miten oma juoni etenee. Tässä 
keskustelussa lapsia kannustettiin antamaan 
ehdotuksia toisten juoniin, tosin jokainen kir-
jailija sai itse päättää ottaako vinkeistä ideoita 
omaan juoneen vai jatkaako sen tekemistä il-
man vinkkejä. Lapset veivät juonta eteenpäin 
piirtäen ja kirjoittaen. 

Tarinoiden juonissa on usein yllätyksiä ja yl-
lättäviä tilanteita, jotka tekevät tarinasta mie-
lenkiintoisemman. Lapset loivat yllättävän 
tilanteen näyttelemällä. Lapset näyttelivät 
neljän hengen ryhmissä toisilleen yllättävän 
tilanteen, joka heidän tarinassaan tapahtuu ja 

ottivat mahdollisimman kuvaavan ”still-kuvan” 
tabletilla toisistaan. Lapset piirsivät kuvan mal-
lista, eli tabletin näytöltä.

Vinkki: Kuvan voi mallintaa 
tabletin näytöltä ohuen paperin 
läpi, kun huoneesta hämärtää 
valoja ja paperi on tarpeeksi 
ohutta. 

Yllätyksien jälkeen oli vuorossa tarinan lope-
tuksen keksiminen. Tarinan lopun sai luoda 
haluamallaan tavalla ja tallentaa se omaan ta-
rinakirjaan.

Lopuksi jokainen kirjailija kertoi tarinan luo-
kalle ja kirjat koottiin myös luokan omaksi kir-
jastoksi, josta kirjoja sai lainata ja lukea aina, 
kun luokan aikataulu sen salli. Luokan kirjas-
ton avulla jokainen lapsi sai olla kirjailija ja 
kuvittaja ja jakaa oman tarinan muiden kanssa. 

Vinkki: Tarinakirjan tekoa voi 
lähestyä myös vahvemmin kuvan 
tuottamisen näkökulmasta, jol-
loin tarinan tekeminen voidaan 
aloittaa esimerkiksi kutsumalla 
kuvataiteilija kertomaan kuvit-
tamisesta ja kuvittamisen tai-
teellisesta prosessista. 
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Oli kaksi pikkuista kalaa,
joilla oli järkeä vain tämän verran;
yhdessä ne päättivät lentää kuuhun,
rakentaa pesänsä suureen puuhun.

Tuumasta toimeen, ne uivat rantaan
ja kaivoivat lähtökuopat santaan.

Mutta oi voi, kuinkas sitten kävikään?
Kaikki sen tietää –
ei kalat osaa lentää.

LENTÄVÄT KALATLENTÄVÄT KALAT

Kuva 2. Lapsia yhteisen tutkimisen äärellä. 
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TIEDELORUKORTITTIEDELORUKORTIT

”Ois siistiä ikuisesti vain tutkia.  
Vähän syödä ja sitten taas tutkia!” (Minna, 7 v)

Tieteellinen lukutaito

Tieteellinen lukutaito on yksi lukutaidon muoto, joka lukeutuu monilukutaidon laajaan kä-
sitykseen lukutaidosta. Tieteellisellä lukutaidolla tarkoitetaan yksilön kykyä osallistua 

yhteiskunnallisiin keskusteluihin, jotka koskevat tieteellisiä aiheita sekä kykyä 
soveltaa tiedeosaamistaan omaa elämäänsä koskeviin päätöksentekoihin. 

Lisäksi yksilön tulisi pystyä ymmärtämään, millaisia seurauksia omalla 
toiminnalla on ympäristölle. Ympäristöllä tässä yhteydessä tarkoitetaan 

laajasti sekä ympäröivää luontoa, rakennettua ympäristöä sekä sosiaalista ja kulttuurista 
ympäristöä. Tieteellisesti lukutaitoinen henkilö tarvitsee käsitteellistä tietämystä eri tie-
teenaloista, kuten luonnontieteistä ja kykyä soveltaa tätä tietoa. Yksilöllä tulisi olla kyky 
ymmärtää ja toteuttaa tieteellistä prosessia, johon kuuluu:

 • Sellaisten kysymysten tunnistaminen, joita voidaan lähestyä tieteellisesti

 • Kyky tunnistaa havainnot, joita voidaan käyttää tieteellisiin kysymyksiin 
  vastaamiseen

 • Johtopäätösten tuottaminen ja arvioiminen 

 • Muille kommunikoiminen tieteen asiayhteydessä

Tieteellistä lukutaitoa tarvitaan jokapäiväisessä elämässä

Tieteellinen lukutaito on jokapäiväisessä elämässä tarvittava taito. Jotta voisimme kasvattaa kriit-
tisesti ajattelevia ja perusteltuja valintoja tekeviä kansalaisia, tarvitaan ymmärrystä tieteen tu-
loksista ja sovelluksista sekä tietoa tieteen prosesseista, jotta voimme tulkita, tuottaa ja arvioida 
erilaisia viestejä, jotka käsittelevät tiedettä. Tieteellisen lukutaidon perusta luodaan jo varhais-
kasvatuksessa. Erityisesti niin sanottujen tutkimisen taitojen harjoittelu varhaisessa vaiheessa tu-
kee lapsen myöhempää osaamista ja myönteistä asennoitumista luonnontieteiden saralla.
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Tiedelorukortit – loruttelua ja tutkimisen taitoja

Lorut ovat yksi tapa tutustuttaa lasta kielen rikkaaseen maailmaan. Ne myös luovat otollisen 
asetelman harjoitella mielikuvittelua ja tulkintaa. Tiedelorukorteissa tieteellisen lukutaidon pe-
rusteita lähestytään erilaisilla loruilla. Korteissa on mielikuvitusta ruokkiva kuvitus, jota voidaan 
yhdessä lasten kanssa tulkita. Lorujen tematiikan avulla rakennetaan silta tutkimisen taitoja har-
joittaviin toiminnallisiin tutkimuksiin, joita lapset voivat tehdä aikuisen tukiessa. Lorujen avulla 
luodaan kehys, jossa lapset voivat kommunikoida ja sanoittaa tutkimisen vaiheita ja tuloksia. 

Tiedelorukorteissa on yhteensä yhdeksän teemaa, joissa tarkastellaan arkisia luonnontieteiden 
ilmiöitä: Syksyn lehdet (värit), Lentävät kalat (ilmanvastus), Lumihiutale (kiteytyminen), Lintujen 
tanssit (lajin tunnistus), Sade (veden kiertokulku), Raketti (paine), Pingviinin ilmapallopulma 
(kaasun muodostus), Aistit sekaisin (aistit) ja Kasvin kasvunopeus (itäminen). 

Tehtävänasettelu on avoin ja lähestymistapa perustuu tutkivan oppimisen periaatteisiin sekä  
dynaamisen lukutaidon teoriaan. Lapsi pääsee osallistumaan tutkimuskysymyksen tai tavoitteen 
asettamiseen, menetelmän suunnitteluun ja johtopäätösten tekemiseen aikuisen tukiessa kai-
kissa vaiheissa lapsen tason huomioon ottaen. Lorukortteja voidaan viedä erilaisiin leikillisiin 
asiayhteyksiin ja hyödyntää niitä esimerkiksi osana tarinankerrontaa ja draamaa. Seuraavissa 
esimerkeissä avataan kaksi tapausta, joissa tiedelorukortteja on käytetty 3-5 -vuotiaiden ja esi-
koululaisten kanssa.   

Tiedon tuottamista ja tulkintaa draamallisten  
menetelmien avulla

Esikoulussa tiedelorukortteja käytettiin yhdistettynä draamalliseen sorminukkelähestymista-
paan. Draamallisessa lähestymistavassa tärkeää oli lasten siirtyminen tutkijan rooliin. Rooliin 
astuminen tapahtui niin, että lapset pukivat ylleen tutkijantakit ja suojalasit. Aikaisemmin lasten 
kanssa oli laadittu yhdessä ohjeet sille, miten tutkija saa toimia. Tutkija sai muun muassa tehdä 
havaintoja, tulkita, kokeilla, mitata, kertoa havainnoistaan muille ja työskennellä rauhallisesti 
muiden kanssa.

Sorminukkena toimi pieni norsunukke nimeltä Norsu Nuutinen, joka asui pussissa. Alkupiirissä 
lapset kutsuivat kuiskaten Norsu Nuutisen esille. Norsu Nuutinen oli hyvin pieni ja pelokas, 
joten kuiskausta kovempi ääni olisi pelästyttänyt sen. 

Tutkitaan  
lumihiutaleita!

Tässä tehtävässä harjoitellaan 
havainnontekoa käyttämällä ha-
vaintoa voimistavaa välinettä. 
Lisäksi opitaan taltioimaan  
havaintoja. 

Menkää ulos lumisateella. Pyy-
dystäkää mustalle kartongille 
lumihiutaleita. Havainnoikaa 
niitä katoksen suojassa suu-
rennuslasin avulla ja näpätkää 
kuva lumihiutaleesta digikame-
ralla tai mobiililaitteella 
suurennuslasin läpi. Tehkää 
seinälle lumihiutalekuvista 
hieno näyttely!

Käsikirjoitus ja pedagoginen suunnittelu: Jenni Vartiainen
Lorun kuvitus ja taitto: Mainostoimisto Muikku

www.monilukutaito.com 

LUMISADE
LUMISADE 

Onko tämä unta,

puntaroi pei
kko pörröhä

ntä.

Säntäsi ulos,

taivaaltahan
 sataa lunta

!

Kumpa ei tulisi r
äntä,

oli peikon p
ohdinnan tu

los.

- Jenni Vartiainen -
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Norsu Nuuutinen
Norsu Nuuutinen

Norsu Nuuutinen

Tiedelorukorteissa toisella puolella on lastenloru ja kaunis kuvitus. Toisella puolella on ehdotus, 
miten teemaa voi lasten kanssa toiminnallisesti tutkia.

Lapset istuvat piirissä ja kuiskaavat: Norsu Nuutinen. Yksi kerta vielä, opettaja kannustaa. Norsu 
Nuutinen, lapset kuiskaavat keskittyneinä. Opettaja kaivaa pussista pienen harmaan norsua esit-
tävän sorminuken. Opettaja alkaa kertoa Norsu Nuutisen äänellä, että Norsu Nuutinen on kuljes-
kellut metsässä ja nähnyt jotain valkoista. Lapset kiirehtivät kertomaan, että se on ollut varmasti 
lunta. He myös selittävät Norsu Nuutiselle, mitä kaikkea lumesta voi tehdä. Norsu Nuutinen esit-
telee lapsille lorukortin, johon hän on tutustunut. Lapset kuuntelevat keskittyneenä, kun opettaja 
lukee Norsu Nuutisen äänellä lorun. Seuraavaksi lapsia kannustetaan muistelemaan, miltä lumi 
näyttää ja tuntuu. Lasten pohdintojen edetessä opettaja johdattelee keskustelua niin, että lapset 
alkavat pohtia lumen syntymistä. Yhdessä Norsu Nuutisen kanssa lapset lopulta muodostavat 
kysymyksen, johon he alkavat etsiä vastausta tutkimuksen kautta: miltä kiteen muodostuminen 
näyttää?

Lapset tutkivat kiteen muodostumista suolan avulla: Lumihiutale muodostuu jääkiteistä, mutta 
koska jääkiteen muodostumista on haastavaa tutkia toiminnallisesti, käytetään ilmiön tarkas-
teluun suolakidettä. Ensin lapset mittaavat, kuinka monta ruokalusikallista suolaa voi liuottaa 
lämpimään veteen ennen kuin se on kylläistä. Sitten kylläiseen suolaliuokseen upotettiin pii-
punrasseista taiteltu lumihiutale ja jätettiin se muutamaksi päiväksi suolaliuokseen, jolloin suola 
alkoi kiteytyä piipunrassiin. Lasten tehtävä oli joka päivä dokumentoida joko valokuvaamalla, 
piirtämällä tai äänittämällä puhetta, mitä piipunrassille alkaa tapahtua. 
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Ope hei, kato!, kuuluu iloinen huuto. Vettä tu-
lee lisää, lapsi toteaa katsellen tarkasti vesimu-
kiin, jonne hän on laittanut suolaa. Mistä päät-
telet, että vettä tulee lisää?, opettaja kysyy. No 
kun se vesi oli ensin tässä, lapsi osoittaa kohtaa 
mukissa, ja nyt se on täällä, lapsi näyttää koh-
taa hieman ylempänä, jossa veden pinta on 
nyt. Opettaja kehuu lasta hienosta havainnosta 
ja pyytää lapsia yhdessä keksimään eri tapoja, 
joilla voisi mitata, kuinka paljon veden pinta 
on noussut. Yksi lapsista käyttää sormeaan, toi-
nen viivoitinta ja kolmas keksii käyttää kynää 
mittavälineenä. Kun lapset olivat saaneet tut-
kimusasetelmansa valmiiksi, he palaavat lop-
pupiiriin. Kutsutaan Norsu Nuutinen paikalle, 
lapset hoputtavat. Opettaja kuitenkin pyytää, 
että kirjataan ensin ylös lasten hypoteesit, mitä 
kiteytymistutkimuksessa voisi tapahtua. Rauta-
langat häviää ja siitä tulee tosi valkoinen, yksi 
lapsi ehdottaa. Mun mielestä siitä tulee eri väri-
nen, toinen huomauttaa. Ei vaan se rautalanka 
tulee ruskeaksi, koska se ruostuu, selittää kol-
mas. Opettaja kirjaa kaikki lasten hypoteesit 
tutkimusvihkoon. Sitten on aika näyttää Norsu 
Nuutiselle tämän hetkiset tulokset. Norsu Nuu-
tinen, alkaa kuulua hiljaista kuiskausta. 

Tiedelorukorttien avulla lapset pääsivät yh-
dessä tuottamaan itselleen uutta tietoa. Uusi 
tieto oli havaintoja ja niistä tehtyjä tulkinto-
ja toiminnallisten tutkimusten avulla. Norsu 
Nuutisen kanssa käytyjen keskustelujen avulla 
lapset pääsivät asettamaan uuden opitun tie-
don suhteessa aiempiin kokemuksiinsa sekä 
pohtimaan, miten tulevaisuudessa tieto aset-
tuu omaan elinympäristöön. Lapset heittäytyi-
vät vaivatta leikkimään ja vuorovaikuttamaan 
Norsu Nuutisen kanssa. Nuutisen hahmo aset-
tui tiedollisesti ja taidollisesti tasoltaan alem-
mas kuin lapset, jolloin lapset pääsivät haasta-
maan omaa ajatteluaan ja miettimään, miten 
selittää ja tulkita saatuja tuloksia jollekin, joka 
ei tiedä aiheesta vielä mitään. 

Hurrikaanin tiedetarinat 
mielikuvituksen ruokkijana

Lapset olivat edellisellä viikolla tutkineet 
syksyn lehtien värejä väripipetoinnin kautta. 
Nyt 3-5 -vuotiaat lapset istuvat taas piirissä 
innokkaina, jotta he pääsevät jatkamaan 
tarinaa, joka on aloitettu Hurrikaanin seikkai-
luista. Hurrikaani on lohikäärmepehmolelu, 
joka seikkailee opettajien ja lasten yhdessä 
tuottamassa jatkotarinassa.
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Hurrikaanilta. Katosi, vastaa Hurrikaani, mut-
ta se ei haittaa, koska nyt minua kiinnostaa jo 
jokin aivan toinen asia. Mitä Hurrikaani voisi 
seuraavaksi haluta tietää, opettaja kysyy. Mi-
ten sade tulee, vastaavat lapset. Ja mitä pilvet 
ovat, ehdottaa opettaja. Kirjataan ylös, lapset 
muistuttavat. Seuraavaksi katsotaan video siitä, 
miten pilven voi tehdä lasipurkkiin sen selvittä-
miseksi, että mitä ainetta pilvi on. 

Lapsille oli toiseen huoneeseen laitettu tut-
kimuspisteet valmiiksi, joista löytyi monitoi-
mikorissa termospullollinen lämmintä vettä, 
hiuslakkaa ja kannellinen lasipurkki. Kun lap-
set ovat asettuneet pisteille, opettaja toi kyl-
mälaukusta lapsille muovimukissa jääpaloja. 
Lasten kanssa muisteltiin pilven tekemisen 
pääkohdat, jonka jälkeen jaettiin rooli kullekin 
lapselle ryhmässä: veden kaataja, kannen sul-
kija, hiuslakan suihkauttaja, jääpalojen asetta-
ja. Lapset aloittivat toiminnan. 

Lasipurkissa on lämmintä vettä muutama 
senttimetri pohjalla ja sinne on suihkautettu 
hieman hiuslakkaa. Jääsirpaleita vielä päälle, 
muistuttaa touhukas lapsi, meidän piti laittaa 
vielä jääsirpaleita päälle! Noita ei sitten saa 
syödä, muistuttaa kaveri vieressä, kun jääpalat 
on asetettu purkin kannen päälle. Purkin sisäl-
le alkaa tiivistyä vesihöyryä ja hentoinen pilvi 
muodostuu. Siellä on pilvi, lapset riemuitsevat. 
Avataan kansi, hihkuu eräs lapsi käsiään taput-
taen. Purkin kansi avataan. Se tulee, se tulee, 
se tulee! Lasten riemulla ei ole rajoja, kun pilvi 
alkaa nousta purkista. He koettavat napata sen 
käteen, tunnustelevat ja nauravat. Ihana pilvi, 
kuuluu autuas huokaisu.

Tutkimisen taitojen ja tieteellisen lukutaidon 
harjoittelun lisäksi tiedelorukorttien keskeise-
nä tarkoituksena on luoda ilon kokemuksia 
ja onnistumisen elämyksiä luonnontieteiden 
asiayhteyteen. Jaetut myönteiset kokemukset 
itse toteutettujen tutkimusten parissa edesaut-
tavat lapsen myönteisten asenteiden kehitty-
mistä ja pystyvän minäkuvan syntymistä oppi-
jana. 

Loppupiirissä lapset ovat energiaa täynnä. Ker-
rotaan Hurrikaanille, että pilvi on vettä, lapset 
intoilevat. Hurrikaani otetaan esille kuuntele-
maan tutkimuksen tuloksia. Lapset kertovat 
vuolaasti havaintojaan edeltävästä tutkimuk-
sesta ja aiempia kokemuksiaan pilvistä ja sa-
teesta. Lopulta opettaja kertoo Hurrikaanin 
oleva ylpeä lapsista ja hyvin iloinen. Sitten 
onkin aika jatkaa Hurrikaanin tarinaa. Mitä 

Hurrikaani nyt lähtee tekemään? Se tekee ihan 
oman pilven, lapsi kertoo. Tämä kirjataan huo-
lella ylös, jotta ensi viikolla voidaan taas jatkaa 
Hurrikaanin tiedeseikkailua.

Hurrikaani-esimerkissä tutkimisen asiayhtey-
teen on tuotu jaettua tarinankerrontaa. Pienillä 
vihjeillä ja ehdotuksilla tarina etenee lasten 
ehdoilla, mutta siten, että se aina tukee tut-
kimusta, joka on käsillä. Lasten toimijuus ja 
osallisuus saa vahvistusta, kun tiede ja tutkimi-
nen asetetaan osaksi lasten omaa kulttuuria ja 
heistä nousevaa tarinankerrontaa.

Tiedelorukortit moni- 
lukutaidon pedagogisesta  
näkökulmasta

Tiedelorukorteissa korostuu yhdessä tapahtuva 
tiedon tuottaminen (kuvio. 5). Tieto on havain-
toja ilmiöstä, jota tarkastellaan monien aistien 
ja asetelmien kautta. Saatua tietoa arvioidaan 
ja muokataan sitä mukaa, kun havaintoja saa-
daan lisää. Tieteessä on vahvasti omat kulttuu-
riset tavat ajatella, viestiä ja hyödyntää saatua 
tietoa. Tiedelorukorttien kautta lapset pääsevät 
omaksumaan tieteellistä ajattelua ja toisaalta 
oman kulttuurinsa avulla muokkaamaan sii-
nä hetkessä tieteen asiayhteydessä vallitsevaa 
sosiaalista ja kulttuurista tilaa. Tiedelorukortit 
aktivoivat mielikuvittelua. Mielikuvittelu antaa 
lapsille tutun alustan sanoittaa ja kommuni-
koida tieteen termein. Tiedon tulkitseminen 
keskittyy tiedelorukorttien tapauksessa tutki-
van toiminnan myötä tuottaman tiedon tulkit-
semiseen.

Viime viikolla te kehititte Hurrikaanille värire-
septejä ja Hurrikaani kävi ulkona - ihan kuin 
te ehdotitte - maalaamassa puita iloisin syksyn 
värein, opettaja kertaa edellisen viikon tarinaa. 
Onko se nyt iloinen, lapsi kysyy. Hurrikaani 
kertoo itse: Olin maalaamassa puuta, kun yht-
äkkiä päähäni tippui jotain. Ja sitten sitä jotain 
tippui toinen, kolmas ja lopulta hirveä määrä. 
Se oli pisaroita, se oli sadetta! Lapset hihku-
vat tulkintojaan. Ja sittenhän ne syksyn lehti-
en värit lähtivät pois, toteaa eräs lapsi. Hur-
rikaani, katosiko ne värit, kysyy toinen lapsi  



”Niin, puita ei saa kaataa,  
koska puille tulee siitä huono mieli.  
Eikä puun lehtiä saa repiä puusta.”   

(Liisa, 6 v)

HALTIJAN KUISKAUSHALTIJAN KUISKAUS
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Kuvio 5. Tiedelorukorteissa korostuu 
tiedon tuottaminen ja kulttuuriin 
kasvaminen.

Kulttuuriin  
kasvaminen

Tiedon  
tulkitseminen

Mielikuvittelu

Tiedon  
tuottaminen
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Opettajan kertomaa:
”Meillä aloitettiin Halti-
ja-työskentelyn suunnittelu las-
ten kanssa yhdessä. Katsottiin 
toteemipaaluja digilaitteesta, 
ja mietittiin mitä muita olioi-
ta täällä Suomessa on. Puhuimme 
saunatontuista ja kotitontuista, 
jotka olivat lapsille entuudes-
taan tuttuja. Keskustelimme met-
sästä ja luonnosta. Siitä tuli 
idea, että haluamme tehdä metsän 
ja luonnon haltijoita ja suoje-
lijoita.”

Kuva 3. Haltijat kirjaston näyttelyssä. 

Haltijan kuiskauksessa 
monilukutaitoa

Monilukutaitoa voidaan kehittää tutkimalla ja 
tutustumalla omaan kulttuuriperintöön, -ym-
päristöön ja niiden tarjoamiin, lapsia kiehto-
viin materiaalisiin ja ei-materiaalisiin ilmiöi-
hin. Omalle mielikuvittelulle on hyvä jättää 
sijaa. Haltijan kuiskauksen taustalta on tekijöi-
den yhdessä jakama ajatus siitä, että materi-
aalilla pyritään innostamaan toimintaan sekä 
omaan tarinointiin ja keksimiseen. ”Tehtävät 
tulevat ulos paperista”, kuten yksi materiaa-
lin tekijöistä toteaa. Haltijan kuiskaus ei ole 
suoranaisesti tehtäväkirja, vaan se on laadittu 
luonteeltaan avoimeksi, jolloin ei ole yhtä 
oikeaa tapaa käyttää sitä. Puhumme pedago-
gisesta designista, jossa avoimuus ja sovellet-
tavuus ovat sisäänkirjoitettuna. Hyvä ja esteet-

tisesti laadukas suunnittelu ja toteutus takaavat 
sen, että oppimateriaali toimii oppijaa inspi-
roivana kehyksenä, tarjoaa puitteet toiminnal-
le ja oppimiselle, joka ei perustu saman asian 
toistamiseen, vaan ennemminkin uuden ja en-
nakoimattoman kohtaamiseen. Kuitenkin niin, 
että sisällöllä on jotain tarttumapintaa olemas-
sa olevaan eli tässä tapauksessa suomalaiseen 
luontoon ja kulttuuriin.

Myytit mielikuvituksen ja 
kulttuuriperinnön välittäjinä

MOI-kehittämisohjelma on tuottanut Haltijan 
kuiskaus - aktiviteettikortit varhaiskasvatukseen 
ja esi- ja alkuopetukseen. Materiaali liittyy suo-
malaisiin luontouskomuksiin ja luontoon liitty-
viin myytteihin. Myytit ovat yhteisesti jaettuja 
tarinoita ja uskomuksia, joita kukaan ei oike-
astaan ole välttämättä koskaan oikeasti nähnyt 
tai kokenut, mutta joita halutaan pitää totena. 
Menneessä ajassa, todella kauan sitten, suoma-
laiset myytit saivat monesti alkunsa luontoon 
liittyvistä havainnoista. Luonto innosti ihmisiä 
ja luonnon kanssa pyrittiin vuoropuheluun: ih-
misillä oli nykyaikaan verrattuna erilainen suh-
de luontoon.

Pohjoisen ihmisille luonnolla on ollut oma 
erityinen merkityksensä, sillä luonto on vuo-
denaikojen vaihtelujen myötä täällä hyvin 
moninainen ja rikas. Ei ihmekään, että se on 
ruokkinut mielikuvitusta ja synnyttänyt monia 
uskomuksia. Esimerkiksi tähdenlennon on aja-
teltu olevan repeämä taivaalla, josta jumalat 
voivat kurkkia alas maan päälle. Samoin metsät 
haltijoineen liittyvät olennaisella tavalla poh-
joiseen kulttuuriin ja elämäntapoihin, olihan 
metsä myös tärkeä ravinnon lähde.

Haltijan kuiskauksen pedagogisena tavoitteena 
on herättää kiinnostus suomalaista luontoa ja 
vanhoja uskomuksia kohtaan monesta eri nä-
kökulmasta. Tehtävät houkuttavat monella eri 
tavalla tarkkailemaan, pohtimaan, keksimään 
ja kokeilemaan itse. Materiaalikokonaisuus on 
monipuolinen ja sitä voi esimerkiksi käyttää 
erilaisilla digitaalisilla näyttöpäätteillä. 

Haltijat kertovat tarinoita näyttelyssä

Eräässä MOI-hankkeessa mukana olevassa esikoulussa Haltijan kuiskausta käytettiin koko syys-
lukukauden ajan, jolloin ryhmässä tutustuttiin erilaisiin haltijoihin ja tonttuihin satukirjojen, elo-
kuvien, laulujen ja draaman avulla sekä tekemällä Haltijan kuiskaus -tehtäviä. Lapset suunnit-
telivat ja loivat omat haltijansa, jotka suojelevat luontoa. Materiaaleina käytettiin lähimetsästä 
kerättyjä keppejä, käpyjä ja kiviä sekä eskarista löytyneitä kierrätysmateriaaleja. Haltija-pro-
jektin aikana ryhmässä keskusteltiin tunteista, miten olla hyvä ystävä sekä siitä, miten me 
ihmiset voisimme muuttaa toimintaamme luonnonystävällisemmäksi.

Haltijoiden valmistuttua esikoulu järjesti näyttelyn  
yhteistyössä lähikirjaston kanssa, jossa kävijät pääsi-
vät tutustumaan haltijoiden ja tonttujen QR-koodeilla  
varustettuihin tarinoihin lasten kertomina. 
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Kuva 4. Lapsi käyttää Haltijan kuiskaus -materiaalia. 

Haltijan kuiskaus monilukutaidon pedagogisesta 
näkökulmasta

Kulttuuriin  
kasvaminen

Tiedon  
tulkitseminen

Mielikuvittelu

Tiedon  
tuottaminen
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Tämän idean sain luettuani kappaleen 
Haltijan kuiskaus-materiaalista:

Oivallukseni:

Näin voin toteuttaa ideani lapsiryhmässäni:

Milloin toteutan ideani:

Kuvio 6. Haltijan kuiskauksessa lapsi tulkitsee, kasvaa kulttuuriin ja mielikuvittelee.



AISTIPAJAAISTIPAJA
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Mielikuvitusotus on pienille lapsille teemana sopivan konkreettinen ja leikkisä. 
Isompien lasten kanssa voi kuitenkin muokata teemaa lasten kiinnostusten  
mukaan. Esimerkiksi luoda taideteos omasta lempipaikasta aistipajan eri vai-
heiden mukaisesti.
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 •   Onko jokin tietty tuoksu, josta lapsi  
  erityisesti pitää?

 •   Mikä lapsen mielestä haisee todella  
  pahalle?

 •   Tuoksuuko kevät erilaiselta   
  kuin talvi? Mikä tuoksuu tai haisee  
  keväällä?

Tämän jälkeen haistelemme tuoksupurkkien 
sisältöjä. Tässä vaiheessa lapsille ei vielä 
paljasteta, mitä purkeissa oikeasti on. Lapset 
saavat kertoa, mitä heille tulee mieleen, mis-
tä tuoksuista he pitävät ja mitkä ovat heidän 
mielestään pahoja hajuja. Ajatuksena on, että 
lapset pohtivat eri tuoksujen ja hajujen syitä 
ja vaikutuksia. Jokainen lapsi saa valita yhden 
tuoksun, jonka kokee erityisen mielenkiin-
toiseksi. Lapset saavat kirjoittaa valitsemansa 
tuoksupurkin kirjaimen lapulle. 

Tuoksu

Otuksen nimi

Kuvio 7. Aistipajassa käytetty lappu taidenäytte-
lyä varten.

Kuva 5.  Aistipaja MOI-päivillä Tiedekeskus 
Heurekassa. 

”Koska se...on pessyt itsensä glögissä ja kylpenyt glögissä, 
siksi se tuoksuu siltä. Ja kun tuoksu häviää, se menee pesemään 
itsensä glögiin, koska sen kaverit myös tuoksuu siltä, ja jos se 
ei tuoksu samalta sen kaverit sanoo haha sinä olet tosi ruma.” 

(Leo, 4 v)

Aistielämysten kautta ilmaisuun

Aistipajassa, jossa lapset saavat luoda oman mielikuvitusolennon, monilukutaitoa lähestytään 
taiteen ja eri aistien avulla. Aistit toimivat tuntosarvina ympäristöön sekä ovat yhteydessä omiin 
kokemuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin. Taide opetusmenetelmänä taas luo sanalliselle kommuni-
kaatiolle vaihtoehtoisen ulottuvuuden ja itseilmaisun mahdollisuuden. 

Aistipajaa kehittäessämme huomasimme, että pajan eri vaiheet herättävät lapsissa mielikuvi-
tusta, ihmetystä sekä erilaisia tunteita, esimerkiksi iloa. Aistipaja herkistää lasta huomioimaan 
erilaisia tuoksuja, tekstuureja sekä ääniä lähiympäristössään. Lapsia kiinnosti erityisesti jo entuu-
destaan tutut tuoksut. Näiden herättämät mielikuvat, muistot ja tunteet toimivat aistipajassa pe-
rustana ja siltana luovuudelle. Myös tarinankerronta on ollut vahvasti läsnä aistipajassa. Lapset 
ilmaisivat mielellään, mistä oman tuotoksen ideat syntyivät, ja lasten tarinat mielikuvitusotusten 
ominaisuuksista ja luonteenpiirteistä olivat sekä monipuolisia että syvällisiä.  

”Tämän kukan lehdet tuntuvat samalta  
kuin mielikuvitusotukseni hampaat.”

(Pekka, 6 v)

Aistipohjaisen taiteen kokeminen ja luominen mahdollistaa monilukutaidon oppimisen kaikille, 
riippumatta iästä tai kyvystä esimerkiksi sanalliseen kommunikaatioon. Aistipajassa lapset saavat 
tulkita aistipohjaisia elämyksiään ja välittää kokemaansa muille, hyödyntäen monipuolisesti eri 
ilmaisumuotoja. Olennainen osa pajaa on keskustelu ryhmässä ja omien kokemusten työstämi-
nen ja hahmottaminen. Osallistujalle annetaan mahdollisuus olla aktiivinen oppija, joka havain-
noi, tutkii, sisäistää, tuottaa, kommunikoi ja jakaa oppimaansa. Nämä ovat monilukutaidon pe-
ruspilareita. Aistipajan tarkoituksena on myös korostaa ajatusta oppimisesta ilon ja leikin avulla.

Olemme ohjanneet aistipajaa 
sekä pienille että isoille  

lapsille MOI-ohjelman 
eri tapahtumissa, 

tiedekulmas-
sa, kirjastoissa ja MOI-päi-
vässä Heurekassa. Prosessiin 
on kuulunut tuoksujen hais-

telemista, kielellistä pohdintaa, kuvallista ilmai- 
sua sekä eri tekstuurien ja materiaalien tun-
nustelua. Työskentely on sujunut parhaiten 
pienryhmissä, tutustumalla vaiheittain eri 
aisteihin. Pajan edetessä lapset ovat luoneet 
oman mielikuvitusotuksen, jonka ominaispiir-
teet ovat monipuolistuneet eri aistien kautta. 
Loppuhuipennuksena lapset ovat halutessaan 
saaneet ripustaa luomuksensa näytteille. 

Aistipaja kehittyy jatkuvasti ja tarkoitus on, 
että pajan eri vaiheita voi monipuolisesti yh-
distää ja soveltaa. Uusimpana ulottuvuutena 
pajaan on tullut äänten kanssa leikkiminen. 
Muita lisäyksiä pajaan voisivat olla mieliku-
vitusotusten kehonliikkeet tai vaikka pesän 
rakentaminen. Onkin suotavaa, että aistipaja 
toteutetaan vapaalla ja luovalla kädellä muo-
katen sitä erilaisille ryhmille sopivaksi.  

”Tämä on glögipullo,  
se asuu meressä ja  

se pelkää kaikkea ja  
on tosi ujo.” 
(Emilia, 6 v) 

Otus syntyy vaiheittain

Haista

”Ei se haise, se tuoksuu.”  
(Mia, 4 v)

Ensin istumme ryhmässä tuoksupurkkien ää-
reen ja puhumme tuoksuista. Harjoitusta var-
ten tarvitaan tuoksupurkkeja, joihin aikuinen 
laittaa etukäteen eri mausteita ja tuoksuöljyjä. 
Purkit merkitään kirjaimilla, ja aikuinen kirjoit-
taa tuoksulistan purkkien sisällöistä. Esimerk-
kikysymyksiä lapsille keskustelun avaamiseen:
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Luo

Seuraavassa vaiheessa tuoksu yhdistetään kuvalliseen ilmaisuun. Tuoksujen tuottamat mieliku-
vat toimivat inspiraationa lasten mielikuvitukselle ja luovalle työlle. Pyydämme lapsia keksi-
mään jonkin mielikuvitusotuksen, joka tuoksuisi heidän valitsemaltaan tuoksulta. Lapset saavat 
vapaasti piirtää tai maalata mielikuvitusotuksensa. Muistutamme lapsia pitämään valitsemansa 
tuoksu mielessä, kun luovat otusta. Tässä vaiheessa tarkoituksena on miettiä tuoksun merkitystä 
otuksen ominaisuuksien ja luonteen kehittymiselle.
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Tunne

Lapsi saa miettiä, miltä hänen mielikuvitusotuksensa tuntuisi, jos sitä voisi silittää. Mennään las-
ten kanssa ulos tunnustelemaan luonnon ja lähiympäristön eri tekstuureja, ja samalla kerätään 
materiaaleja liimattaviksi otusten pintaan. Tarkoituksena on saada lapset huomioimaan tuntoais-
tin merkityksiä ja ympäristöstä löytyvien tekstuurien rikkaus. Lasta kehotetaan miettimään, miltä 
otuksen eri osat tuntuvat, onko niissä eroja ja tuntuuko otus miellyttävältä vai epämiellyttävältä. 
Lapsi saa liimata otuksen päälle keräämiänsä materiaaleja. Lapsi voi myös liimata maalaukseen-
sa lapun, joka kehottaa muita silittämään otusta. 

Kysymyksiä joita lapset voivat miettiä  
luomisprosessin aikana:

 •  Miltä tämän tuoksuinen otus näyttäisi? 

 •  Miksi otus tuoksuu juuri tältä?

 •  Miten otus käyttäytyy ja missä se asuu?

Lapset saavat vapaasti kehittää ja maalata mie-
likuvitusotusta.

”Minun eläin on vähän pisteliäs 
ja sitten se on sileä ja kostea.” 

 ( Sara, 6 v)

Kuva 7. Tuoksuja ja värejä.

Kuva 6. Mielikuvitusotusta suunnittelemassa. Kuvio 8. Aistipajassa käytetty lappu 
taidenäyttelyä varten.

Kuva 9. Aistipajan taiteilija työssään. 

Kuva 8. Aistipajan materiaaleja. 

Silitä 
otusta
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Kuuntele

Tässä vaiheessa pajaa mietimme ryhmässä 
ympäristön eri ääniä ja miltä erilaiset elävät 
olennot kuulostavat. Ajatuksena on, että lapset 
pohtisivat mitä ympäristön eri äänet viestivät 
ja miten erilaiset äänet vaikuttavat heihin. Lap-
si saa kehittää ja äänittää (digilaitteella) oman 
äänen/ääniä otukselleen. Äänitteen voi liittää 
lapsen taideteokseen QR-koodin avulla. 

Kysymyksiä joita lapsi voi pohtia  
suunnitellessaan ääntään: 

 • Miksi otus kuulostaa siltä? 

 • Mitä otus viestii äänellään? 
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Jakaminen

Kun jonkun lapsen otus on valmis, pyydämme 
häntä vielä nimeämään otuksensa ja kirjoitta-
maan tämän nimen lapulle. Lopuksi liimataan 
lappu maalauksen reunaan. Halutessaan lap-
si voi katsoa ”tuoksulistalta”, mitä hänen va-
litsemassaan purkissa on. Hauskana loppuna 
lapset voivat järjestää taidenäyttelyn, jossa he 
toistensa kuvien katselemisen lisäksi saavat 
nuuhkia purkeista miltä kukin otus tuoksuu, 
tunnustella otusten pintoja, sekä kuunnella 
otusten ääniä QR-koodien kautta. 

Tunnekortit toimivat hyvänä 
apuna eri aistituntemusten il-
maisemiseen. Tähän soveltuvat 
mainiosti MOI:n omat tunne-
kortit.

Pajan eri vaiheissa voi myös ke-
hittää sanallista ilmaisua harjoit-
tamalla adjektiivien keksimistä 
aistituntemuksilleen.

Kuva 11. Taidenäyttely MOI-päivillä Tiedekeskus Heurekassa.

Kuva 10. Mielikuvitusotus MOI-päivillä Tiedekeskus Heurekassa. 



HERKÄLLÄ KORVALLAHERKÄLLÄ KORVALLA
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Kuvio 9. Aistipajassa korostuu tiedon tulkitseminen ja mielikuvittelu.

Kulttuuriin  
kasvaminen

Tiedon  
tulkitseminen

Mielikuvittelu

Tiedon  
tuottaminen

”Miksi ihmisellä on 
pienet korvat?”,  

kysyi eräs pieni lapsi.
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MONILUKUTAITOAAistipaja monilukutaidon pedagogisesta näkökulmasta

Aistipajan tavoitteena on herättää lasten uteliaisuus ja innostaa lapsia tutkimaan omaa lähiym-
päristöään, sekä tulkinnan avulla inspiroida omaa tuottamista ja ilmaisemista. Pajan aikana 
liikutaan sisä- ja ulkotiloissa osoittamalla lapsille oppimisympäristöjen fyysisiä ominaisuuksia 
ja sisällyttäen näitä pedagogiseen prosessiin. Taiteeseen perustuvassa monilukutaidon kehit-
tämisessä lapsen luomisprosessi nojautuu hänen omiin kokemuksiinsa, mielikuvitukseensa ja 
tietoonsa. Aistihavainnot taas mahdollistavat ympäristön tutkimisen sisäistämisen ja tulkitsemi-
sen. Tähän prosessiin voi esimerkiksi kuulua esteettisten ja sosiaalisten kysymysten pohdintaa.  
Aistipajassa lapsi muotoilee mielikuvituksensa avulla havainnoistaan uusia merkityksiä ja luo 
samalla tietoa omasta subjektiivisesta kokemusmaailmastaan, jota hän taideteoksensa avulla 
välittää muille. 

Taideteos toimii siltana lapsen ajattelumaailmaan ja mielikuvituksen laaja-alaisuuteen, sekä 
mahdollistaa tämän jakamisen muiden kanssa. Pajan lopussa pidettävä taidenäyttely toimii hy-
vänä keskustelunavauksena ihmisten eri tavoista tulkita ja kokea ilmiöitä. Lapset pääsevät tar-
kastelemaan ja tulkitsemaan ystäviensä ja muiden lasten tuottamia tekstejä. Samalla he myös 
vastaanottavat palautetta omista tuotoksistaan. Tämä moninaisten näkemysten tiedostaminen on 
yksi monilukutaidon osa-alue, joka on olennaisesti yhteydessä kulttuuriin kasvamiseen.

Kuvio 10. Esimerkkisivu Herkkien korvien tehtävämateriaalista.
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En olisi  
arvannut, että 
muurahaisen kä-
vely hattaralla 
voi kuulostaa 

tältä.
Makea ääni!
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Mitä ja miksi?

Joskus on hyvä pysähtyä kuuntelemaan hie-
man herkemmällä korvalla. Onhan ääni yksi 
elementti, jolla voidaan välittää tietoa, tun-
teita ja tarinoita – niin arjen vuorovaikutusti-
lanteissakin kuin erilaisissa teksteissä. Lasten 
teksti- ja lukemisympäristöt ovat muuttuneet 
ja monilukutaito kehittää kykyä tulkita ja il-
maista ajatuksia monissa eri representaatio- ja 
merkitysjärjestelmissä. Ääni on yksi tekstien 
rakentamisen ja tulkitsemisen elementti, mo-
daliteettina hyvin moni-ilmeinen, voimallinen 
ja kiehtova; joskin aineettomuudessaan haas-
tava kohdattava lasten kanssa.

Herkkien korvien tehtäväkortit on vuonna 
2015 julkaistu pedagoginen materiaali, joka 
innostaa tarkkailemaan ja tutkimaan ääntä 
hieman totutusta poikkeavilla tavoilla. Suosit-
tu materiaali sai jatkoa vuonna 2016, jolloin 
Herkkien korvien tehtäväkortit 2 ilmestyi. Ma-
teriaalin pedagogisena tavoitteena on herättää 
kiinnostusta ja uteliaisuutta ääntä ja ääni-ilmi-
öiden tutkimista kohtaan, mikä luo hyvää poh-
jaa monilukutaidon kehittämiselle.  

Herkkien korvien tehtävissä hyödynnetään 
monella tapaa tarkkailemista, mielikuvittelua, 
kuuntelemista ja näkemistä. Niissä esimerkiksi 
pyydetään piirtämään, miltä jännitys kuulos-
taa. Herkkien korvien tehtävät toimivat parhai-
ten, kun niitä käyttää soveltaen ja itse vastaa-
via tehtäviä lasten kanssa kehittäen.

Herkkien korvien tehtäväkorttien lisäksi voi 
tutustua Äänitaidetta lasten kanssa -oppaa-
seen. Oppaassa neuvotaan, että lasten kanssa 
äänitaiteeseen perehtyminen kannattaa aloit-
taa ääniä yhdessä aistimalla, havaitsemalla, 
kuuntelemalla ja kokeilemalla erilaisten ään-
ten tuottamista eri tavoin. Innostamishetkiin 
voi ottaa mukaan erilaisia ääninäytteitä kuun-
neltaviksi, materiaaleja kokeiltaviksi, vaikkapa 

simpukoita, kuulotorvia ja suurennuslaseja, 
jotta matka äänten mielenkiintoisiin maail-
moihin voi alkaa. Erilaiset taiteen tekemisen 
ja kokeilemisen alueet ovat myös kiinnosta-
va lähtökohta monilukutaidon kehittymisen 
tukemiseen, sillä ne antavat mahdollisuuden 
tutustua erilaisiin materiaaleihin (niin konk-
reettisiin, aineettomiin kuin abstrakteihinkin), 
ilmaisutapoihin ja -välineisiin, joilla erilaisia 
merkitysjärjestelmiä luodaan ja ylläpidetään.

Miten?

Monilukutaidon kehittymistä voi herkällä kor-
valla tukea vaikkapa suunnittelemalla uuden-
laisia korvia, esimerkiksi sellaisia, joilla voi 
kuulla vain tietynlaisia ääniä. Herkkien kor-
vien tehtäväkorteissa kysytään, miltä hiljaisia 
ääniä kuulemaan kehittynyt korva näyttää tai 
pohditaan, voiko korva sijaita jossain muussa 
osassa kehoa kuin päässä. Entä mitä kuulisi, 
jos olisi korvat, joilla voisi kuunnella mennei-
syyden ääniä?

Osa tehtävistä pohjautuu lasten omaan suun-
nitteluun (design) ja rakenteluun (maker). 
Lasten kanssa voi suunnitella omia soittimia, 
joilla soitetaan vaikka vain tiettyä asiaa, kuten 
serenadeja parhaalle kaverille. Parhaassa ta-
pauksessa sellaisen soittimen voi rakentaakin. 
Eräs lapsi rakensi pienestä pahvilaatikosta ja 
paksusta kuminauhasta ”poksuttimen”, jolla 
sai aikaan ”poksuääntä”, jota tarvittiin leikissä.

Yksi lasten suosikkitehtävistä on ollut ”muurahaiskortti”, eli sen miettiminen, miltä kuulostaa 
muurahaisen kävely hiekalla, jäällä tai pilven päällä. Eräs lapsi halusi välttämättä tehdä tämän 
ja kuvaamalla, miltä muurahaisen juokseminen samoissa tilanteissa kuulostaa, sillä eiväthän 
muurahaiset koskaan kävele (”koska niillä on niin kiire koko ajan”). 

Äänien havaitseminen liittyy myös tarinallisuuteen. Esimerkiksi tallentamalla ja järjestelemällä 
erilaisia ääniä voi kertoa myös tarinoita. Lasten kanssa voi kokeilla tapahtumakulun muodosta-
mista muokkaamalla ja yhdistelemällä esimerkiksi kolmea eri ääntä (ei puhetta). Myös erilaisia 
paperimateriaaleja käsittelemällä, kuten läpsyttelemällä pahvia, repimällä silkkipaperia, rytis-
telemällä leivinpaperia ja näitä ääniä tallentamalla saa aikaan mielenkiintoista, tarinanallista 
ääntä.

Kuvio 11. Esimerkkisivu Herkkien korvien tehtävämateriaalista.
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Kulttuuriin  
kasvaminen

Tiedon  
tulkitseminen

Mielikuvittelu

Tiedon  
tuottaminen

Erilaisten äänten tarkka ja herkkä kuunteleminen sekä erilaisiin äänimaailmoihin tutustuminen 
on lasten mielestä yleensä hauskaa. Vaikka herkkä ja tarkka kuunteleminen vaatii keskittymistä 
ja paneutumista, ei se tunnu lapsia haittaavan. Päinvastoin, joka kerta, kun esimerkiksi samaa 
äänimaisemaa kuunnellaan uudestaan ja uudestaan, se kuulostaa erilaiselta. Esimerkiksi saman 
ääniympäristön tarkkailu eri vuorokauden tai vuodenaikoina onkin tosi kiehtovaa.

MOI:n monilukutaidon konteksti tiede, taide, tarinat ovat myös kiinnostava lähtökohta herkällä 
korvalla äänten lukemiseen. Tutkiva ote ääneen on lasten kanssa hauskaa: esimerkiksi äänten 
visualisoiminen liittyy tyypillisesti äänilähteiden liittämiseen tai äänten välittämien tunnelmien 
kuvaamiseen, mutta onneksi digitaalisen spektrogrammin avulla ääni-ilmiön visualisoiminen on 
mahdollista. Spektrogrammissa  ääntä kuvataan ajan ja taajuuden suhteen, ja se kertoo myös 
äänen intensiteetin värillä. Spektrogrammeja on kiinnostavaa lukea lasten kanssa.
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Kuvio 12. Herkissä korvissa korostuu tiedon tuottaminen ja mielikuvittelu.
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Tunnekortin kääntöpuoli: Miltä tarina tuntui?Tunnekortin kuvapuoli: ”Hauska”

Kulttuuriin  
kasvaminen

Tiedon  
tulkitseminen

Mielikuvittelu

Tiedon  
tuottaminen

Lapset käyvät läpi päivittäin lukuisia eri tun-
teita. Eri tunteiden tunnistaminen ja nimeämi-
nen auttaa pärjäämään vaihtelevien tunteiden 
kanssa. Omien sekä ympäristön tunteiden 
tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja vuorovai-
kutuksessa ympäristön kanssa tarvitaan jo-
kapäiväisessä elämässä. Erilaisten tunteiden 
tunnistaminen ja tulkitseminen vaatii monilu-
kutaitoa. Tunteiden määritelmillä leikkiminen 
ja hassuttelu on yksi keino tukea eri tunteiden 
tunnistamista ja niiden hallintaa. Tilanteiden ja 
tilanteissa vuorovaikutuksessa olevien ihmis-
ten kanssa kommunikoiminen vaatii yksilön ja 
ryhmän taitoja tulkita ja tuottaa erilaisia tun-
teita. Tunteiden tulkitsemista ja tuottamista eli 
tunnelukutaitoa voidaan harjoitella tunnekor-
teilla. Tunnekortteja voi käyttää ilman sanoja 
tai sanojen kanssa.

Tunnekortit on luotu käytettäviksi erityisesti 
tarinoiden yhteydessä. Korttien avulla voidaan 
keskustella, miltä tarina tuntuu ja mitä tuntei-

ta se lapsessa herättää. Tunnekortteja voidaan 
käyttää kirjoitetuilla, puhutuilla, visuaalisilla 
tai muunlaisilla teksteillä luotujen tarinoi-
den kanssa. Kuvien avulla monenlaisten las-
ten on mahdollista käsitellä ja ilmaista omia 
tunteitaan sekä ymmärtää toisten tunteiden 
ilmaisua. Tunnekorttien avulla lapsi pystyy ot-
tamaan osaa erilaisiin aktiviteetteihin sekä il-
maisemaan omia tunteitansa.

Tunnekortteja voi hyödyntää niin päiväkodissa 
kuin koulussa erilaisissa tilanteissa, ei ainoas-
taan tarinoiden kanssa. Tunnekortit auttavat 
tunteiden ilmaisemisessa. Niitä voi hyödyntää 
tunteista keskusteltaessa tai itsearvioinnissa. 
Tunnekortit voivat myös toimia ponnahduslau-
tana suurempaan projektiin, jossa tunteet ovat 
läsnä.

Tunnekortteja on seitsemän erilaista: Kiva, Nyt 
itkettää, Pelottaa, Hrrrrr, Hauska, Voi ihmetys! 
ja Mitä kummaa?
 

Kristiina Kumpulainen ja  
Mainostoimisto Muikku / Mari Keso

Miltä tarina tuntui?

www.monilukutaito.com 

TUNNEKORTITTUNNEKORTIT

Kuvio 13. Tunnekorteissa korostuu tiedon tulkitseminen ja kulttuuriin kasvaminen.



48

Tutustutaan tarinoiden kuviin

Alle 3-vuotiaiden ryhmässä tunnekortit olivat käytössä niin tunteiden ilmaisussa kuin kuvien lu-
kemisessa sekä tarinoiden tuottamisessa. Ryhmässä kuviin ja niiden tunteisiin tutustuttiin kiinnit-
tämällä ne seinälle ja katselemalla ja keskustelemalla päivittäin muutaman viikon ajan korteissa 
esiintyvistä tunteista. Tunnekorttien avulla luettiin kirjoja, jolloin tunnetta ja tarinaa yhdisteltiin 
ja tarinoissa esiintyvistä tunteista keskusteltiin. Kun lapset alkoivat tulla tutuiksi korttien ja niissä 
esiintyvien tunteiden kanssa, alkoivat lapset käyttää kortteja omassa arjessa. Päiväkotiin tulles-
saan heillä oli mahdollisuus käydä merkitsemässä vanhemman kanssa oma sen hetkinen tunne, 
ja näistä tunteista keskusteltiin koko ryhmän yhteisessä aamukokoontumisessa. 

Lapsiryhmä kävi säännöllisesti kirjastossa lainaamassa uusia kirjoja ja kirjoja lainatessa jokainen 
lapsi sai valita itseään kiinnostavia kirjoja joko kannen perusteella tai kirjaa kirjastossa selailun 
perusteella. Lasten valitsemia ja lainaamia kirjoja luettiin erilaisissa tilanteissa päivän aikana ja 
välillä kirjan kuviin pysähdyttiin ja niiden herättämiin tunteisiin kiinnitettiin huomiota. 

Mitkä värit aiheuttavat minkäkinlaisia tunteita? Mitkä esineet tai ihmiset aiheuttavat minkäkinlai-
sia tunteita? Aiheuttaako kuva monia erilaisia tunteita lukijassa itsessä tai ryhmässä, joka kirjaa 
tarkastelee? 

Tunnekortit houkuttelivat lapsia luomaan myös omia tunnekortteja erilaisin välinein ja tavoin 
sekä kertomaan tarinoita tunnekorttien avulla. Tarinat tallennettiin erilaisin välinein. Eräänä 
päivänä lapset innostuivat ”hassuttelemaan” ja ryhmässä huomattiin, että ilmapiiri oli hieman 
levoton. Vauhdikas ilmapiiri hyödynnettiin draamallisesti ja lapset pääsivät tekemään omia näy-
telmiä. Koska päivä oli muodostumassa kirkkaaksi ja raikkaaksi syyspäiväksi, päätettiin näytel-
mät tehdä läheisessä metsässä. Luonnonmateriaalit riittivät tällä kertaa näytelmien toteutukseen, 
joten lelut ja muut tavarat jätettiin päiväkodille ja mukaan pakattiin ainoastaan tablettitietokone, 
jolla tarinat tallennettiin. 

Tarinat muodostettiin lasten eri leikkihetkistä, jolloin lapset saivat esittää erilaisia tunteita joko 
ilman tunnekortteja tai tunnekorttien avulla. Aikuiset havainnoivat lapsia ja selvittivät lasten 
aloitteista, missä kohdin leikkiä olisi hyvä kuvaushetki. Lapset myös kertoivat vai muuten osoit-
tivat sopivan kuvaushetken.

Jälkeenpäin kuvat, jotka metsässä otettiin, tulostettiin korteiksi ryhmän seinälle, joista heille 
muodostui uusia tunnekortteja. Kuvat ja videot myös liitettiin yhteen, jolloin ryhmälle muodos-
tui uusia tarinoita. 

Tunnekortit ja niiden käyttäminen niin ryhmän arjessa kuin tarinoiden lukemisessa ja tuottami-
sessa oli lapsiryhmän toiminnassa mukana koko toimintavuoden.

TIEDE 

Klassikkosatu Pikku Tipu Tip sopii mainiosti herättämään keskustelua kriittisestä suhtautumisesta 
tietoon.

Sadussa tipun päähän tipahtaa tammenterho, jonka Pikku Tipu Tip tulkitsee merkiksi siitä, että 
taivas putoaa. Hänelle tulee kova kiire päästä kertomaan asiasta kuninkaalle. Matkalla kunin-
kaan linnalle hätääntynyt tipu kohtaa tuttuja, jotka utelevat syytä tipun kiireelle. Pikku Tipu Tip 
kertoo taivaan olevan putoamaisillaan ja kuulijat kotvaakaan kyseenalaistamatta ottavat Pikku 
Tipu Tipin uutisen vastaan ja liittyvät yksi toisensa jälkeen joukkioon, joka taivaltaa kohti kunin-
kaan linnaa.

Sadun jälkeen pyysin lapsia kertomaan minulle, mistä tässä tari-
nassa heidän mielestään on oikein oli kyse. Mietimme, olisiko 

tipu voinut jotenkin päätyä erilaiseen ratkaisuun päättelys-
sään, että taivas putoaa. Lapset pohtivat tovin tarinan 

kulkua, ja tulivat lopulta siihen tulokseen, että eihän 
taivas voi pudota alas, koska se on ilmaa.

LISÄÄ IDEOITALISÄÄ IDEOITA

49



50 51

1. Työnnä juomapilli uudelleen suljettavan 
pussin läpi melko läheltä kiinnitysmekanis-
mia. Sulje pussin suu. Harjoittele pillin kautta 
pussiin puhaltamista muutaman kerran. Nipis-
tä sormilla vielä pussia pillin ympäriltä, jotta 
se on tiivis.

Kuva 13. Pussiin puhaltamista kannattaa harjoi-
tella muutaman kerran.

Kuva 14. Tutkitaan, mitä tapahtuu, kun pussiin 
puhalletaan ilmaa pillin kautta.

3. Ota seuraavaksi kirja, joka on pinta-alaltaan 
suuri. Laita sen alle useampi minigrip-pussi. 
Puhaltakaa yhtä aikaa kaverin kanssa pussei-
hin. Kuinka raskaan taakan jaksatte nostaa yh-
dessä?

Kuva 15. Yhteistyöllä pystytään nostamaan ras-
kaskin kirjakasa.

Tästä tutkimuksesta voimme huomata, että 
ilma on ainetta. Se jaksaa kannatella päällään 
painavaakin taakkaa. 

Tiedeaiheisia kuvakirjoja

Tiedeaiheisia kuvakirjoja kannattaa käsitellä jo pientenkin lasten kanssa, toteavat tutkijat. Tieto-
kirjojen avulla lapsille voidaan käsitteiden lisäksi opettaa tärkeitä, perustavanlaatuisia tutkimisen 
taitoja, kuten kysymysten esittämistä ympäristöön liittyen, havaintojen ja johtopäätösten doku-
mentointia ja kommunikointia muiden kanssa sekä ennusteiden tekemistä. Tämä vaatii runsasta 
keskustelua teksteistä ja aktiivista lapsen ajattelun tukemista. Tutkimus tehtiin osana projektia 
(Science and Literacy Project), jossa luonnontieteiden toiminnallista oppimista ja kirjallisuutta 
yhdistettiin. 

Lähde: Mantzicopoulos, P., & Patrick, H. (2011). Reading picture books and learning science: 
Engaging young children with informational text. Theory Into Practice, 50(4), 269-276.

Ilmapallotutkimus

Tämä aktiviteetti tukee lapsen monilukutaidon kehittymistä ja tutkimisen taitojen oppimista. 
Lapsi harjoittelee siinä havaintojen tekemistä, niiden tulkintaa sekä ongelmanratkaisua.

Tutkimusta varten varaa esille seuraavat välineet:

  •  ruokasoodaa

  •  ruokaetikkaa

  •  teelusikka

  •  nesteen mittaamista varten esimerkiksi ruisku tai keittiön mittasarja

  •  läpinäkyvä pieni purkki tai juomalasi

  •  tyhjä ilmapallo

  •  tyhjä pullo 

  •  suppilo (voit myös tehdä suppilon esim. leivinpaperista)

2. Laita tyhjä pillillä varustettu pussi pöydälle 
ja sen päälle kirja siten, että pilliin voi puhal-
taa. Mitä huomaat tapahtuvan, kun puhallat 
pussiin ilmaa?

Kuva 12. Tutkimuksen tarvikkeet ovat helposti 
hankittavia. 

Tutkitaan ilmaa!

Taivas on ilmaa. Siinä mielessä se ei voi tipahtaa alas kuin tammenterho puusta vaan se ympäröi 
meitä tasaisena massana. Vaikka emme näe ilmaa, se on ainetta – voimme kyllä tuntea ilman, 
kun se liikkuu! Tuuli puhaltaa kasvoille ja pörröttää tukkaa. Joskus se voi jopa nostaa auton il-
maan villiintyessään hurrikaaniksi. Voimme nähdä myös ilman liikkeet muiden asioiden kautta: 
ilma heiluttaa liikkuessaan puita, veden pintaa ja saa leijan nousemaan ylös.

Tutkimme lasten kanssa ilman aineellista olemusta kokeilemalla, miten ilman avulla voi nostaa 
asioita. Tämän tutkimus on simppeli toteuttaa ja sen voi valmistella yhdessä lasten kanssa.

Tarvikkeet:

  •  Minigrip-pussi

  •  Juomapilli

  •  Kasa erilaisia kirjoja

Havainnoidaan ensin ruokasoodan ja etikan 
reaktiota. Mittaa purkkiin kaksi teelusikallista 
ruokasoodaa. Mittaa ruiskuun 10 ml etikkaa. 
Lisää etikka soodan päälle ja tee havaintoja: 
Mitä näet? Miltä kuulostaa? Miten kuvailisit 
havaintojasi?

Seuraavaksi mittaa pullon sisään 30 ml etik-
kaa. Mittaa ilmapallon sisään viisi teelusikal-
lista soodaa. Pujota ilmapallon suu pullon 
suun ympärille. Nosta ilmapallo pystyyn niin, 
että sooda valuu alas pulloon. Mitä havaintoja 
teet?

Pohtikaa yhdessä, miksi ilmapallo pullistuu? 
Miten ilmapallosta saisi vielä suuremman?

Valokuvatkaa tai videoikaa lapsen kanssa tut-
kimuksen eri vaiheita. Miettikää, mitkä seikat 
tutkimuksessa ovat niitä, jotka kannattaa esit-
tää ja miten ne kannattaisi esittää, jotta lukija 
saisi mahdollisimman hyvän kuvan siitä, mitä 
on tehty.

Aikuiselle ohjauksen tueksi

Kannusta lasta kuvailemaan jokaisessa vai-
heessa, mitä havaintoja hän tekee. Havaintoja 
voi tallentaa esimerkiksi piirtämällä, äänittä-
mällä kommentteja sekä valo- ja videokuvaa-
malla.

Ilmapallo pullistuu, sillä sooda ja etikka ai-
heuttavat reaktion, jossa muodostuu kaasua. 
Muodostuva kaasu on hiilidioksidia.
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TAIDE 

Tutkitaan ilmeitä

Toisinaan puhuttu kieli ei kerro kaikkea, mitä ihminen 
ajattelee, vaan ilmeistä voi päätellä enemmän kuin sanois-

ta. Monilukutaitoinen ihminen osaa tulkita kuullun puheen lisäksi myös eleitä 
ja ilmeitä. Seuraavan tehtävän avulla voi lapsen kanssa pohtia miten eri ilmeet 

muodostuvat ja mitä ne tarkoittavat. Käykää yhdessä läpi esimerkiksi seuraavia tun-
teita esittävät ilmeet: onnellisuus, iloisuus, surullisuus, vihaisuus, pelko.

Piirrä lapsen kanssa tyhjät kasvot paperille. Tässä voi hyvin hyödyntää myös tablettien 
yksinkertaisia piirto-ohjelmia. Kasvojen mallin voi mallintaa toiselta tai katsoa omia 
kasvoja peilistä. Tarkastelkaa yhdessä kasvoja ja pohtikaa, mitkä osat kasvoista liik-
kuvat tietyn ilmeen muodostuessa. Piirtäkää erilaisia kasvoja paperille tai tabletille.
Pohtikaa yhdessä ilmeiden merkitystä antamalla kasvoille jokin sana. Sanan merkitys 
hyvin todennäköisesti muuttuu, kun se sanotaan eri ilmeillä. Jos käytössänne on äly-
puhelin, voitte tutkia ilmeitä viestiohjelmissa, joissa on hyvinkin kattava valikoima 
erilaisia ilmeitä eli emojeita.

 

Iloisia visuaalisia merkkejä

Ympäristössämme on yllättävän paljon erilai-
sia kieltomerkkejä. Niillä pyritään ohjaamaan 
toimintaamme, takaamaan turvallisuutta ja es-
tämään haitalliset teot.

Millaisia olisivat visuaaliset merkit, jotka kan-
nustavat positiiviseen toimintaan? Miettikää 
ensin, mihin voisitte omassa ympäristössänne 
ihmisiä kannustaa, ja suunnitelkaa tälle oma 
merkkinsä. Asettakaa se näkyvälle paikalle!

Logoja piirtämään

Voitte ensin puhua, mikä on logo sekä mihin 
ja miksi niitä käytetään. Etsikää vaikka ensin 
läheltä löytyviä logoja – niitä voi löytyä yllät-
tävän paljon!

Yrittäkää piirtää ulkomuistista tuttuja logoja ja 
vertailkaa lopputulosta. Jos ette halua käyttää 
kaupallisten yritysten ja tuotteiden logoja, voi 
tehtävään ottaa myös muita, esimerkiksi kau-
punkien tunnuksia, poliisin logon tai vaikkapa 
sairaalan tunnuksen.

Logoista voi kehittää myös arvuuttelun: lei-
kataan vaikka lehdistä ja tuotepakkauksista 
logoja ja mietitään, mihin ne mahtavat liittyä. 
Erilaisten logojen ihmettely ja yhdessä tutkimi-
nen on osa monilukutaitoa!

Runoräppiä

Lapsia innostava tapa tutustua runojen maail-
maan on yhdistää runojen luentaan musiikkia. 
Musiikki voidaan valita jo valmiista musiikis-
ta tai tuottaa yhdessä lasten kanssa. Samalla 
voidaan miettiä runojen ja musiikin tuottamaa 
tunnelmaa ja sitä, miten musiikin valinta voi 
tukea tunnelman rakentumista; jopa yllättää.
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TARINAT

Esimerkkejä väittämistä:

Kuvassa on kesä.
Linnut rakentavat pesää.
Niityllä kasvaa kukkia.
Kuvan puu on vanha.
Kuvassa on neljä valkoista lintua.
Yksi lintu päätti lentää pois. 

KU-KA KUR-KIS-TE-LEE KU-VAS-SA?
MIK-SI HÄN ON PII-LOS-SA?

Tämä tehtävä on yksi esimerkki siitä, miten 0-8 -vuotiaiden lasten monilukemisen kehittymistä 
voi tukea. Tehtävä on tarkoitettu lapsen (tai lasten) ja aikuisen yhteiseksi. Jos lapsi osaa jo lukea, 
hän voi itse lukea kuvan alla olevat kysymykset ja miettiä niihin vastauksia. Vastauksista alkaa 
muodostua tarina. Aikuinen voi edesauttaa tarinan kehittymistä kysymällä lisäkysymyksiä.

Jos lapsi ei osaa lukea, kuvasta voi keskustella ja tarinaa kertoa yhteisestikin. Aikuisen tehtävänä 
ei tässä ole kertoa asioita lapsen puolesta, vaan innostaa lasta tutkimaan kuvaa ja kannustaa 
häntä etsimään siitä viitteitä tarinan tapahtumiin.

Kuvaa voi lukea yhdessä myös kuten karttaa ja pohtia, missä päin Hassu kaupunki sijaitsee, mitä 
siitä tiedetään, mitä voidaan päätellä kuvasta. Mikä kaupungissa siinä on tuttua, mikä outoa? 
Millaisia kaupungin asukkaat ovat, mitä he syövät, millaisia juhlia heillä on?

Lasta voi myös innostaa pohtimaan kuvaa tunteiden ja eri aistien näkökulmasta. Onko kaupunki 
pelottava? Haluaisitko sinä asua tuolla? Miltä tuntuisi kävellä siellä ympäriinsä?  Mitä ääniä Has-
sussa kaupungissa kuuluu, miltä siellä tuoksuu?

Aikuinen voi myös kysyä, että jos olisi saanut tuollaisen postikortin, mitähän siinä mahtaisi lu-
kea? Kuka lähettää terveisiä ja miksi? Tai jos kuva olisi matkailumainoksessa, millaista matkaa 
se mainostaisi? Lukisiko siinä, että ”Lähde hassulle matkalle hassuun kaupunkiin!”. Mitä sitten 
tapahtuisi?

Hassu kaupunkiYöllä tapahtuu

Kuvaa voi käyttää lasten omien tarinoiden 
tuottamisen apuna. Meillä jokaisella on monia 
erilaisia tarinoita kerrottavanamme. Samas-
ta kuvasta nouseekin esiin monta eri tarinaa, 
yhtä monta kuin on kertojaa.

Puuniitty

Mitä tiedetään, mitä voidaan arvella? Kuvaa 
lukemalla voi opetella tarkkaavaisuutta ja 
päättelyä esittämällä väittämiä ja pohtimalla, 
voidaanko niin kuvan perusteella sanoa.

Mitä kaupungissa tapahtuu yöllä?  
Miksi ikkunoista kajastaa valoa?



  

Muumilaakson tarinat  
väylänä monilukutaitoon

Tämän tehtäväkokonaisuuden tarkoituksena 
oli, että Muumilaakson tarinat ja Muumien 
taikatalvi-elokuva, voisivat tarjota yhteisen ke-
hyksen koko päiväkodin monilukutaitoa vah-
vistavalle pedagogiikalle. Monilukutaitoa edis-
tävien harjoitusten toivottiin tukevan lasten 
ryhmäytymistä, sosiaalisten taitojen oppimista 
ja lisäävän kiinnostusta kirjojen lukemiseen. 

Tehtäväkokonaisuus suunniteltiin tutkijoiden 
ja 4–5-vuotiaiden lapsiryhmässä toimivien 
varhaiskasvattajien yhteistyönä. Työskentely 
päätettiin toteuttaa kohtalaisen lyhyinä työ-
pajoina, kun lapsilla on viikkosuunnitelman 
mukaisesti pienryhmätoimintaa. Tehtäväko-
konaisuuden harjoitukset suunnittelimme 
prosessinomaisesti siten, että edellisen harjoi-
tuksen yhdessä reflektointi ohjasi seuraavan 
oppimistilanteen suunnittelua. Lasten moni-
naiset tarpeet ja kiinnostuksenkohteet määrit-
tivät suunnittelua, etenkin erityisen tuen tarve 
kielellisessä ilmaisussa, yhdessä tekemisessä 
ja tehtävään keskittymisessä oli huomioitava 
tarkoin. Työpajojen teemoja syvennettiin ryh-
män toiminnassa työpajojen välillä.

Aloitimme tutustumisen Muumilaakson tari-
noihin tarinallisen leikin avulla. Tämä tehtävä 
oli lapsille erityisen mieluinen. Käsittelimme 
”Kuinkas sitten kävikään” -tarinaa, jossa Muu-
mipeikko päätyy etsimään Mymmelin kanssa 
kadonnutta Pikku Myytä. Lavastuksen toteu-
timme kotoamme ja päiväkodissa saatavilla 
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MOI:hin osallistumisesta:

olevin materiaalein avulla ja ostamalla vain 
muutamia välttämättömiä tarvikkeita.

Elokuvateatterivierailu toteutettiin koko päi-
väkodin yhteisenä retkenä. Me otimme lapset 
vastaan elokuvateatterissa ja nautimme yhdes-
sä elokuvan tarinasta. Paluumatkalle lapset 
lähtivät päiväkodin aikuisten kanssa jatkaak-
seen loppupäivää tavanomaisesti levon ja ul-
koilun merkeissä.

Seuraavaksi elokuvakokemusta ja elokuvan-
teon prosessia purettiin askartelemalla oma 
Muumilaakson miljöö. Käytimme askartelu-
materiaalien lisäksi paljon mausteita ja kuiva-
ruokia lisätäksemme työskentelyn moniaisti-
suutta.

Kaksi seuraavaa työpajaa keskittyivät tieto- ja 
viestintäteknologian tutustumiseen. Ensiksi 
toteutimme työpajan green screen – ja photo 
layers -sovelluksia hyödyntäen, jolloin pystym-
me sijoittamaan muumihahmoja kuvitteellisiin 
tilanteisiin. Jälkimmäisellä kerralla teimme ly-
hyen stop motion -animaation.

Viimeisellä kerralla toteutimme kädentöin pi-
meässä hohtavia hattivatti-käsinukkeja, jotka 
lapset voivat ottaa mukaan omiin leikkeihin ja 
joita voidaan hyödyntää myös opetustilanteis-
sa. 

Teksti: Satu Valkonen
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Esiopetus-ryhmämme osallistui Helsingin Yliopiston järjestämään mo-
nilukutaito-hankkeeseen, jossa keskeiset teemat olivat tarinat ja 
tiede. Yliopiston järjestämät tiedetuokiot ja Haltijan Kuiskaus -ma-
teriaali tukivat ryhmässämme olevia ajankohtaisia aiheita, kuten 
luonto ja avaruus.

Olimme lasten kanssa askarrelleet omat kasvien yhteyttämisen mallit, 
etsineet värejä luonnosta ja tehneet lehtivihreä-tutkimusta, jossa 
lehdistä houkuteltiin syksyn värit esiin. Harjoittelimme hypotee-
sien tekemistä ja tutkimustulosten tulkintaa. Yliopiston järjestämä 
tuokio keskittyi värien sekoitteluun, joka suoraan tuki ja vahvisti 
luontokokemuksiamme ja aiheitamme. Myös etikan ja soodan sekoittelu 
suljetussa pussissa toi näkyväksi sitä ihmeellistä hiilidioksidia, 
jota ihmiset hengittävät ulos ja kasvit hengittävät sisään. Haltijan 
Kuiskaus -materiaali puolestaan lisäsi mielikuvituksellisen ja kult-
tuurisen elementin luontokokemuksillemme. ’Tapion valtakunta’, ’Met-
sän ukko’, taruolennot ja metsän haltijat olivat pääosassa metsässä 
leikkiessämme. Harjoittelimme yhdessä leikin ja itse oivaltamisen 
myötä tärkeitä tutkimisen ja ajattelun taitoja, sillä nämä tukevat 
lapsen muistin, keskittymisen, kriittisen ajattelun, kuuntelemisen 
ja havainnointitaitojen kehitystä.

Olimme myös lasten kanssa kuukauden ajan tutustuneet avaruuteen, 
planeettoihin, raketteihin ja Pohjois-Amerikan avaruushallinto NA-
SAn toimintaan. Askartelimme omat raketit, jotka loppuhuipennuksena 
laukaisimme etikan ja soodan voimin taivaalle. Innostusta aiheelle 
saimme tiedetuokiosta, jossa harjoittelimme juuri raketin laukaisua 
kyseisellä menetelmällä. Harjoitus tekee mestarin.

Moi-hankkeen pedagogiset mallit tukevat uuden opetussuunnitelman mu-
kaista opetusta, jossa laaja-alainen osaaminen, ilmiöoppiminen ja 
projektityöskentely ovat keskiössä. Materiaali antaa opettajalle 
työkalut ympäröivän maailman tutkimiseen ja ihmettelemiseen satujen, 
matematiikan, tieteen ja luonnontieteiden avulla. Tehtävät ja kortit 
auttavat lapsia monipuolisesti tarkkailemaan, pohtimaan, keksimään 
ja kokeilemaan itse.

Moi-hankkeen materiaalia voi myös hyödyntää toiminnan arvioinnissa. 
Arvioinnin avulla edistetään varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan 
toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita ja kehi-
tetään toimintaa.

Uudet ilmiöt ja projektit jo odottavat: Seuraavaksi ihmettelemme ja 
tutkimme Itä-merta ja Arktista aluetta. Lähestymme aiheita leikin, 
mielikuvituksen, ihmettelyn, satujen, kulttuurin, tieteen, tutkimi-
sen, kestävän kehityksen ja kierrätyksen avulla. Kokemuksellisuus, 
toiminnallisuus, oivaltaminen, tutkiminen ja aktiivinen osallistu-
minen oman ympäristön suojeluun ovat välttämättömiä asioita, jotta 
luonnon kunnioituksen ja kestävän kehityksen arvot voivat rakentua 
osaksi lapsen arvomaailmaa. Opetellaan yhdessä pitämään huolta mei-
dän ympäristöstämme.
(eskariopettaja)
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”Jo visst, jag tycker nog det just enligt den här nya just nu de 
här helhetstänkande att man ha fått in många olika saker att. Här 
kommer allt från färglära och liksom konst till sagor och språket. 
Där kommer nog liksom allt med det är ju upp sen kanske själv till 
oss vuxna att hur mycket vi stödjer barnen och ger dem olika al-
ternativ och liksom leder dem in på rätt spår att annars kanske det 
skulle bli ganska så att säga smått men att som vuxen måste man ju 
kolla upp litteratur till.”
(eskariopettaja)

”Jag tror nog liksom de här samarbete mellan grupperna emellan de 
har ja saknat de är en stor miss att vi borde ha börja kanske nog 
med att vi skulle ha suttit ner liksom några gånger och fundera 
riktigt igenom o kanske haft oftare de här träffarna på vuxen nivå 
och så tror ja de liksom blev lite att ingen visste riktigt vad 
vi sku göra och tiden bara liksom löpte och vi visste inte vad vi 
skulle göra förrän då… De blev klart att jo att vi… får liksom göra 
nästan vad vi vill att de bara vi som sätter själv de där gränserna 
och ramarna upp vad vi vill göra men att när man kanske är van vid 
att när det är ett projekt så kommer de uppifrån order att de de 
här som förväntas av er att varsågoda och nu plötsligt när de var 
liksom fria händer så… var vi som barnen (skrattar) att vad ska vi 
göra (skrattar), men jo jag tycker att sen när vi kom så långt att 
vi förstod att det är vi själva som får bestämma vad vi ska göra så 
sen började vi sätta fart på men att den där början så stod vid nog 
och stampade stilla länge.”
(eskariopettaja)

”Niille, jotka tekevät omaa tarinaa sanoisin, että käyttäkää  
mielikuvitusta ja katselkaa mitä tapahtuu ympärillä” (Ida, 7 v)

”Sillee tulee hyvä tarina, että miettii” (Antti, 6 v)

”Kannattaa vaan luottaa itseensä ja uskoa,  
että kyllä mä osaan” (Julia, 6 v)
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Monilukutaitoa  
opitaan ilolla

Tämä kirja on laadittu kaikille niille aikui-
sille, jotka ovat kiinnostuneita edistämään 

pienten lasten monilukutaitoa.

Olemme antaneet kirjalle nimeksi Kurittomat Palaset: 
Monilukutaitoa        Opitaan        Ilolla.    ”Kurittomat     palaset”     on            kieli- 

kuva ja kehittämämme pedagoginen työkalu, jolla haluam-
me peräänkuuluttaa lasten ja aikuisten mielikuvituksen ja luo-

vuuden käyttöä monilukutaidon opetuksessa ja oppimisessa. 
Kurittomiin palasiin perustuvat materiaalit ovat pedagogisesti 
avoimia ja monipuolisesti sovellettavia.

Toivomme, että kehittämämme Kurittomat palaset herää-
vät eloon monin eri tavoin aikuisten ja lasten yhteisessä 

 toiminnassa tuottaen uusia muotoja moniluku- 
taidon opettamisen ja oppimisen iloksi.


