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1 
Johdanto - Välkkeitä

Liisa Karlsson ja Eila Estola

Välähdyksiä lasten arjesta

Kuusivuotias Elmeri kertoo Kuukkeleiden päiväkotiryhmässä tutkija Anna-Maijalle 
mukavista ja ikävistä asioista. 
Elmeri: ”Ainaki tässä lähellä on ollu sitä kurjaa, ku kukkaa ei oo leikkiny mun kaa 
ja ne on vaa tapellu, mutta eilen oli tosi kiva päivä. Meil oli tosi kiva semmonen... 
mm… myyntikoppi tossa salin yhessä nurkassa. Me vietiin sinne kaikkia tavaroita. 
Siinä oli Peipposista... oli Mikko ja sit oli yks Pääskyistä.”
Anna-Maija: ”Eli te teitte kipsan siihen niinkö? Vai kaupan?”
Elmeri: ”Kioskin.”
Anna-Maija: ”Joo ja kukas sielä kävi ostamassa?”
Elmeri: ”Sielä kävi opet ja mun äiti ja isi.”
	 	 	
Tutkija Eila on havainnoimassa alle kolmevuotiaiden ryhmässä lasten aamu-
toimien aikaan. Osa lapsista leikkii eteisessä; osa syö vielä aamupalaansa. Tun-
nelma on rauhallinen. Katariina (3 v) ja Lauri (2 v) istuvat aamupalalla omilla 
paikoillaan.
Lauri (2 v) Katariinalle (3 v): ”Kato, seemen.” Lauri näyttää pöydällä olevaa manda-
riinin siementä, joka on pullahtanut hänen syömästään hedelmästä.
Lauri toistaa: ”Kato, seemen.”
Katariina ei edelleenkään sano mitään, mutustaa vain omenaansa.
Lauri ojentaa mandariinia Katariinalle: ”Tuossa sinullekin kanssa.”
Katariina ei sano mitään.
Lauri: ”Kato toinen seemen.” 
Lauri työntää tuoliaan irti pöydästä, ottaa tyhjän lautasen, ojentaa minua kohti ja 
hymyilee:  ”Kato, kaikki!”
Eila: ”Kaikki meni, oliko hyvää?”
Lauri hymyilee.

Eila: ”Olipa ne herkullisia.” 
Lauri lähtee pöydästä, menee eteiseen ja juoksee Teemun ja Piian kanssa eteisen 
käytävässä, jossa on myös Jaakko. Katariina syö vielä pöydässä.
	 	
Alle kolmevuotiaiden lasten ryhmässä on aamupäivän toiminta-aika. Kun Mer-
ja-hoitaja ja Timo (1 v) tulevat vessasta, Merja istahtaa eteisen matolle Timo sylis-
sään. Piia (1 v) katsoo Merjaa loukkaantuneen näköisenä ja heittäytyy mahalleen 
lattialle. Merja silittelee Piiaa ja nostaa tämänkin syliinsä. Kaikki kolme istuvat sy-
likkäin. Merja leikkii Piian sormilla ja silittelee häntä. Piia näyttää pikkuhiljaa lep-
pyvän ja istuu rauhallisesti sylissä. Timo on toisessa kainalossa ja vaikuttaa vähän 
raukealta. Piian pyöreä maha pilkistää paidan alta.
	 	
Päivi-opettaja kertoo uuden luokkansa koulun aloituksesta: ”Kouluvuosi alkoi lei-
rillä. Kolme luokan oppilasta, Vilma, Ossi ja Tatu, istuivat piirissä aurinkoisella, 
sammaleesta rakentamansa telttamajan vierellä ja hörppivät mehua. Otin vihkon 
ja sanoin: ”Kertokaa satu. Kirjaan sen, kuten kerrotte. Lopuksi luen sen teille ja 
voitte muuttaa sitä, jos haluatte.” Vilma aloitti: ”Olipa kerran hevonen, joka osasi 
lentää.” Ossi jatkoi satua. Kertojat olivat keskittyneitä ja rauhallisia. Tatu piileksi 
ties kuinka monetta päivää ison lippalakkinsa alla. Mutta kun satu oli jännittävim-
mässä vaiheessa, Tatu heilautti ensimmäisen kerran lakkiansa minun seurassani, 
katsoi minua silmiin ja kertoi innoissaan satuun jatkolauseita. Syntyi luottamus. 
Siitä asti minulla on ollut jutteluvälit Tatun kanssa.”

Edellä kerrotut tapahtumat ovat tutkimusaineistoomme sisältyviä vä-
lähdyksiä lasten elämästä päiväkodissa ja koulussa. Ne valottavat arjessa 
tapahtuvia kohtaamisia lasten kesken sekä lasten ja aikuisten välillä. En-
simmäisessä kertomuksessa Elmeri kuvailee päiväkotiarjen mukavia ja ikä-
viä tilanteita. Mukavaa on, kun saa leikkiä, kukaan ei tappele tai kiusaa ja 
kioskiostoksille tulevat opettaja ja vanhemmat. Toisessa kertomukses-
sa Lauri yrittää saada kontaktia päiväkotikaveriinsa Katariinaan tässä 
kuitenkaan onnistumatta. Kolmannessa kertomuksessa Merja-hoita-
ja näyttää oivaltavan, mitä Piian ajatuksissa liikkuu. Hän osoittaa Piialle 
huomiota ottamalla hänet syliinsä, ja pian lattialla istuu kolme ihmistä 
tyytyväisinä sylikkäin. Viimeisessä tuokiokuvassa Tatu-koululaisen ja Päi-
vi-opettajan välille syntyy kertomisen ja kuuntelun kautta luottamussuhde. 
Voidaanko edellisen kaltaisten pienten tapahtumien perusteella sanoa jo-
takin lasten hyvinvoinnista? Voidaan. Näin väitämme tässä kirjassa, jossa 



10 11

1 
Johdanto - Välkkeitä

Liisa Karlsson ja Eila Estola

Välähdyksiä lasten arjesta

Kuusivuotias Elmeri kertoo Kuukkeleiden päiväkotiryhmässä tutkija Anna-Maijalle 
mukavista ja ikävistä asioista. 
Elmeri: ”Ainaki tässä lähellä on ollu sitä kurjaa, ku kukkaa ei oo leikkiny mun kaa 
ja ne on vaa tapellu, mutta eilen oli tosi kiva päivä. Meil oli tosi kiva semmonen... 
mm… myyntikoppi tossa salin yhessä nurkassa. Me vietiin sinne kaikkia tavaroita. 
Siinä oli Peipposista... oli Mikko ja sit oli yks Pääskyistä.”
Anna-Maija: ”Eli te teitte kipsan siihen niinkö? Vai kaupan?”
Elmeri: ”Kioskin.”
Anna-Maija: ”Joo ja kukas sielä kävi ostamassa?”
Elmeri: ”Sielä kävi opet ja mun äiti ja isi.”
	 	 	
Tutkija Eila on havainnoimassa alle kolmevuotiaiden ryhmässä lasten aamu-
toimien aikaan. Osa lapsista leikkii eteisessä; osa syö vielä aamupalaansa. Tun-
nelma on rauhallinen. Katariina (3 v) ja Lauri (2 v) istuvat aamupalalla omilla 
paikoillaan.
Lauri (2 v) Katariinalle (3 v): ”Kato, seemen.” Lauri näyttää pöydällä olevaa manda-
riinin siementä, joka on pullahtanut hänen syömästään hedelmästä.
Lauri toistaa: ”Kato, seemen.”
Katariina ei edelleenkään sano mitään, mutustaa vain omenaansa.
Lauri ojentaa mandariinia Katariinalle: ”Tuossa sinullekin kanssa.”
Katariina ei sano mitään.
Lauri: ”Kato toinen seemen.” 
Lauri työntää tuoliaan irti pöydästä, ottaa tyhjän lautasen, ojentaa minua kohti ja 
hymyilee:  ”Kato, kaikki!”
Eila: ”Kaikki meni, oliko hyvää?”
Lauri hymyilee.

Eila: ”Olipa ne herkullisia.” 
Lauri lähtee pöydästä, menee eteiseen ja juoksee Teemun ja Piian kanssa eteisen 
käytävässä, jossa on myös Jaakko. Katariina syö vielä pöydässä.
	 	
Alle kolmevuotiaiden lasten ryhmässä on aamupäivän toiminta-aika. Kun Mer-
ja-hoitaja ja Timo (1 v) tulevat vessasta, Merja istahtaa eteisen matolle Timo sylis-
sään. Piia (1 v) katsoo Merjaa loukkaantuneen näköisenä ja heittäytyy mahalleen 
lattialle. Merja silittelee Piiaa ja nostaa tämänkin syliinsä. Kaikki kolme istuvat sy-
likkäin. Merja leikkii Piian sormilla ja silittelee häntä. Piia näyttää pikkuhiljaa lep-
pyvän ja istuu rauhallisesti sylissä. Timo on toisessa kainalossa ja vaikuttaa vähän 
raukealta. Piian pyöreä maha pilkistää paidan alta.
	 	
Päivi-opettaja kertoo uuden luokkansa koulun aloituksesta: ”Kouluvuosi alkoi lei-
rillä. Kolme luokan oppilasta, Vilma, Ossi ja Tatu, istuivat piirissä aurinkoisella, 
sammaleesta rakentamansa telttamajan vierellä ja hörppivät mehua. Otin vihkon 
ja sanoin: ”Kertokaa satu. Kirjaan sen, kuten kerrotte. Lopuksi luen sen teille ja 
voitte muuttaa sitä, jos haluatte.” Vilma aloitti: ”Olipa kerran hevonen, joka osasi 
lentää.” Ossi jatkoi satua. Kertojat olivat keskittyneitä ja rauhallisia. Tatu piileksi 
ties kuinka monetta päivää ison lippalakkinsa alla. Mutta kun satu oli jännittävim-
mässä vaiheessa, Tatu heilautti ensimmäisen kerran lakkiansa minun seurassani, 
katsoi minua silmiin ja kertoi innoissaan satuun jatkolauseita. Syntyi luottamus. 
Siitä asti minulla on ollut jutteluvälit Tatun kanssa.”

Edellä kerrotut tapahtumat ovat tutkimusaineistoomme sisältyviä vä-
lähdyksiä lasten elämästä päiväkodissa ja koulussa. Ne valottavat arjessa 
tapahtuvia kohtaamisia lasten kesken sekä lasten ja aikuisten välillä. En-
simmäisessä kertomuksessa Elmeri kuvailee päiväkotiarjen mukavia ja ikä-
viä tilanteita. Mukavaa on, kun saa leikkiä, kukaan ei tappele tai kiusaa ja 
kioskiostoksille tulevat opettaja ja vanhemmat. Toisessa kertomukses-
sa Lauri yrittää saada kontaktia päiväkotikaveriinsa Katariinaan tässä 
kuitenkaan onnistumatta. Kolmannessa kertomuksessa Merja-hoita-
ja näyttää oivaltavan, mitä Piian ajatuksissa liikkuu. Hän osoittaa Piialle 
huomiota ottamalla hänet syliinsä, ja pian lattialla istuu kolme ihmistä 
tyytyväisinä sylikkäin. Viimeisessä tuokiokuvassa Tatu-koululaisen ja Päi-
vi-opettajan välille syntyy kertomisen ja kuuntelun kautta luottamussuhde. 
Voidaanko edellisen kaltaisten pienten tapahtumien perusteella sanoa jo-
takin lasten hyvinvoinnista? Voidaan. Näin väitämme tässä kirjassa, jossa 



12 13

hyvinvointia tarkastellaan eri-ikäisten lasten arjen kokemuksia välittävinä 
kertomuksina.  

lasten kokeman ja kertoman hyVinVoinnin äärelle

Kolme keskeistä näkökulmaa on ohjannut pyrkimyksiämme ymmärtää, mi-
ten hyvinvointi tai sen puute ilmenee lasten arkea kuvaavissa kertomuksis-
sa: ajatus lapsista aktiivisina toimijoina, sosiaalisten suhteiden painotus ja 
kerronnallisuus. Ensiksi pidämme kaiken ikäisiä lapsia aktiivisina toimijoi-
na, jotka osallistuvat oman elämänsä rakentamiseen ja jotka pystyvät mo-
nin tavoin vaikuttamaan elämäänsä, mikäli siihen annetaan mahdollisuus. 
Mitä pienempi lapsi on, sitä oleellisempaa on, millaisia mahdollisuuksia 
aikuiset lapsille tarjoavat. Rajoittamalla ja mahdollistamalla lapsen toimin-
taa aikuiset vaikuttavat lapsen käsitykseen siitä, mikä on hänen paikkansa 
yhteisössä ja minkälaisessa toimintakulttuurissa hän toimii. 

Tutkijoina meitä on kiinnostanut seurata, miten arkisissa tilanteissa lap-
sille joko tarjotaan tilaisuuksia aktiivisuuteen tai näitä mahdollisuuksia ra-
jataan. Olemme halunneet luoda lapsille aktiivisen osallistumisen paikkoja 
myös tutkimuksissamme. Viime aikoina on keskusteltu siitä, että hyvin-
vointia tutkittaessa tarvitaan tietoa lasten omista kokemuksista.1 On myös 
todettu, että subjektiivinen, kokemuksellinen hyvinvointi on erityisesti 
pienten lasten kohdalla laiminlyöty tutkimuksen alue.2 Mutta miten lasten 
hyvinvoinnin kokemuksia voidaan mitata? Subjektiiviset kokemukset pa-
kenevat perinteisiä indikaattorilähtöisiä hyvinvoinnin mittaamisen tapo-
ja. Ratkaisuksi on esitetty, että parasta on kysyä lapsilta suoraan3, mutta 
lapsilta suoraan kyseleminen on osoittautunut monella tapaa haastavaksi.4 
Entä, jos lapsi ei vielä puhu? Suoraan kysyminen on ongelmallista myös 
siksi, että hyvinvoinnin ilmiö on niin monimutkainen, ettei pelkän puheen 
varaan perustuva hyvinvoinnin kuvaaminen riitä.5 Tarvitaan moniulottei-
sia, lapsille mielekkäitä menetelmiä.  

Toiseksi me kirjan kirjoittajat pidämme sosiaalisia suhteita hyvinvoinnin 
keskeisinä tekijöinä. Tutkimusten mukaan ihminen on synnynnäisesti sosi-
aalinen ja pyrkii luomaan vuorovaikutustilanteita muiden ihmisten kanssa. 
Sosiaalisista suhteista tärkeimpiä ovat suhteet vanhempiin ja sisaruksiin 

1 Mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011
2 Mm. Unicef 2007	
3 Esim. Ben-Arieh 2010	
4 Karlsson 2000, 2014
5 McAuley & Rose 2010

sekä ikätovereihin, mutta suhteet päiväkodin aikuisiin ja koulun opettajiin 
ovat myös keskeisiä. Lasten ja tutkijoiden vuorovaikutuksesta on riippu-
nut, millaisia hyvinvoinnin kertomuksia olemme lapsilta saaneet ja miten 
olemme niitä osanneet kuunnella ja tulkita.

Kolmanneksi meitä kirjoittajia yhdistää ajatus hyvinvoinnin rakentumi-
sesta kertomuksina, joissa arjen pienet tapahtumat kietoutuvat toisiinsa ja 
joissa kokemus hyvinvoinnista muodostuu. Ymmärtääkseen lasten hyvin-
vointia aikuiset tutkijat joutuvat tulkitsemaan lasten kokemuksia niiden 
erilaisten ilmaisujen kautta, joita lapsilla on käytettävissään. Lapsi kertoo 
kokemuksistaan monin eri tavoin, moniaistisesti, kehollaan ja toiminnal-
laan. Suullisten ja kirjoitettujen kertomusten ohella olemme kiinnostuneita 
laajemmin lasten toiminnasta, siitä, miten lapset kertovat esimerkiksi lei-
kin, taiteen ja tekemisen avulla.  

Tämän teoksen taustalla on useita tutkimushankkeita6, joissa kiinnos-
tuksen kohteina ovat olleet lasten hyvinvointi heidän itsensä kertomana 
sekä aikuisten mahdollisuudet kuunnella ja kuulla lasten kerrontaa. Tutki-
mushankkeissa on tutkittu lasten arjen erilaisia ympäristöjä: päiväkoteja, 
kouluja ja koteja. Monissa osatutkimuksissa lapset ovat olleet kanssatut-
kijoita. He ovat aktiivisesti osallistuneet aineistojen tuottamiseen ja kom-
mentoineet tutkijoiden tulkintoja. Tuloksia on esitelty lasten vanhemmille, 
päiväkotien työntekijöille, tutkijoille sekä päättäjille.  

Hyvinvoinnissa on kyse kasvatuksen kannalta tärkeästä asiasta. Monissa 
asiakirjoissa, kuten esimerkiksi Suomen laissa ja YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimuksessa, hyvinvoinnin edistäminen asetetaan keskeiseksi tavoitteek-
si. Hyvinvoinnin edistämistä pidetään myös kasvatusinstituutioiden laadun 
kriteerinä.7 Hyvinvointi ilmiönä ulottuu hyvää elämää koskeviin filosofisiin 
pohdintoihin, hyvinvointivaltion palveluihin ja arjen pieniin hetkiin, jois-
sa hyvinvointi toteutuu tai jää toteutumatta. Lasten hyvinvointi koostuu 
perustarpeiden tyydytyksestä kuten monipuolisesta ravinnosta, riittävästä 

6 Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – Kuka kuuntelee? (projektinumerot 134825/Oulun yliopisto ja 
1134911/Helsingin yliopisto) sekä Syrjäytymisestä yhteenkuuluvuuteen: kerronnallisten käytäntöjen 
kehittäminen päiväkodeissa ja kouluissa (projektinumero 264370/Oulun yliopisto) ovat osa Suomen 
Akatemian rahoittamaa, lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaa SKIDI-KIDS-tut-
kimusohjelmaa (http://www.aka.fi/skidi-kids). Teoksen oululaisia kirjoittajia on ollut mukana myös 
NordForskin rahoittamassa pohjoismaisessa hankkeessa Values education in Nordic preschools – Ba-
sis of education for tomorrow (projektinumero 53381). Teos liittyy myös lapsinäkökulmaiseen Eras-
mus+ EU-hankkeen We are Europe (http://www.we-are-europe.net/), jonka fokuksena on eurooppa-
lainen tai eurooppalaiset identiteetit. Suomessa hanketta johtaa professori Liisa Karlsson Itä-Suomen 
yliopiston Savonlinnan kampukselta. Hankkeessa koululaiset kuudessa maassa kertovat siitä, mitä 
he tietävät eurooppalaisista kulttuureista, he pohtivat mitä haluaisivat tietää ja miten ottaa asioista 
selvää sekä esittelevät omaa kulttuuriaan.
7 Esim. Mayr & Ulich 2009	
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7 Esim. Mayr & Ulich 2009	
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levosta ja huolenpidosta. Perustarpeiden lisäksi lapsi tarvitsee ilon, tyy-
tyväisyyden sekä turvallisuuden tunteen ja rakastetuksi tulemisen koke-
muksia. Hän tarvitsee kokemuksia siitä, että hän on hyväksytty yhteisönsä 
jäsen ja saa olla vastavuoroisessa, yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa mui-
den kanssa.

näkökulmia lasten hyVinVointiin

Kirjan luvut valottavat lasten hyvinvoinnin kertomuksia eri näkökulmis-
ta. Vaikka tarkoituksena on lähestyä lasten hyvinvoinnin kokemuksia, on 
tärkeää muistaa, että toisen ihmisen kokemus jää pohjimmaltaan tavoitta-
matta. Lasten äänten lisäksi kirjassa kuuluvat myös tutkijoiden äänet, kun 
he tulkitsevat lasten kertomaa. Lasten ja tutkijoiden äänten lisäksi lapsen 
kokemusmaailmaa tarkastellaan joissakin luvuissa äidin, kasvattajan ja 
opettajan positioista käsin.

Luvussa 2 Kuuntelemista ja kuulluksi tulemista Virpi Louhela-Ristee-
lä syventyy aitoon kuuntelemiseen. Nykyään puhutaan lasten ja nuorten 
osallisuudesta ja kuulemisesta, mutta otetaanko heidät todella vakavasti? 
Luvussa tarkastellaan, miten aikuinen varmistaa, että lapset kokevat tu-
levansa kuulluiksi. Mitä kuulemisesta seuraa? Miten lapsi sen kokee? Lu-
vussa tarkastellut kertomukset osoittavat, miten lapsesta tulee kuulluksi 
tulemisen myötä aktiivinen ja innostunut oppija. 

Luvussa 3 Ymmärränkö?  Elina Viljamaa ja Susanna Kinnunen keskuste-
levat lasten ja aikuisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä siihen liittyvistä 
ymmärtämisen haasteista ja mahdollisuuksista. Vuorovaikutusprosessei-
hin liittyy ihmettelyä, epätietoisuutta, halua joustaa ja toisen asemaan 
asettumista. Ymmärtäminen vaatii herkkyyttä ja avointa mieltä. Kirjoitta-
jat kysyvät, muistammeko pysähtyä lapsen äärelle ja eläytyä hänen koke-
musmaailmaansa. 

Luvussa 4 Valon, varjon ja muutoksen kertomukset Riikka Hohti ja An-
na-Maija Puroila kuvaavat, miten lapsista tuotetaan erilaisia kertomuk-
sia päiväkodeissa ja kouluissa. Lapsuudessa on valoisia ja varjoisia puolia, 
mutta varjo voi näyttäytyä valona ja valo varjona. Eri tarkastelijat voivat 
nähdä lapsen päinvastaisessa valossa, tai sitten lapsi voi jäädä näkymät-
tömäksi. Luvussa pohditaan, missä määrin kasvatusyhteisöissä annetaan 
lapsen omille kertomuksille ja vaihtoehtoisille selityksille tilaa. Onko ky-

seessä ongelmallinen lapsi vai sittenkin aktiivinen toimija? Tekevätkö am-
mattilaiset lapsista ongelmia?

Luvussa 5 Hassuja juttuja – lasten huumoria päiväkoti- ja kouluympäris-
tössä Anna-Maija Puroila, Riikka Hohti ja Liisa Karlsson paneutuvat lasten 
huumoriin, joka jää usein syrjään kasvatusta koskevissa virallisissa keskus-
teluissa sekä kasvatus- ja opetussuunnitelmissa. Silti huumori ja ilo näyt-
täytyvät olennaisena osana lapsuutta, etenkin lasten keskinäisessä kanssa-
käymisessä. Lapset nauravatkin aikuisia enemmän ja haluavat tietoisesti 
pitää hauskaa. Nauru ja huumori tuovat iloa lasten arkeen, mutta toisaalta 
niiden avulla voidaan myös käyttää valtaa, syrjäyttää ja alistaa.

Luvussa 6 Esteettisiä ja eettisiä kosketuksia Susanna Kinnunen, Elina 
Viljamaa ja Eila Estola syventyvät lasten moninaisiin ja moniaistisiin tapoi-
hin kertoa. Koskettaminen monine vivahteineen toimii luvussa esimerkki-
nä siitä, miten kehollisuuteen yhdistyvät kasvatuksen eettiset ja esteettiset 
ulottuvuudet. Luvussa pohditaan, millaisiin haasteisiin lapset asettavat 
aikuisen, joka haluaa ymmärtää lapsen kokonaisvaltaista, moniaistista elä-
mää.

Luvussa 7 Lapsen katseen edessä − yhteenveto ja uusia avauksia Eila 
Estola, Liisa Karlsson, Anna-Maija Puroila ja Leena Syrjälä kokoavat kirjan 
keskeisen sanoman. Luvussa pohditaan lasten hyvinvoinnin keskeisiä teki-
jöitä ja tutkimustulosten soveltamista arjen kasvatuskäytäntöihin ja lapsia 
koskevaan päätöksentekoon. 
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2 
Kuuntelemista ja kuulluksi 

tulemista
Virpi Louhela-Risteelä

On menossa uskonnon tunti. Tunnilla opiskelee yhdessä 30 lasta, jois-
ta 23 on yleisopetuksen ja seitsemän erityisopetuksen oppilasta. Osa 
erityisoppilaista ei opiskele oppiaineittain, vaan toiminta-alueittain. 
Tunti on järjestetty moniaistisesti. Aiheena on Sakkeus. Sakkeusta kä-
sitellään auditiivisella pisteellä keskustelun ja lukemisen muodossa, 
visuaalisella pisteellä maalaten ja piirtäen, taktiilisella pisteellä tietoko-
neen avulla ja kinesteettisellä pisteellä draaman muodossa. Tällä tavalla 
järjestetyillä oppitunneilla myös toiminta-alueittain opiskelevat lapset 
ovat viittoen tai kertoen oppineet valitsemaan itselleen sopivimman 
toimintamuodon. 

Viljamilla on Downin syndrooma. Hän on iältään muita vanhempi, 
mutta taidoiltaan vielä pienen lapsen tasolla. Hän ymmärtää puhetta 
ja selkeitä ohjeita ja osaa vastailla yksittäisillä sanoilla. Lisäksi Viljami 
kommunikoi tukiviittomien ja kuvien avulla. Tänään draamapisteen 
ovat valinneet kymmenkunta yleisopetuksen poikaa sekä Viljami. Minua 
hiukan hirvittää nähdessäni oppilasjoukon, joka on valinnut kyseisen 
toimintapisteen. Viljami nimittäin saattaa jumittua kesken toiminnan. 
Hän ahdistuu rauhattomassa tilanteessa ja saattaa alkaa sylkeä. Aukai-
sen pikkuluokan oven, ja pojat marssivat päättäväisinä jonossa sisään. 
Myös Viljami. Otan pojat seisomaan puolikaareen eteeni, ja kertaamme 
ohjeet ja esityksen tekemisen vaiheet. Lopuksi sanon: ”Huomaattehan 
pojat, että tällä kertaa myös Viljami on valinnut tämän ryhmän. Lupa-
simme teille itsenäistä aikaa, joten Viljamillakaan ei ole nyt omaa oh-
jaajaa mukanaan. Kokeillaan, kuinka kaikki sujuu.” Pojat nyökyttelevät, 
ja siirrymme ohjaajan kanssa käytävälle oven taakse. 

Hetken kuluttua pikkuluokasta kuuluu valtava meteli. Huutoa, kar-
juntaa ja kolinaa. Minun pitää kovasti hillitä itseäni, etten heti aukaise 
ovea. Kuuntelen hetken aikaa ja ymmärrän, että harjoitukset ovat täy-

dellä teholla käynnistyneet. Kun kierrän seuraavan kerran tämän työs-
kentelypisteen ohi, on ääniin tullut ikävä sävy. Meteli ei kuulosta enää 
pelkältä harjoittelulta. Nyt aukaisen oven ja kurkistan sisään. Harjoituk-
set ovat menossa, mutta Santeri itkee nurkassa. Kysyttyäni syytä saan 
tietää, että Santeri olisi välttämättä halunnut esittää Jeesusta, mutta 
pojat ovat äänestäneet asiasta, ja Jeesukseksi on porukan päätöksellä 
valittu toinen oppilas. Käyn juttelemassa Santerin kanssa. Kun Santeri 
hyväksyy tilanteen, kysyn, onko muutoin kaikki hyvin. Näen Viljamin 
istumassa pöydän alla, ja minua huolestuttaa edelleen. Pojat kertovat, 
että he ovat paikallisia asukkaita, joilta Sakkeus kerää veroja, ja myös 
Viljami odottelee pöydän alla veronkerääjää. Selitys on mielestäni riit-
tävä, ja poistun paikalta. Pojat jatkavat äänekkäitä harjoituksiaan. 

Hetken kuluttua ovi aukeaa ja pojat tulevat pyytämään minua apuun. 
Heillä on ongelmia Viljamin kanssa. Harjoitukset ovat seisahtaneet koh-
taan, jossa Sakkeus kiipeää puuhun nähdäkseen Jeesuksen väkijoukon 
yli. Pojat kertovat, etteivät he saa Viljamia ymmärtämään ohjeitaan. He 
ovat sopineet, että Sakkeusta esittävä kaveri kiipeää terapiatilan sei-
nällä oleville puolapuille, jotka ovat esityksessä puu, ja joka kerta käy 
niin, että Viljami ryntää pöydän alta kiskomaan Sakkeusta lahkeista ja 
huutaa: ”Ei saa, ei saa!”

Mietin hetken ja kerron, että Viljamille on opetettu, ettei hän saa te-
rapiatilassa olleessaan kiivetä ilman aikuisen läsnäoloa puolapuille. Eh-
käpä Viljami näkee tilanteen niin, että pojat tekevät jotain luvatonta ja 
yrittää kieltää heitä. Viljamin on tässä tilanteessa mahdotonta ymmär-
tää, miksi yhtäkkiä puolapuilla saakin kiipeillä ilman aikuisen läsnäoloa. 

Pojat keskustelevat hetken aikaa ja sanovat nyt pärjäävänsä ilman 
minua, joten siirryn jälleen kiertelemään muille toimintapisteille. Op-
pitunti kuluu, ja lopulta pojat kutsuvat minut katsomaan valmista esi-
tystä.

Jerusalemin asukkaat ovat rivissä lattialla, myös Viljami. Sakkeus kier-
tää töykeänä keräämässä heiltä rahaa. Asukkaat kaivelevat taskujaan 
ja ojentavat kuviteltua rahaa. Myös Viljami seisoo kädet ojossa ja an-
taa Sakkeukselle rahansa. Näytelmä etenee. Kun Jeesus alkaa lähestyä, 
työntyy väkijoukko Sakkeuksen eteen, niin ettei hän näe väkijoukon yli. 
Sakkeus kiipeää puolapuille nähdäkseen Jeesuksen. Kiivain väkijoukon 
vastustaja tarttuu Sakkeusta lahkeesta ja huutaa: ”Ei saa, ei saa!” Jeesus 
saapuu Sakkeuksen kohdalle ja pyytää hänet alas puusta; väkijoukko on 
ihmeissään. Myös väkijoukon kiivain henkilö irrottaa otteensa ja pysäh-
tyy katsomaan Jeesusta. Sakkeus, Jeesus ja lahkeesta kiskonut kansalai-
nen kääntyvät opettajaan päin. Muu väkijoukko seisoo taustalla. Jeesus 
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pyytää päästä Sakkeuksen kotiin kylään. Kun Sakkeus suostuu, katsoo 
Jeesus opettajaa kohti ja sanoo: ”Koska minä välitän myös niistä, joita 
syrjitään!” Esitys loppuu.

Esityksen jälkeen muistan taputtaneeni kyynel silmäkulmassa kimaltaen. 
Vaikka jouduin kovasti pidättelemään itseäni, jotta uskalsin luottaa op-
pilaisiin ja antaa heille omaa aikaa ja tilaa, saatoin nyt todeta, että us-
konnon kappaleen ydin oli opittu ja sisäistetty. Tunsin ylpeyttä oppilais-
tani. Viljamin reaktio oli onnistuneesti keksitty sisällyttää kertomuksen 
tapahtumiin. Nyt ymmärsin myös aiemman konfliktin merkityksen. San-
teri haluttiin tällä kertaa muihin rooleihin, ja Jeesuksen rooli oli annet-
tu sille oppilaalle, joka ei juuri koskaan loistanut keskipisteenä. Perttu 
kuului joukon epävarmoihin ja hiljaisiin oppilaisiin. Ilokseni hän suoriu-
tui Jeesuksen roolista loistavasti. Sakkeuksen kertomuksen opetus näkyi 
näytelmän sisällön lisäksi myös oppilaiden omissa käytännön valinnoissa. 

Tällä oppitunnilla minulle kuuntelemisen harjoitteleminen oli samalla 
itsehillinnän harjoittelemista. Opettajana olen oppinut ennakoimaan tu-
levia tilanteita niin, että olen paikalla sammuttelemassa tulipaloja − jopa 
ennen kuin niitä on syttynyt.  Ennakointi kertonee toisaalta hyvästä op-
pilaantuntemuksesta, mutta samalla saatan tulla ohjailleeksi vuorovaiku-
tustilanteita opettajan näkökulmasta. Kun lapsille annetaan mahdollisuus 
suunnata oppimistilanteita, voi yllättyä positiivisesti, kuten minulle kävi 
Viljamin esimerkissä.

kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen 

Me kirjan kirjoittajat olemme osa samaa tutkimusryhmää. Meitä yhdistää 
kiinnostus lasten kerrontaa ja heidän kuuntelemistaan kohtaan. Kirjan 
jokainen luku avaa yhteisestä teemastamme erilaisia näkökulmia kodin, 
päiväkodin tai koulun kontekstissa. Minä olen lähestynyt lasten kerrontaa 
ja heidän kuuntelemistaan tutkijan ja opettajan roolia yhdistäen. Tutki-
muksellinen kiinnostuksen kohteeni liittyy kuuntelemisen seuraukseen, 
toisen osapuolen kuulluksi tulemiseen.1 Opettaja-oppilassuhde on yksi 
niistä ihmissuhteista, jonka ytimessä kuunteleminen ja kuulluksi tulemi-
nen ilmenevät.2 Olen toteuttanut opettajaparini 3 kanssa kolme lukuvuot-
1 Louhela 2012	
2 Noddings 2012	
3 Luokanopettaja Sari Koskenkari	

ta kestäneen oman ammatillisuutemme kehittämisprosessin.4 Tuona aika-
na saimme kokea omakohtaisesti, miten kuuntelemisen seurauksena voi 
käynnistyä ajattelua, joka alkaa muuttaa myös kasvattajan omia käytäntöjä.5 
Meidän kohdallamme tuota ammatillista muutosta edesauttoi oman ope-
tuksen videoiminen ja pedagogisen päiväkirjan kirjoittaminen. Kehittämis-
prosessin edetessä oli mielenkiintoista huomata, kuinka kuuntelemisessa oli 
muutosvoimaa laajemminkin. Kuuntelemisen myötä myös lasten toiminta 
alkoi muuttua. Lapsissa muutos näkyi epävarmuuden, jännityksen tai huo-
len poistumisena ja omaehtoisen osallistumisrohkeuden syntymisenä. Tä-
män muutoksen olen nimennyt kuulluksi tulemisen hetkeksi. Opettajan ja 
oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa kuulluksi tulemisen hetki on se hetki, 
jolloin oppilaan toiminnassa alkaa ilmetä muutoksia.6 Saavutetulla kuulluk-
si tulemisen hetkellä oli merkitystä opetustilanteen etenemisen kannalta.

Tässä luvussa käyttämäni tapauskertomukset ovat 1–4-luokkalaisten op-
pilaiden liikuntatunneilta sekä 6–8-vuotiaiden oppilaiden uskontotunnilta. 
Kertomukset ovat tilanteita oppitunneilta, joissa erityisopetuksen ja ylei-
sopetuksen oppilasryhmät oli yhdistetty yhteiseksi opetusryhmäksi, kuten 
Viljamin kertomuksesta käy ilmi. Ennen Viljamin tapausta olin työsken-
nellyt työparini kanssa lähes kolme lukuvuotta kuuntelemisen teemojen 
parissa. Ajan myötä meille oli käynyt selväksi, että kuunteleminen opettajan 
pedagogisena työkaluna alkoi helpottaa taitotasoltaan hyvin heterogeenisen 
opetusryhmän opettamista. Kuunteleminen lisäsi ja mahdollisti inklusiivista 
opetusta, koska ensimmäinen askel kuuntelemisen toteuttamisessa oli sen hy-
väksyminen, että olemme kaikki erilaisia yksilöitä. Kuuntelemisen ydin lähtee 
jokaisen yksilön oikeudesta olla arvostettu ja hyväksytty juuri omanlaisenaan. 
Sillä ei ole merkitystä, kuinka paljon tai missä taidoissa ja ominaisuuksissa op-
pilaat eroavat toisistaan. Sen sijaan toiminnan soveltaminen kaikille sopivak-
si on ratkaiseva tekijä. Tämän myös kertomuksen toisluokkalaiset pojat oli-
vat sisäistäneet. He eivät yrittäneet muuttaa Viljamia, vaan sisällyttivät hänet 
ominaisuuksineen ja sen hetkisine tietoineen ja taitoineen mukaan yhteiseen 
toimintaan. 

Lapsen kuuntelemiseen pohjaavaa pedagogiikkaa on tutkittu ja mää-
ritelty muun muassa Italiassa, Pohjoismaissa, Kyproksella, Englannissa 

4 Ensimmäisen lukuvuoden aikana toteutimme toimintatutkimuksen, jonka aikana videoimme omaa 
opetustamme ja kirjoitimme pedagogista päiväkirjaa pitämistämme liikuntatunneista. Väitöskirjani, 
Kuulluksi tulemisen pedagogiikka kaikille yhteisessä koululiikunnassa, on tutkimuskertomus kyseis-
estä lukuvuodesta. Kahden seuraavan lukuvuoden aikana kehittämistyö laajeni koskemaan myös mui-
ta peruskoulun oppiaineita. Opetusryhmä vaihtui ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.	
5 Ks. myös Hohti & Puroila tässä teoksessa.	
6 Louhela 2012	
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ja Uudessa-Seelannissa.7 Kuuntelemisen pedagogiikan avulla pyritään 
ehkäisemään marginalisoivia käytänteitä sekä saamaan lasten ääntä 
kuuluville ja tätä kautta lisäämään osallisuuden kokemusta. Kuuntele-
misella on siis tutkimuskirjallisuudessa yhtymäkohtia inkluusion ideolo-
giaan laajemminkin. Lasten kuuntelemismahdollisuuksien lisääminen on 
tärkeä näkökulma koulun toimintakulttuurin ja rakenteiden kehittämis-
työssä nyt, kun myös Suomessa elämme vaihetta, jolloin kaikille yhtei-
seen opetukseen on sitouduttu entistä vahvemmin.8 Inkluusion periaate 
etenee hitaasti mutta varmasti ja tuo mukanaan opettajille haasteen yhä 
moninaisemmista oppilasryhmistä. Erilaisiin tarpeisiin vastaamisen edes-
sä opettaja voi kokea itsensä ja ammattitaitonsa riittämättömäksi. Moni-
naisuuden kohtaaminen on kuitenkin sekä nykyhetkeä että tulevaisuut-
ta yhä useampien opettajien kohdalla. Tämä oli yksi niistä syistä, jonka 
vuoksi halusin työparini kanssa kehittää ammatillisuutta opetusryhmis-
sä, joissa oli mukana useita erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita. 

Kasvattajan näkökulmasta kuunteleminen ei ole aina helppoa, sillä kou-
lun ja päiväkodin toimintakulttuurit ja päivän rakenteet eivät välttämättä 
anna tarpeeksi aikaa lasten yksilölliseen ja kuuntelevaan kohtaamiseen. 
Oma ratkaisumme oli hyödyntää samanaikaisopettajuuden työmuotoja.9 
Kahden opettajan läsnäolon myötä toisella opettajalla oli mahdollisuus ir-
rottautua varsinaisesta opetustilanteesta ja kiinnittää huomionsa yhteen 
lapseen toisen ohjatessa muuta ryhmää. Yhdenkään oppilaan opetus ei 
lakannut tai kärsinyt. Samanaikaisopettajuuden avulla saimme järjestettyä 
opetukseen kuuntelemista lisäävää resurssia.

kuunteleminen ja Valta

Hilla pyörii ympärillä ja yrittää tavoittaa opettajan katsetta. Toinen 
oppilas poistuu paikalta, ja Hilla sanoo opettajalle: ”Yritän jarruttaa.” 
Opettaja sanoo: ”Joo”, mutta ei käännä katsettaan Hillaan päin, vaan 
seurailee muita lapsia. Hilla luistelee rinnalla, jarruttaa ja kysyy: ”Täl-

7 Rinaldi 2008; Dahlberg & Moss 2005; Messiou 2002, 2006a, 2006b, 2008a, 2008b; Nutbrown & 
Clough 2009; Macartney 2011	
8 Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin (YK:n yleissopimus lasten oikeuksista 1989, Sala-
mancan julistus 1994, Luxemburgin peruskirja 1996, YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koske-
va sopimus 2006), joista käsite inklusiivinen opetus juontaa juurensa. Nämä sopimukset asettavat 
koulujärjestelmälle vaatimuksen kaikille lapsille yhteisen koulun järjestämisestä. Kaikille yhteisen 
opetuksen käsite esiintyy myös Unescon inklusiivisen koulutuksen kehittämisen tavoitteissa (engl. 
education for all, UNESCO 2009).	
9 Toteutimme samanaikaisopettajuuden työmuotoja erityisluokanopettaja−luokanopettaja-
työparina.	

lainko?” Hilla tulee ihan lähelle opettajaa ja pyörii edelleen ympäril-
lä. Opettaja on kiinnittänyt katseensa kauempana olevaan oppilaiden 
joukkoon ja lähtee luistelemaan heitä kohti. Hilla seuraa rinnalla ja 
jarruttaa toistuvasti. Opettaja etenee kohti oppilasjoukkoa eikä huo-
maa Hillaa.

Edellä olevassa videoaineiston katkelmassa Hilla jäi luistelutunnilla 
yrityksistään huolimatta opettajan huomion ulkopuolelle. Hän ei tul-
lut kuulluksi eikä nähdyksi. Hilla janosi tunnilla huomiota jatkuvasti. 
Toistuvasti hän pyrki pitämään opettajan katseen itsessään ohi muiden 
oppilaiden. On mahdollista, että opettaja epäonnistui kuuntelemisen 
hetkessä. On myös mahdollista, että opettaja ei antanut huomiota Hil-
lalle, koska pyrki tietoisesti olemaan tasapuolinen kaikkia oppilaita koh-
taan. Niin tai näin, Hillan esimerkki kertoo, että lapsen kuunteleminen 
tai kuuntelematta jättäminen on usein kasvattajan päätösvallassa. Peter 
Moss, Alison Clark ja Anne Trine Kjørholt kirjoittavat kuuntelemisen 
ja vallan käytön riskeistä.10 Kuuntelemisen vaikutus voi vääristyä, jos 
ei oteta huomioon valtasuhteita, jolloin marginaalin äänet jäävät kuu-
lematta. Mikäli kuuntelemisen prosessi nousee itsetarkoitukseksi, sillä 
ei enää pyritä heikentämään tai vastustamaan valtasuhteita. Opettajan 
ja Hillan suhteessa opettajalla oli päätösvalta siitä, kenelle hän soi kat-
seensa kyseisessä opetustilanteessa. Sillä kertaa opettajan katse ohit-
ti Hillan ja seurasi taempana luistelevia oppilaita. Edellä mainittujen 
tutkijoiden mukaan kuuntelemisesta voi myös muodostua keino hallita 
lasta yhä vahvemmin: lapsesta luodaan tietynlainen subjekti. Myös mi-
nulle opettajana oli muodostunut tietynlainen kuva niin Viljamista kuin 
Hillastakin. Heitä oli kyllä kuunneltu; olivathan he lapsia, joiden seuras-
sa olimme opetelleet keskittymistä kuuntelemisen hetkeen. Molempien 
näiden esimerkkien myötä jouduin kuitenkin pohtimaan, oliko oma 
kehittymiseni vaiheessa, jossa kuuntelemiseen keskittyminen oli vielä 
itsetarkoitus. Oliko kuuntelemisessani jotakin teennäistä? Olinko op-
pinut jo luottamaan kuuntelemisen tärkeyteen niin paljon, että annoin 
kuulemieni asioiden suunnata toimintaa omista tuntisuunnitelmistani 
poiketen? 

Viljami oli oppilas, jonka osallistumisen opetukseen olin tottunut järjes-
tämään tuen tarpeet huomioiden. Esimerkkikertomuksen tunnilla suurin 
huoleni liittyi siihen, kuinka uskaltaisin antaa hänen toimia itsenäisesti 
10 Moss, Clark & Kjørholt 2008, 9–12	
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10 Moss, Clark & Kjørholt 2008, 9–12	
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toisten lasten joukossa ilman minun tai koulunkäynninohjaajan läsnäoloa. 
Myös kehitysvammaisella oppilaalla on oikeus omiin valintoihinsa. Hän 
valitsi ryhmän, jolle oli luvattu itsenäisen työskentelyn aikaa ilman aikui-
sen konkreettia läsnäoloa. En kokenut voivani perua tätä lupausta. Tilanne 
yllätti minut, sillä olin olettanut aiempien kokemusteni perusteella Vilja-
min valitsevan toisin. Seisoessani huolestuneena pikkuluokan oven takana 
pohdin, pitäisikö minun Viljamin tuen tarpeesta tietoisena perua oppilaille 
annettu lupaus. Toisaalta, jos järjestäisin aikuisen Viljamin mukaan ohjaa-
maan tilannetta, tulisiko aikuinen läsnäolollaan ohjanneeksi samalla myös 
muiden oppilaiden toimintaa? Näkisimmekö tunnin lopussa siis aikuisen 
vai lasten tuotoksen Sakkeuksen kertomuksesta?

Onneksi rohkenin toimia tällä kertaa toisin kuin tavallisesti. Uskaltaes-
sani luottaa lasten keskinäiseen kykyyn kohdata toisiaan sain yllättyä. 
Lapset osasivat luontaisesti toimia luovasti, tavalla, jota itse olin kehittä-
misvuosien kuluessa yrittänyt harjoitella. Mikäli olisin ollut mukana luok-
kahuoneessa, olisin yrittänyt suunnata ja jopa muuttaa Viljamin toimintaa. 
Selittää kuvin, viittomin ja kaikin mahdollisin keinoin sitä, miksi nyt saa 
kiivetä mutta muulloin ei. Lapset hyväksyivät Viljamin mukaan toimintaan 
niillä tiedoilla ja taidoilla, jotka hänellä oli. Luvussa neljä kysellään, onko 
”erilaisen” lapsen mahdollista kertoa itsestään toisenlaista kertomusta luo-
kan vuorovaikutustilanteissa.11 Viljamin kohdalla toisin kertomiseen osal-
listuivat luokan muut oppilaat. Opettajana tiesin hänen tuen tarpeensa 
ja oppimisen tasonsa niin tarkasti, että olin jäänyt kehitysvammaisuuteen 
liittyvän tietomääräni vangiksi. Aiempi kuuntelemiseni oli keskittynyt tiet-
tyihin asioihin, jonka vuoksi Viljamista oli muodostunut minulle tietynlai-
nen kuva. 

Hillan muistan oppilaana, jonka huomion tarve oli välillä suorastaan 
hermostuttavaa. Painin usein itseni kanssa pohtien kysymystä, täytyykö 
aina kuunnella. Voinko antaa itselleni oikeuden valikoida tilanteet, jolloin 
kuuntelen? Onko se minun oikeuteni opettajana, vai onko lapsillakin sama 
oikeus? Miten suhtaudun tilanteeseen, jossa lapsi toimii samoin kuin minä 
valikoiden tilanteita, joissa kuuntelee tai haluaa olla kuuntelematta? Olipa 
opettajan kehittämistyön näkökulma mikä tahansa, on tärkeää pitää mie-
lessä, että aikuis-lapsi -suhteessa edellä mainitsemieni tutkijoiden mukaan 
kuuntelemiseen keskittyvän on tärkeää olla tietoinen lapsen ja aikuisen 
välillä vallitsevista valtasuhteista.12 Tällöin voi tarkkailla kriittisesti omia 

11 Ks. myös Hohti & Puroila tässä teoksessa.	
12 Moss, Clark ja Kjørholt 2008	

kuuntelemisen tarkoituksiaan, kuuntelemiseen liittyvää prosessia ja sen 
seurauksia.

kuulluksi tulemisen hetki

Luvun alussa kerroin, kuinka kuuntelemisen myötä lasten toiminnassa al-
koi näkyä muutoksia. Nimeämäni kuulluksi tulemisen hetken seurauksena 
oppilas alkoi uskoa omiin kykyihinsä. Alkusyksystä, vielä itselleni vieraan 
oppilasjoukon keskellä, näitä tilanteita ilmeni harvemmin. Opettajien ja 
oppilaiden tutustumisen ja luottamuksen lisääntymisen myötä hetkiä al-
koi ilmaantua aineistoon yhä useammin. Kuulluksi tulemisen hetken syn-
tymiseen tarvittiin ensin pohjalle opettajan ja oppilaan välinen turvallinen 
ja välittävä vuorovaikutus. Eri tutkimusten mukaan opettaja-oppilassuh-
teen laadulla on merkittävä vaikutus oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvin-
vointiin ja oppimiseen: sen on todettu vaikuttavan oppilaan motivaatioon, 
kognitiiviseen kehitykseen13, turvalliseksi koettuun oppimisympäristöön14, op-
pimistuloksiin ja akateemisiin saavutuksiin.15 Välittävästä yhteisöstä, jossa 
korostuvat sosiaalinen vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys, 
hyötyvät kaikki.16 Kuulluksi tulemisen hetkessä merkityksellistä oli se, että 
opettaja keskittyi rauhassa tilanteeseen. Hän osoitti kuuntelevansa ja pyrki 
ymmärtämään. Se riitti siihen, että lapsen toiminnassa alkoi tapahtua nä-
kyviä muutoksia. Tämän teoksen luvussa kolme pohditaan, ymmärretään-
kö lapsen kertomaa. Ymmärtämistä kuvataan suuntautumisena ja kurkot-
tautumisena toista kohti.17 Kuulluksi tulemisen hetkissä oppilas rohkaistui 
siitä, että opettaja kuunteli juuri häntä eikä jakanut huomiotaan muualle. 
Kuvaan tätä Emmin kertomuksen avulla. Emmi oli temperamenttinen op-
pilas, kynnet aina valmiina raapaisuun liian painostavissa tilanteissa. Hän 
karkasi musiikkiliikunnan tunnilla jonosta ja kiipesi pakoon liikuntasalin 
näyttämölle. Kertomuksesta näemme, kuinka opettaja siirtyy opetustilan-
teesta syrjään ja alkaa keskittyä vain Emmiin.

Opettajat huomaavat Emmin karkaamisen, mutta jatkavat harjoitteen 
ohjaamista. Kuin sanattomasta sopimuksesta toinen opettajista siir-
tyy hetken kuluttua vaivihkaa sivummalle ja toinen jatkaa ohjaamis-

13 Goldstein 1999, 664–666	
14 Aultman, Williams-Johnson & Schutz 2009, 639	
15 Mm. Hamre & Pianta 2001, 634–636; Cadima, Leal & Buchinal 2010, 457–458; Entwisle & 
Hayduk 1988, 158; Perry, Donohue & Weinstein 2007, 269	
16 Battistich, Solomon, Watson & Schaps 1997, 148–149	
17  Ks. Viljamaa & Kinnunen tässä teoksessa.	
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ta. Ryhmän lapset ovat jo tottuneet siihen, että joskus joku lapsista 
saa yksilöllistä huomiota eivätkä kiinnitä huomiota siihen, mitä toinen 
opettajista tekee.

Opettaja tietää, ettei Emmi tule mukaan harjoittelemaan, mutta hän 
pyytää Emmiä istumaan viereensä lattialle. Opettaja istahtaa lavan 
eteen. Yllättäen Emmi myöntyy tähän, selvästi kuitenkin epäluuloise-
na. Hän tulee alas lavalta, istahtaa kauemmas opettajasta, laittaa kädet 
puuskaan, otsan kurttuun ja hokee useita kertoja: ”En varmasti mene!” 

Opettaja ei välitä tästä, vaan laulaa ja taputtaa ryhmän mukana Vesi-
hiisi-rapin rytmiä jalkoihinsa. 

Pikkuhiljaa Emmi alkaa hivuttautua kohti opettajaa ja tulee yhä 
lähemmäs ja lähemmäs edelleen lattialla istuen. Opettaja vilkai-
see Emmiä ystävällisesti. Emmin otsakurtut alkavat suoristua, ja 
ilmapiiri kevenee. Emmi istuu ja katselee opettajaa ja tuumailee ti-
lannetta. Lopulta Emmi siirtyy opettajan syliin istumaan ja käper-
tyy opettajan iholle niin tiiviisti kuin mahdollista. Opettaja jatkaa 
laulamista ja alkaa taputtaa nyt rytmiä Emmin polviin ja hartioihin. 

Iso osa kehittämistyön ajasta meni siihen, että opettelimme tunnistamaan 
omassa toiminnassamme niitä pedagogisia toimia, jotka mahdollisti-
vat kuulluksi tulemisen hetken syntymisen. Emmin kertomuksen aikaan 
olimme alkaneet jo tiedostaa, että oppilaan oman ajan, tilan ja vapauden 
kunnioittamisella on merkitystä kuuntelemisen prosessissa. Lapsella oli 
vapaus ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään kuten myös valita itse, osallis-
tuiko toimintaan. Opettelimme luottamaan siihen, että oppilaan käyttäy-
tymisen takana on aina jokin syy, kuten esimerkiksi Emmin karkaamisella. 
Karkaamisen taustalla oli Emmin tarkkaa, kokemuksellista tietoa omasta 
osaamisestaan. Hänellä oli vaikeuksia karkeamotorisissa taidoissa, joten 
hän oletti, ettei selviytyisi Vesihiisi-rapin kehorytmistä. Kukaan meistä 
ei mielellään näytä puutteitaan tai osaamattomuuttaan muille. Jotta op-
pilaan oli mahdollista käsitellä myös negatiivisia tunteita ja kokemuksia 
turvallisessa ilmapiirissä, oli tärkeää antaa oppilaalle omaa aikaa ja tilaa 
niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Turvallisiin vuorovaikutussuhteisiin 
ei liity huolta nolatuksi tai nöyryytetyksi tulemisen kokemuksista. Emmin 
valinnanvapauden kunnioittaminen merkitsi luottamista siihen, että Emmi 
päätyy lopulta itselleen oikeaan ratkaisuun, kuten lopulta kävikin.

Emmi tarvitsi oman ajan, tilan ja vapauden rinnalla myös sopivan 

määrän aikuisen huomiota ja läheisyyttä, jotka toinen ryhmän opet-
tajista hänelle mahdollisti. Yksityisyyden ja toisaalta läheisyyden tar-
peesta muodostui ryhmän kullekin oppilaalle juuri hänen henkilökoh-
tainen tapansa käsitellä tilanteita. Yksi lapsi saattoi tarvita enemmän 
yksityistä aikaa tarkkaillessaan toimintaa kauempaa, toiselle riitti pie-
ni hetki opettajan rinnalla. Jollekulle läheisyyttä ja huomiota oli se, että 
opettaja otti toiminnan lomassa häneen ystävällisen katsekontaktin, 
joku taas saattoi tarvita halauksen, hetken syliä tai konkreettista apua. 
Oppilaantuntemuksen lisääntyminen helpotti arvioimaan yhä parem-
min näitä tekijöitä oppilaskohtaisesti. Kuuntelemisen myötä opettaja 
oppi suuntaamaan pedagogista toimintaansa tilannetekijöiden mukaan.

Koskettaminen oli yksi niistä asioista, joita pohtiessaan opettaja joutui 
arvioimaan läheisyyden ja yksityisyyden välisiä rajoja. Emmi kömpi omas-
ta aloitteestaan opettajan syliin. Koskettamisen sopivuutta pedagogise-
na keinona oli arvioitava kunkin oppilaan ja tilanteen kohdalla erikseen. 
Opettaja koski oppilaaseen vain, jos hän havaitsi sen hyväksi oppilaantun-
temuksen ja tilanteen arvioinnin pohjalta. Jos oppilaaseen päätettiin olla 
koskematta, oppilaalle jäi kuitenkin mahdollisuus tehdä itse aloite.  Näin 
tapahtui Emmin esimerkissä, kun opettaja meni lähelle ja Emmi sai hivut-
tautua opettajan kylkeen sitten, kun hän halusi. 

Emmi istuu opettajan sylissä rennon ja levollisen oloisena. Pik-
kuhiljaa hän alkaa taputtaa laulun rytmiä opettajan käsiin. Toi-
nen opettaja ja muut oppilaat harjoittelevat useampia kertoja 
laulua. Emmillä on aikaa istua rauhassa ja harjoitella kehorytmiä 
toisen opettajan sylissä. Lopulta opettaja kysyy Emmiltä, tulisiko 
hän leikkiin mukaan opettajan pariksi. Ensin Emmi epäröi, mut-
ta nousee kuitenkin ja lähtee opettajan kanssa mukaan loruttele-
maan Vesihiisi-rivistöön. Emmin ja opettajan katseet kohtaavat. 
Opettaja hymyilee lämpimästi. Emmin kasvot ovat yhtä aurinkoa.

Emmin ja opettajan tilanteessa oli tärkeää, että toinen opettajista pystyi 
olemaan kiireetön vuorovaikutuskumppani, opastaja, ohjaaja ja jopa syli. 
Kun Emmi tunsi olonsa taas turvalliseksi opettajan sylissä, hän oli valmis 
yrittämään harjoitusta uudelleen ja teki sen tällä kertaa iloiten, aurinkoi-
nen hymy kasvoillaan. Silminnähtävä muutos oppilaassa, joka karatessaan 
juoksi kyyryssä, kulmat kurtussa ja puolusti itseään jo valmiiksi hokien: 
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määrän aikuisen huomiota ja läheisyyttä, jotka toinen ryhmän opet-
tajista hänelle mahdollisti. Yksityisyyden ja toisaalta läheisyyden tar-
peesta muodostui ryhmän kullekin oppilaalle juuri hänen henkilökoh-
tainen tapansa käsitellä tilanteita. Yksi lapsi saattoi tarvita enemmän 
yksityistä aikaa tarkkaillessaan toimintaa kauempaa, toiselle riitti pie-
ni hetki opettajan rinnalla. Jollekulle läheisyyttä ja huomiota oli se, että 
opettaja otti toiminnan lomassa häneen ystävällisen katsekontaktin, 
joku taas saattoi tarvita halauksen, hetken syliä tai konkreettista apua. 
Oppilaantuntemuksen lisääntyminen helpotti arvioimaan yhä parem-
min näitä tekijöitä oppilaskohtaisesti. Kuuntelemisen myötä opettaja 
oppi suuntaamaan pedagogista toimintaansa tilannetekijöiden mukaan.

Koskettaminen oli yksi niistä asioista, joita pohtiessaan opettaja joutui 
arvioimaan läheisyyden ja yksityisyyden välisiä rajoja. Emmi kömpi omas-
ta aloitteestaan opettajan syliin. Koskettamisen sopivuutta pedagogise-
na keinona oli arvioitava kunkin oppilaan ja tilanteen kohdalla erikseen. 
Opettaja koski oppilaaseen vain, jos hän havaitsi sen hyväksi oppilaantun-
temuksen ja tilanteen arvioinnin pohjalta. Jos oppilaaseen päätettiin olla 
koskematta, oppilaalle jäi kuitenkin mahdollisuus tehdä itse aloite.  Näin 
tapahtui Emmin esimerkissä, kun opettaja meni lähelle ja Emmi sai hivut-
tautua opettajan kylkeen sitten, kun hän halusi. 

Emmi istuu opettajan sylissä rennon ja levollisen oloisena. Pik-
kuhiljaa hän alkaa taputtaa laulun rytmiä opettajan käsiin. Toi-
nen opettaja ja muut oppilaat harjoittelevat useampia kertoja 
laulua. Emmillä on aikaa istua rauhassa ja harjoitella kehorytmiä 
toisen opettajan sylissä. Lopulta opettaja kysyy Emmiltä, tulisiko 
hän leikkiin mukaan opettajan pariksi. Ensin Emmi epäröi, mut-
ta nousee kuitenkin ja lähtee opettajan kanssa mukaan loruttele-
maan Vesihiisi-rivistöön. Emmin ja opettajan katseet kohtaavat. 
Opettaja hymyilee lämpimästi. Emmin kasvot ovat yhtä aurinkoa.

Emmin ja opettajan tilanteessa oli tärkeää, että toinen opettajista pystyi 
olemaan kiireetön vuorovaikutuskumppani, opastaja, ohjaaja ja jopa syli. 
Kun Emmi tunsi olonsa taas turvalliseksi opettajan sylissä, hän oli valmis 
yrittämään harjoitusta uudelleen ja teki sen tällä kertaa iloiten, aurinkoi-
nen hymy kasvoillaan. Silminnähtävä muutos oppilaassa, joka karatessaan 
juoksi kyyryssä, kulmat kurtussa ja puolusti itseään jo valmiiksi hokien: 



28 29

”En varmasti mene!” Emmin olemus kertoi hänen varautuvan siihen, että 
opettaja patistelee tai määrää hänet mukaan toimintaan. Vastarinta alkoi 
sulaa opettajan toimiessa toisin. Katherine Wearen mukaan erityisen tär-
keää kuulluksi tulemisessa on se, että yksilö alkaa ymmärtää itseään ja sitä 
kautta myös hyväksyy itsensä paremmin.18 

Keho ja kosketus ovat mielestäni tärkeitä asioita 2000-luvun opettajuutta 
pohdittaessa. Emmin ja opettajan kohtaamista voisi tarkastella myös suku-
puolinäkökulmasta. Olisiko Emmi pyrkinyt opettajan syliin, mikäli olisin-
kin ollut Eemeli? Väitöskirja-aineistossani kävi ilmi, että kosketus oli usein 
sukupuolisidonnaista toimintaa sekä opettajien että oppilaiden suunnalta. 
Rohkeimmin opettajaa koskettavat olivat poikkeuksetta tyttöjä. Poikien 
kehitys näkyi siinä, että ajan myötä he tulivat fyysisesti yhä lähemmäksi 
opettajaa, mutta odottivat usein opettajan koskettavan ensin. Syliin tulijat 
olivat tyttöjä, ja selkään taputtelut tai ote hartioista kohdistuivat useam-
min poikaan. Kosketus opettaja-oppilassuhteessa on vaikea ja ristiriitaisia 
tunteita herättävä asia. Koulussa on totuttu korostamaan oppilaiden kos-
kemattomuuden kunnioittamista. Mahtaako tämä seikka olla syynä myös 
meidän opettajien sukupuolittuneeseen kosketukseen? Onko samaa suku-
puolta olevan oppilaan lähelle päästäminen jollakin tavalla sopivampaa? 
Lain mukaan oppilaan koskettaminen on mahdollista esimerkiksi luokasta 
poistettaessa19, eli akuutissa tilanteessa tarvittavan fyysisen voimankäytön 
näkökulmasta. Sen sijaan koskettamista kasvatuksen ja opetuksen välineenä 
ei turvata samalla tavoin. Seksuaalisen häirinnän rajana tulee olla nollatole-
ranssi, mutta pedagogisessa toiminnassa suhtautumista koskettamiseen ei 
tulisi viedä myöskään toiseen ääripäähän. Koskettamista itsessään ei tulisi 
pitää huonona tai kiellettynä asiana. Silloin viemme samalla lapsilta oikeu-
den yhteen perustarpeeseen – toisen ihmisen läheisyyteen. Pitäessämme 
kuulluksi tulemisen hetkien mahdollistamista tärkeänä huomasimme, et-
temme voineet välttää koskettamista tai myöskään kosketetuksi tulemista.

lasten osallistumisrohkeus lisääntyy

Osallistumisrohkeuden herääminen oli osa sitä muutosta, joka lasten toi-
minnasta oli mahdollista silmin havainnoida. Omaehtoinen halu osallistua 
oli ensimmäinen merkki siitä, että arasteleva, pelokas tai kokonaan kieltäy-

18 Weare 2000, 89–94 	
19 Perusopetuslaki 1998/628, 36b§	

tyvä oppilas alkoi muuttua aktiiviseksi osallistujaksi. Lahjakaskin oppilas 
saattoi alisuoriutua, mikäli vuorovaikutussuhteet eivät olleet turvallisella 
pohjalla. Vastaavasti taidoiltaan heikompi saattoi ylittää oman oletetun 
taitotasonsa ja edetä kehityksessään luottavaisen, turvallisen ja välittävän 
yhteisön ympäröimänä, kuten seuraavassa Kirsin kertomuksessa. Kirsin 
esimerkki, kuten Emminkin, on kuvaus kuulluksi tulemisen hetkestä. Kirsin 
avulla kuvaan kuulluksi tulemisen hetken merkittävintä seurausta oppi-
mistilanteelle – oppilaan osallistumisrohkeuden heräämistä. 

Olemme luistelutunnilla. Opettajalla on mallikuvia erilaisista liu’uista. 
Tarkoituksena on näyttää oppilaille ensin kuva ja sitten mallisuoritus, 
minkä jälkeen oppilaat lähtevät harjoittelemaan. Opettaja nostaa korkeal-
le kuvan kynttiläliu’usta. Kuvan asentoa tarkastellaan yhdessä oppilai-
den kanssa. Kirsi vetäytyy pois oppilasryhmästä ja istahtaa jään reunalle. 

Seuraavalla kierroksella opettaja esittelee teräsmiesliukua, jossa kaar-
retaan eteenpäin toisen jalan ollessa takana ilmassa. Nyt Kirsi huudah-
taa: ”Mä en halua tehdä tollasta!” Opettaja keskustelee liu’un suoritusa-
sennosta muiden oppilaiden kanssa. Kirsi huutaa epätoivoisella äänellä 
porukan äänten yli: ”Isä sanoi, että mä EN SAA tehdä tollasta!” Oppilai-
den lähtiessä kokeilemaan Kirsi vetäytyy jälleen reunalle seuraamaan. 

Kirsi katsoo varpaitaan ja sanoo: ”Yksjalkaset on liian hankalia!” 
Opettaja kysyy: ”Haluaisitko ottaa kynttiläliu’un vielä uudestaan? 
Sen, että nostetaan kädet ylös?” Kirsi miettii ja sanoo epävarman 
näköisenä: ”Joo.” Opettaja keksii: ”Tai tiiäkkö mitä? Saat keksiä ihan 
itse jonkin liu’un.” Muut lapset palaavat opettajan ympärille, ja Kir-
si häviää taustalle kokeilemaan, keksisikö hän jonkin oman liu’un. 

Kirsi tulee takaisin ja sanoo opettajalle: ”Kato, mä oon keksiny jo 
oman! Mä oon keksiny monta asiaa!” Kirsi lähtee näyttämään ja yl-
lättää opettajan. Nyt hän ottaa vauhtia, hypähtää epävarmasti ilmaan 
pari kertaa, tulee jäälle horjahdellen kahdelle jalalle ja kaartaa opetta-
jaa kohti. Hän yrittää vielä pyörähtää piruetinomaisesti, laskee toisen 
jalan maahan polven varaan, katsoo opettajaa kohti ja nostaa kädet 
suorana sivuille esityksen loppumisen merkiksi. Opettaja huudahtaa 
ilahtuneena: ”Noiiin! Loppuasentoon päättyi vielä Kirsin liuku siellä!” 

Kun opettaja on katsonut muidenkin lasten liukuja, tulee Kirsi uudes-
taan opettajan luo ja sanoo: ”Mä teen nyt meduusaliu’un.” Opettaja tois-
taa: ”Meduusaliu’un?” Kirsi: ”Niin, kuin kukat halaa mua, mä yritän…” 
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Kirsi näyttää vartaloa heilutellen, että yrittää väistellä kukkia. Ja niin 
Kirsi jälleen liukuu ja päättää suorituksensa hienoon loppuasentoon. 
Innostus kasvaa, ja hän palaa jälleen opettajan luo kertomaan tekevän-
sä nyt elefanttiliu’un ja lähtee tömpsyttävin askelin juoksemaan pitkin 
jäätä. Opettajaa naurattaa: ”Nimiä ainakin tulee monenlaisia.” Ennen 
kuin tunti loppuu, varataan aikaa vielä oppilaiden toivomalle loppu-
leikille. Kun muut alkavat leikkiä, Kirsi ei malta siirtyä heti mukaan, 
vaan keksii ja kokeilee vielä muutamia liukuja itsekseen sivummalla.

Edellisessä katkelmassa Kirsin kiinnostus toimintaa kohtaan syntyi itse 
keksittyjen harjoitteiden avulla. Opettaja vapauttaa Kirsin huolesta ja epä-
varmuudesta antamalla vaihtoehdon, jossa Kirsi saa päättää, millä taito-
tasolla luistelee. Kirsin olo helpottuu, kun hän huomaa, ettei hänen ole 
pakko harjoitella yhden jalan liukuja. Opettajan hyväksyessä hänen seli-
tyksensä Kirsi rohkaistuu kokeilemaan. Kuulluksi tulemisen hetken jälkeen 
Kirsin tasapainotaidot saavat yhtä haasteellista harjoitusta kuin opettajan 
alkuperäisenkin tuntisuunnitelman mukaan. Kirsin keksimät harjoitteet 
sisältävät nimittäin myös yhdellä jalalla liukumista. Alkutilanteessa Kir-
sin epävarmuus oli niin suurta, että hän vetosi jopa isäänsä. Pian Kirsi 
kuitenkin innostui liukumisesta niin, ettei malttanut lopettaa harjoittelua, 
vaan jatkoi sitä vielä oppilaiden ehdottaman loppuleikin aikana. Kuulluksi 
tulemisen myötä Kirsin luisteluharjoitus muuttui omaehtoiseksi ja pitkä-
jänteiseksi. Kuuntelemisessa oli voimaa, joka mursi passivoituneen kieltäy-
tyjän osallistumaan ja kokemaan iloa omasta toiminnastaan. Muutoksen 
taustalla olleet huoli ja epävarmuus vaihtuivat uskoon omista kyvyistä ja 
selviytymisen mahdollisuudesta.  

kasVattajan toiminta kuulluksi tulemisen hetkissä

Kehittämisvuosien kuluessa opimme kuuntelemisesta kolme keskeistä 
asiaa: ensiksikin kyvyn kohdata ja käsitellä oppilaiden tunteita, toiseksi 
rohkeutta ryhtyä läheiseen vuorovaikutussuhteeseen oppilaan kanssa ja 
kolmanneksi kuuntelemiseen keskittymistä. 

Tunteiden ilmaisemisen vapaus oli merkittävää. Voidakseen hyvin op-
pilas tarvitsi tilaa ja vapautta ilon ja onnistumisen mutta yhtä lailla myös 
pettymyksen, turhautumisen tai kiukun tunteiden ilmaisemiseen. Tämän 
huomaaminen sai meidät pohtimaan, onko koulun sisältökeskeisessä arjes-

sa tilaa tunteiden käsittelylle. Onko lasten kerronnan kuuntelemiselle mah-
dollisuutta juuri sellaisena kuin se koulun vaihtuvissa tilanteissa purkautuu 
ilmoille? Liian usein oppilasta odottaa poistuminen luokasta ja rauhoittu-
minen joko yksin tai ulkopuolisen aikuisen kanssa, kun hänen turhautu-
misensa muututtua raivoksi. Huomasin tutkimuksessani, kuinka vahvasti 
tunteet liittyvät oppimistilanteisiin. Jos esimerkiksi liikuntatunnilla jokin 
pelotti, ehkäisi se oppimista merkittävästi. Kokemustemme perusteella 
päädyimme siihen, ettei opettaja voinut siirtää oppilaiden huolten ja tun-
teenpurkausten selvittämistä oppituntien jälkeiseen aikaan. Kokemukset ja 
tunteet olivat tilanne- ja kontekstisidonnaisia, ja kuulluksi tulemisen het-
ki vaati asioiden käsittelyn tapahtumaympäristössään niiden henkilöiden 
kanssa, joihin tilanne liittyi. Sen aikuisen, jolle oppilas viestitti eli kertoi 
käytöksellään huolestaan tai ongelmastaan, oli tärkeä reagoida.

Onnistuakseen kuulluksi tulemisen hetki vaati meiltä rohkeutta läheiseen 
vuorovaikutukseen. Käytännössä tämä tarkoitti aitoutta ja avoimuutta op-
pilaiden edessä, mikä ei suinkaan ollut aina helppoa. Myös opettaja itse jou-
tui riisumaan ammatillisen roolinsa asettaessaan itsensä monille tunteille 
alttiiksi ja samalla haavoittuvaksi. Kuulluksi tulemisen hetkeen ei voinut 
pakottaa oppilasta eikä opettajaakaan. Kyky aitoon kohtaamiseen kuulluksi 
tulemisen hetkissä kasvoi ajan kanssa, oman ammatillisen oppimisproses-
sin myötä. 

Kuulluksi tulemisen hetkessä tarvittiin lisäksi keskittynyttä kuuntelemis-
ta. Lapsi ei voi tulla kuulluksi, ellei joku kuuntele. Oppiaksemme kiinnittä-
mään huomiota oppilaan kuulluksi tulemiseen syvennyimme usein pohti-
maan sitä, kuinka oppilaat kertovat merkityksellisiä asioita tuntitilanteiden 
melskeessä. Tämän teoksen kuudennessa luvussa kuvaillaan lasten kerron-
taa keholliseksi; lapsen kokemukset maailmasta rakentuvat muun muas-
sa kosketuksissa ja ei-sanallisissa kerronnan tavoissa.20 Liikuntatunneilla 
kävi hyvin ilmi, millä tavoilla oppilaat kertoivat itselleen merkityksellisistä 
asioista.  Siinä missä joku lapsi hyppelehti innostuneesti kuunnellessaan 
samalla ohjeita, toinen ehkä ilmaisi hyppelyllään juuri sitä, että ei kuunnel-
lut. Myös erityisen tuen oppilaiden läsnäolo lisäsi oppilaiden kerrontaan 
ruumiillisuutta. Ryhmässä, jossa kaikilla oppilailla ei ole puhekieltä, joutuu 
opettaja keskittymään siihen, millä muilla tavoilla oppilas kertoo. 

Kuuntelemisesta muodostui harjoittelun myötä kokonaisvaltaista ti-
lanteen tulkintaa kaikilla aisteilla ja koko keholla. Se ei tapahtunut enää 

20 Ks. Viljamaa & Kinnunen tässä teoksessa.	
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20 Ks. Viljamaa & Kinnunen tässä teoksessa.	
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pelkästään kuuloaistin varassa. Lukuvuosien aikana opimme kuuntele-
maan sanojen lisäksi myös ruumiillista, tunteiden sävyttämää, paikkaan 
ja tilanteeseen sidottua sekä sosiaalisissa suhteissa ilmenevää kerrontaa.21 
Kuuntelemisen toteuttaminen laajeni siis sanallisen vuorovaikutuksen ul-
kopuolelle. Tällöin oppilaiden kerronnan kuunteleminen liittyi elekielen 
havainnointiin, katsekontakteihin, yksittäisiin sanallisiin kommentteihin, 
ryhmän yleiseen ilmapiiriin, hiljaisuuteen ja vetäytymiseen, toiminnan 
äänimassaan, yksittäisiin tilannetekijöihin ja yksilöihin liittyviin tekijöihin. 
Oli tärkeää pysähtyä kuuntelemaan silloin, kun oppilas teki vuorovaiku-
tuksen aloitteen tai haastoi käyttäytymisellään aikuista kohtaamiseen, ku-
ten esimerkiksi Emmi aiemmassa kertomuksessa. Erityisen merkityksel-
listä kuunteleminen oli niissä tilanteessa, joissa lapsen kerrontaan liittyi 
epävarmuuden tai osaamattomuuden kokemuksia.

Kuunteleminen oli erilaista oppilaan kanssa kahdenkeskisessä vuoro-
vaikutustilanteessa kuin ryhmässä. Ryhmätilanteessa yksi kuuntelemisen 
olennainen piirre oli sen tilannesidonnaisuus. Opettajan kuuntelu taval-
laan haravoi luokkatilanteen äänimassaa ja tarkentui havaittujen viestien 
myötä sinne, missä oli akuutein tarve kuulla jotakin. Nopeaa keskittymistä 
vaadittiin esimerkiksi silloin, kun ryhmässä oli turvallista ilmapiiriä uhkaa-
va hetki. 

Alkaa kuulua karjaisuja. Hanna huitaisee Teppoa ja lähtee karkuun. 
Teppo yrittää huitoa Hannan perään. Hanna juoksee Mikon ohi ja raa-
paisee Mikkoa. Mikko karjuu. Jarkko ja Aino ovat hyökkäämässä Han-
naan kiinni. Hannalla on uhkaava ilme ja kädet raapima-asennossa. 
Teppo hyökkää sivusta ja käy käsiksi Hannaan. Sakari on vierellä; Han-
na raapii. Teppo tulee puolustamaan Mikkoa, ja he huiskivat Hannan 
kanssa toisiaan käsille. 

Hannan ja muiden oppilaiden välinen yhteenotto ehti kehkeytyä muu-
tamissa sekunneissa pahaksi. Tunti oli päättymässä, ja opettajat olivat 
juuri kantamassa painavaa rekkitankoa välinevarastoon. Koulunkäyn-
ninohjaaja yritti puuttua tilanteeseen videokameran takaa. Tilanteen 
selvittely vaati oppilaiden kuuntelemisen lisäksi videonauhojen tarkkaa 
katsomista ja hyvää oppilaantuntemusta. Oppilaat eivät osanneet täysin 
aukottomasti kertoa, mikä johti näin rajuun välien selvittelyyn. Vahvoille 

21 Louhela 2012	

tunteille ei tuntunut löytyvän sellaisia sanoja, että opettaja olisi ymmär-
tänyt, miksi näin koviin otteisiin päädyttiin. Pitkällisen selvittelytyön jäl-
keen kävi ilmi, että Hannan ja toisten oppilaiden riita oli saanut alkunsa 
salin siivoamiseen liittyvästä väärinkäsityksestä. Tämä tilanne olisi jäänyt 
ilman videointia todennäköisesti ratkaisematta. Arjessa näitä tapahtumia 
menee varmasti myös ohi opettajan katseen, mutta sen ei saa kuitenkaan 
antaa estää kuulluksi tulemisen hetkien tavoittelemista.  

opettajien yhteistyö lisää kuuntelemisen mahdollisuuksia

Tarkkaa ohjeistusta siihen, kuinka lähteä omassa toiminnassaan kehit-
tämään kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen tähtäävää pedagogiik-
kaa, tuskin on olemassa. Jokaisen kasvattajan reitti on erilainen ja oman 
näköinen. Kasvattajan on kuitenkin mahdollista kehittää omaa ammatil-
lisuuttaan opettelemalla tunnistamaan pedagogisia toimia, jotka edes-
auttavat kuulluksi tulemisen toteutumista. Kuuntelemisen taidosta voi 
parhaimmillaan muodostua arjen työkalu. Kuuntelemiseen liittyviä peri-
aatteita voi hyvin pyrkiä soveltamaan kaikissa kasvatuksen ympäristöis-
sä: koulussa, kotona ja varhaiskasvatuksessa. Meidän kahden opettajan 
kohdalla kehittämistyö alkoi yhteisestä arvokeskustelusta, oman toimin-
nan tarkasta havainnoinnista ja askel kerrallaan omien pedagogisten 
käytäntöjen muuttamisesta. Kuulluksi tulemisen hetkien analysoinnin 
kautta opimme tunnistamaan ne toimintatavat, joita lisäämällä saimme 
syntymään opetusryhmään kuuntelemista tukevan ilmapiirin. Tätä ke-
hittämisen matkaa oli helpottamassa yksi tärkeä tekijä − meidän opetta-
jien keskinäinen yhteistyö. 

Peruskoulun opettajien työhön sitoutumisesta ja korkeasta koulutuk-
sesta huolimatta on herätty huomaamaan, että jokin nykyisessä perus-
koulussa aiheuttaa pahoinvointia ja viihtymättömyyttä myös opettajille.22 
Yksi tärkeimmistä kokemuksista oman työn kehittämisessä oli huomata, 
että kun me opettajat voimme hyvin, heijastui hyvinvointi myös oppi-
laisiin ja heistä jälleen takaisin meihin. Kahden opettajan välinen tiivis 
yhteistyö auttoi siinä, että kuulluksi tulemisen hetkeen tarvittavaa aikaa, 
rauhaa ja kohtaamisia syntyi opettajan ja oppilaiden välille. Lukuvuosien 
kuluessa omasta opettajuudesta alkoi muotoutua yhteistä, työssä jaksa-
mista lisäävää jaettua asiantuntijuutta. 

22 Pietarinen, Soini & Pyhältö 2008, 56	
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Opetusryhmien moninaisuus, suuret ryhmäkoot ja perusopetuslain 
muutokset ovat johtaneet siihen, että yhä useammat opettajat hakevat 
ratkaisuja työhönsä samanaikaisopettajuudesta. Opettajien ei kuitenkaan 
ole aina mahdollista saada luokkaansa toista aikuista. Usein opettaja pai-
nii suurten oppilasryhmien kanssa yksin, eikä irrottautuminen yksittäis-
tä oppilasta ja hänen kuuntelemistaan varten onnistu. Vaikka opettaja 
joutuisi toimimaan yksin, on hyvä silti pohtia, millä pedagogisilla toimilla 
voitaisiin saavuttaa kuulluksi tulemisen hetkiä luokassa. Saisiko joillakin 
ratkaisuilla lisättyä oppilaiden päivään kiireettömyyttä, yksilöllisiä koh-
taamisia ja valinnanvapauden kunnioittamista? Millä tavalla voisi koh-
data jokaisen oppilaan ja oppia tuntemaan heidät yksilöinä? Voisiko aja-
tella, että luokassa vieraileva erityisopettaja tai koulunkäynninohjaaja ei 
keskittyisikään yksittäisten oppilaiden tukemiseen eri oppiaineissa, vaan 
järjestääkin silloin tällöin opettajalle tilaisuuden yksilöllisiin vuorovaiku-
tushetkiin oppilaiden kanssa? Voisiko rooleja ja työtehtäviä jakaa uudella 
tavalla? Päivittäisessä arjessa olisi hyvä kiinnittää opettaja-oppilassuh-
teen lisäksi huomiota ryhmäyttämiseen, turvallisiin vertaissuhteisiin ja 
ilmapiiriin.  Oma kokemuksemme on, että kuulluksi tulemista edistä-
mällä saadaan lisättyä opetusryhmän kaikkien jäsenten osallisuutta, yh-
teenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista, yhtä lailla niin oppimiseen 
kuin opettamiseenkin. Kuulluksi tulemisen hetkien vaaliminen voi avata 
opettajan silmiä niin, että hän ryhtyy entistä aktiivisemmin muuttamaan 
koulua kaikkien yhteisöksi. Tällöin inkluusio alkaa pikkuhiljaa muuttua 
arkitodellisuudeksi. Omien kokemusteni myötä haluan rohkaista opetta-
jia raottamaan luokkansa ovea ja heittäytymään yhteistyöhön kollegoi-
den kanssa. Silloin sekä kuunteleminen ja kuulluksi tulemisen hetkiin 
irrottautuminen ainakin helpottuu.

 

POHDITTAVAA
>> Mitä konkreettista lasten kuuntelemisen 

lisäämiseksi voit tehdä kotonasi tai työpaikallasi? 
>> Mistä tunnistat kuulluksi tulemisen hetket omissa 

kasvattaja	–lapsi-suhteissasi?
>> Miten voit lähteä kehittämään kuuntelemiseen 

tähtäävää pedagogiikkaa?

Lasten kanssa voidaan työskennellä seuraavilla tavoilla:  
     • Opetellaan tunnekorttien ja erilaisten pelien avulla 

tunteiden ja mielipiteiden ilmaisua.
     • Esitetään pantomiimina erilaisia tunteita.

     • Kysytään lapsilta, miten he toivoisivat aikuisen 
kuuntelevan heitä.
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KUVA: Elina Viljamaa

- Äiti, kuvitteleeko ihminen aina? 
(Hanna, 5 vuotta)

– Kyllä se miettimis välillä loppuu. Ko on 
kauan ihan paikallaan. Sitte ko näin ravistaa 
[heilauttaa itseään] niin se miettimis alkaa 
uuestaan. Joskus ko kävelee niin sitte se lop-
puu ko tullee joku vastaan ja sannoo ”Terve!”  

(Aino, 7 vuotta)
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[heilauttaa itseään] niin se miettimis alkaa 
uuestaan. Joskus ko kävelee niin sitte se lop-
puu ko tullee joku vastaan ja sannoo ”Terve!”  

(Aino, 7 vuotta)
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On helppoa sanoa, ettei lapsi vielä ymmärrä. Vaikeampaa on tunnustaa, 
ettei itse aikuisena ymmärrä. Me tämän luvun kirjoittajat, Elina ja Susanna, 
olemme tehneet tutkimustamme myös kotona, äiteinä. Pohdimme luvus-
samme ymmärtämistä ja ei-ymmärtämistä sellaisten pienten kotona eletty-
jen arkisten hetkien kautta, jotka ovat jättäneet meidät mietteliäiksi. Usein 
olemme löytäneet itsemme ymmärtämättömyyden tilasta. Kokemus on ol-
lut meille tärkeä. Ymmärtämättömyydestä on voinut seurata hiukan enem-
män ymmärtämistä. Päällimmäiseksi on myös voinut jäädä hämmennys 
siitä, että emme ymmärrä lapsen ajatuksia tai tekemisen tapoja. Silloinkin 
olemme voineet opetella erilaisen ihmettelyä ja kunnioittamista. Lopulta 
emme koskaan voi ymmärtää lasta täysin. Siinäkin piilee rikkaus. 

Olemme kirjoittaneet tämän luvun keskustellen, samaan tapaan kuin 
usein juttelemme asioista. Meitä yhdistävät muun muassa äitiys, lapset 
ja tutkijuus. Keskustelut voivat syntyä sattumalta, mutta toisinaan myös 
järjestämme niitä. Keskustelu on tärkeä ja toimiva työskentelytapa koko 
tutkimusryhmässämme. 

Keskustelun suosimisen pohjalla on käsityksemme kaikenikäisistä ihmi-
sistä kertovina ja kertomisen kautta itseään ja maailmaa jäsentävinä olen-
toina. 1 Keskusteluun ja kaikenlaiseen kertomiseen kuuluu olennaisesti liike 
erilaisten näkökulmien ja vaihtoehtojen välillä. Kertoessamme ja toistemme 
kertomista kuunnellessamme jotakin muuttuu. Samasta ilmiöstä on kyse 
myös tämän luvun monissa aikuisen ja lasten välisissä ajatustenvaihdoissa, 
piirtelyissä, leikeissä ja askaroimisissa. Niissä eri näkökulmien välisessä liik-
keessä syntyy hieman toisin tietämistä ja ymmärtämistä.  

1 Esimerkiksi Jerome Bruner (2004) kirjoittaa, että kulttuurimme on täynnä tarinoita siksi, että ker-
ronnallinen muoto on ihmiselle ominainen tapa jäsentää maailmaa jo syntymästä alkaen. Kertomisen 
ja tietämisen välisestä yhteydestä Bruner kirjoittaa erityisesti artikkeleissaan Narrative and paradig-
matic modes of thought (1985) ja Two modes of thought (1986, 11–43).    	

3 
Ymmärränkö?

Elina Viljamaa ja Susanna Kinnunen

Keskustelu, siis keskinäinen ajatustenvaihto, sanoin, ilman sanoja tai sa-
noilla täydennettynä lähtee usein liikkeelle jonkun aloitteesta, ajatuksesta, 
lausahduksesta tai teosta. Toiset kannattelevat tai vastustavat, tukevat tai 
kyseenalaistavat.2 Samalla he tulevat ilmaisseeksi myös omia ajatuksiaan ja 
itseään. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun lapsi aloittaa keskustelun ky-
symällä tai sanomalla jotakin tai kun itse aloitamme kysymällä, käskemällä, 
pyytämällä, ehdottamalla. Kuitenkin yhtä lailla ele tai teko leikissä, kynällä 
paperille vedetty viiva, syliin tuleminen tai poispäin kääntyminen voivat 
aloittaa ajatustenvaihdon.3  

erilaisia järjestyksiä

ELINA: Minulle käy usein niin, että oletan lasten ajattelevan asioista sa-
malla tavalla kuin itse ajattelisin. Vaikka tiedän, ettei asia niin ole, löydän 
jatkuvasti itseni tilanteista, joissa oletin ajatuksemme kulkevan samanta-
paisesti. Ajatellaanpa vaikka asioiden järjestystä. Minun ja lasteni ajatukset 
järjestyksistä ovat toisinaan hyvin erilaiset. 

Kerran selasin kotona valtavaa kasaa valokuvia. Kuvat oli otettu ennen 
digikameroiden aikaa, ja niin vain oli käynyt, etteivät ne olleet päätyneet 
valokuva-albumiin. Säilytin kuvia välillä lipaston laatikossa, välillä pahvilaa-
tikoissa ja niputin niitä vuosiluvuittain. Ihmettelin ääneen kuvien määrää ja 
työtä, jota en saa tehtyä. Päiväkirjaani olen kirjoittanut:

Meillä on paljon valokuvia laittamatta albumiin. Monta aloitettua albu-
mia on myös, mutta vain alkusivuilla on kuvia. Neljävuotias Aino-tyttä-
reni ehdotti, että liimataan kuvia tyhjille sivuille joka albumin loppuun. 
Minä sanoin, ettei niitä voi sillä tavalla alkaa liimata, vaan ne pitää lait-
taa järjestyksessä. Selitin, että ne pitää ensin järjestää aikajärjestykseen 
ja sitten liimata. Aino katsoi minua tosi pitkään. Näytti siltä, ettei hän 
yhtään ymmärtänyt, mitä tarkoitan. Ja minä selitin. Kerroin, että kuvat 
pitää laittaa siinä järjestyksessä, missä ne on otettukin. En siis voi lait-
taa tähän, missä on Johanneksen (isoveljen) syntymästä kuvia, isän ot-
tamia vanhoja kuvia tai vaikka kuvia papasta. Aino katsoi minua hyvin 
pitkään ja hämmästyneen näköisenä. ”Miksi ei voi?” hän kysyi. 4 

Niin, miksi ei voi? Minulle oli ihan selvää, että kuvat laitetaan aina aikajär-
jestykseen; lapselleni sellainen taas oli omituinen tapa ajatella asioita. Siinä 

2 Ochs & Capps 2001	
3 Viljamaa 2012; Kinnunen & Einarsdóttir 2013; Puroila, Estola & Syrjälä 2012a	
4 Päiväkirjamerkintöjen ja esimerkkien tekstiä on saatettu lyhentää ja tehdä luettavammaksi. Lasten 
nimet on myös muutettu.	
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selittäessäni ja hämmästynyttä lasta katsoessani tajusin, miten urautunut-
ta oma ajatteluni oli. Se oli oikeastaan aika huvittavaa.

Toisen kerran olin pyytänyt lasta järjestämään kaappinsa. Itse tarkoitin 
järjestämisellä sitä, että yhdenlaiset asiat laitetaan yhdelle hyllylle, toiset 
toiselle. Tuohon koriin nukenvaatteet ja tuohon pehmot. Astiat omaan 
hyllyynsä ja kirjat kirjahyllyyn. Niin olisin homman itse hoitanut. Lapsen 
ajatus ei kulkenut niin kuin minun. Järjestäminen kesti kauan. Kun lopulta 
menin katsomaan järjestettyä kaappia, näkymä oli tällainen: 

 

Lapsen järjestyksessä tavarat oli aseteltu kaapin ylemmälle hyllylle, niin 
että ne olivat lapselle olemassa jossakin merkityksessä. Alemmalla hyllyllä 
näkyy minun lapsen tavaroille kehittämäni lokeroiva järjestämisen tapa.  
Minulle kaappi oli tavaroiden säilytyspaikka, mutta lapsi asutti sen. Mi-
nusta tuntui, että minun kaappini voivat olla järjestyksessä, mutta lapsen 
kaappi voi olla elossa.

SUSANNA: Tutun oloisia tilanteita. Huomaan itse usein, miten vaikeaa on 
päästä jyvälle lapsen ideasta tai heittäytyä siihen mukaan lapsen ehdotta-
massa hetkessä ja hänen ehdottamallaan tavalla. Tämä tuo mielestäni las-
ten kanssa tehtävään tutkimukseenkin haasteita. Kuljetanko tutkimustani 

eteenpäin omilla ehdoillani vai ymmärränkö lapsen ehdotuksia? Pysähdyn-
kö oikeasti lapsia ja heidän ajatuksiaan varten vai huomaanko lapset tutki-
mustani varten?  Kohtaavatko minun ajatukseni ja lapsen tarina toisensa?  
Mieleeni tulee yksi joulunaatonaaton piirustushetki, jossa Anna piirteli sa-
laperäisen näköisenä tarinaa noita-akasta ja etanasta. Anna pyysi minua 
katsomaan piirtämäänsä. Sen sijaan, että olisin kuunnellut tarinaa, minä 
katsoin kuvaa ja halusin tietää, mitä mikäkin jälki kuvassa esitti.

Äiti: ”No missä se noita-akka, näytäppä.”
Anna: ”Se on tuosa.” (Osoittaa isoa ”ympyrää” paperin keskellä.)
Äiti: ”Mitä se tekkee?”
Anna: ”See, see, jos tullee sinne vaikka kissoja tai koiria, nii se niitä aina 
lllllyyö.” (pontevasti)
Äiti: ”Mhm.”
Äiti: ”Entä missä etana?”
Anna: ”Se etana on siis...” (Pyörittää kynää 
paperin yllä ilmassa ja toteaa itsekin huvittuneena.) ”Sitä ei kuule oikeen 
näy ko sitä ei oo vielä piirretty!”
Äiti: ”Aijaa, no aiotko piirtää sen?”
Anna: ”Ootappa. Ei vielä.” (Sitten alkaa piirtää.) ”Etana on nääääin kor-
kea.” (Pyöräyttää ison ympyrän keskelle 
paperia.) ”Noin tuossa se etana on nyt.”
Äiti: ”Joo. Aika iso etana.” 
Anna: ”Noita-akka, noita-akka, noita-akka,  hmmmhmmm...” (lallatellen)

KUVA 1: Järjestyksiä. (Kuvaaja Elina Viljamaa)

KUVA 2: Näkymätön noita-akka. (Anna, 3 vuotta)



40 41

selittäessäni ja hämmästynyttä lasta katsoessani tajusin, miten urautunut-
ta oma ajatteluni oli. Se oli oikeastaan aika huvittavaa.

Toisen kerran olin pyytänyt lasta järjestämään kaappinsa. Itse tarkoitin 
järjestämisellä sitä, että yhdenlaiset asiat laitetaan yhdelle hyllylle, toiset 
toiselle. Tuohon koriin nukenvaatteet ja tuohon pehmot. Astiat omaan 
hyllyynsä ja kirjat kirjahyllyyn. Niin olisin homman itse hoitanut. Lapsen 
ajatus ei kulkenut niin kuin minun. Järjestäminen kesti kauan. Kun lopulta 
menin katsomaan järjestettyä kaappia, näkymä oli tällainen: 

 

Lapsen järjestyksessä tavarat oli aseteltu kaapin ylemmälle hyllylle, niin 
että ne olivat lapselle olemassa jossakin merkityksessä. Alemmalla hyllyllä 
näkyy minun lapsen tavaroille kehittämäni lokeroiva järjestämisen tapa.  
Minulle kaappi oli tavaroiden säilytyspaikka, mutta lapsi asutti sen. Mi-
nusta tuntui, että minun kaappini voivat olla järjestyksessä, mutta lapsen 
kaappi voi olla elossa.

SUSANNA: Tutun oloisia tilanteita. Huomaan itse usein, miten vaikeaa on 
päästä jyvälle lapsen ideasta tai heittäytyä siihen mukaan lapsen ehdotta-
massa hetkessä ja hänen ehdottamallaan tavalla. Tämä tuo mielestäni las-
ten kanssa tehtävään tutkimukseenkin haasteita. Kuljetanko tutkimustani 

eteenpäin omilla ehdoillani vai ymmärränkö lapsen ehdotuksia? Pysähdyn-
kö oikeasti lapsia ja heidän ajatuksiaan varten vai huomaanko lapset tutki-
mustani varten?  Kohtaavatko minun ajatukseni ja lapsen tarina toisensa?  
Mieleeni tulee yksi joulunaatonaaton piirustushetki, jossa Anna piirteli sa-
laperäisen näköisenä tarinaa noita-akasta ja etanasta. Anna pyysi minua 
katsomaan piirtämäänsä. Sen sijaan, että olisin kuunnellut tarinaa, minä 
katsoin kuvaa ja halusin tietää, mitä mikäkin jälki kuvassa esitti.

Äiti: ”No missä se noita-akka, näytäppä.”
Anna: ”Se on tuosa.” (Osoittaa isoa ”ympyrää” paperin keskellä.)
Äiti: ”Mitä se tekkee?”
Anna: ”See, see, jos tullee sinne vaikka kissoja tai koiria, nii se niitä aina 
lllllyyö.” (pontevasti)
Äiti: ”Mhm.”
Äiti: ”Entä missä etana?”
Anna: ”Se etana on siis...” (Pyörittää kynää 
paperin yllä ilmassa ja toteaa itsekin huvittuneena.) ”Sitä ei kuule oikeen 
näy ko sitä ei oo vielä piirretty!”
Äiti: ”Aijaa, no aiotko piirtää sen?”
Anna: ”Ootappa. Ei vielä.” (Sitten alkaa piirtää.) ”Etana on nääääin kor-
kea.” (Pyöräyttää ison ympyrän keskelle 
paperia.) ”Noin tuossa se etana on nyt.”
Äiti: ”Joo. Aika iso etana.” 
Anna: ”Noita-akka, noita-akka, noita-akka,  hmmmhmmm...” (lallatellen)

KUVA 1: Järjestyksiä. (Kuvaaja Elina Viljamaa)

KUVA 2: Näkymätön noita-akka. (Anna, 3 vuotta)



42 43

ELINA: Minulle tuli kertomastasi mieleen Antoine de Saint-Exupéryn5 Pik-
ku prinssi ja siinä kohta, jossa Pikku prinssi piirtää boakäärmeen sulatta-
massa vatsassaan norsua. Norsua ei näy, ja piirustus muistuttaa aikuisen 
mielestä hattua. Hämmennys lapsen ajattelun ja tekemisten äärellä on it-
sellenikin tuttu tunne.   

SUSANNA: Niin. Lapsi ei piirrä ja kerro siinä järjestyksessä kuin ajattelisin. 
Siis että ensin piirtäisi ja sitten kertoisi tai että kertoisi samalla kun piir-
tää. Minulle lapsen asiat ovat olemassa vasta sitten, kun näen ne. Se, mitä 
minä näen tai kuulen, ei siis ole koko tarina. Paljon kulkee myös minulta 
piilossa. Unohdan, että lapsen mielessä oleva on jo lapselle olemassa. Elis-
se Heinimaa kirjoittaa, että lapsen kuvallisessa ilmaisussa onkin tavallaan 
kaksi todellisuutta: silmin havaittava ja korvin kuultava maailma sekä sisäi-
nen todellisuus. Näitä molempia maailmoja ihminen tutkii koko elämänsä 
ajan. Tutkiessaan hän samalla rakentaa suhdettaan itseensä ja ympäröivään 
maailmaan.6 

Annan etana tuli minulle olemassa olevaksi, kun Anna piirsi sen. Ensin 
Anna ei halunnut piirtää etanaa. Mutta sitten kuitenkin piirsi. Etana olisi 
varmaan ollut toisenlainen toisessa hetkessä, mutta huomautukseni jälkeen 
siitä tuli korkea, iso ja näkyvä etana. Oikeastaan teimme sen yhdessä sel-
laiseksi.

lapsi kertoo monilla taVoilla

ELINA: Piirtämistarinastasi tulee mieleeni myös se, etten ainakaan itse aina 
huomaa lapsen toisenlaisia, omistani poikkeavia kertomisen tapoja. Odo-
tan sanoja ja sanallistamista tai jotain muuta konkreettista muotoa asioille. 
Sellaista, joka minun olisi helppo ymmärtää. Samaan aikaan lapselle tärkeä 
olisi ulottuvillani, lapsen tavoilla ilmaistuna, kunhan vain ymmärtäisin sen 
huomata.

SUSANNA: Piirtämistäkin saattaa ajatella ikään kuin lapsen kertomisen 
sivutuotteena, jonkinlaisena lisänä varsinaiselle kertomiselle. Se ei kuiten-
kaan ole tarinan täytettä, vaan jo itsessään lapsen tarinaa. Lapsi kulkee 
luontevasti erilaisten kertomisen tapojen välillä. Kerronnassa voi luoda it-
selleen ja muille nähtäväksi asioita, jotka ovat vielä ilman muotoa. Piirtämi-
nen ei siis ole jotain, joka olisi vähemmän kuin sanat.  

5 Saint-Exupéry 1943	
6 Heinimaa 1996, 155–157	

ELINA: Olemme oikeastaan molemmat olleet kiinnostuneita kertomisesta, 
jossa sanat ja sanominen eivät ole niin ratkaisevia tai ainakaan ensisijaisia. 
Puhuminen tietenkin on tärkeää lasten keskinäisessä sekä lasten ja aikuis-
ten välisessä kommunikoinnissa. Silloinkin kun sanoja ei vielä ole, niitä on 
vain vähän tai puhe olisi sujuvaa, voidaan muillakin tavoin muovata ajatuk-
sille muotoa. Toisten kanssa voidaan keskustella vilkkaasti ilman, että sanat 
ovat pääosassa. Sinä olet kerännyt lasten piirustustarinoita7, ja minua on 
kiinnostanut kerronta leikissä ja sen läheisyydessä.8 Tekemällä, toimimalla 
ja liikkumalla voidaan myös vaihtaa ajatuksia maailmanmenosta. Esimer-
kiksi leikissä lapset yhdistelevät näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa 
joksikin ihan uudeksi paljolti juuri oman kehonsa avulla. Olen kirjoittanut 
Käpäläkäävät-leikistä9, jossa käpäläkääpäemon touhujen katseleminen an-
taa minulle paljon vihjeitä siitä, mitä lapsen mielessä liikkuu. Tekemisen 
lisäksi sanat täydentävät sitä, minkä aavistan, tai opastavat ajatuksiani toi-
saalle. Käpäläkääpäemo liikkuu välillä konttaamalla ja kantaa hampaillaan 
pientä rasiaa. Rasiassa on pyyhe ja sen päällä kaksi poikasta (pehmolelua) 
käärittynä vauvan sukkaan. Niitä emo kuljettaa pesäänsä, pöydän alle. Välil-
lä hän kertoo minulle, että käpäläkäävän poikaset ovat syntyessään vihreitä 
ja myöhemmin sitten ihmisen värisiä. Minun on välttämätöntä yhdistellä 
näkemääni ja sitä, mitä lapsi sanoo, ja lisäksi vielä käyttää omaa mielikuvi-
tustani. Toisistaan irrotettuina tekeminen näyttäisi kummalliselta ja sanat 
jäisivät oudoiksi. Olisi kummallista korottaa sanat lapsen kerronnassa eri-
tyiseen, muita tärkeämpään asemaan. Lapsi elää ja kertoo tarinaansa koko 
olemuksellaan.  Ennen kaikkea lapsi siinä leikkiessään samoin kuin piirtäes-
säänkin muovaa käsitystä maailmasta ja itsestään itselleen. 

Valmis tuotos Vai kertomisen prosessi

SUSANNA: Juuri näin. Ja siksipä usein tärkeää ei ole valmis tuotos vaan 
pikemminkin kertomisen prosessi. Itse huomasin sen, kun aloin kuunnella 
lasteni piirustushetkiä. Usein huomasin keskittyväni kuuntelemisen sijaan 
odottamaan lopputulosta. Näin siitäkin huolimatta, että ymmärsin juuri 
tarinan jakamisen olevan piirustushetkissä lapselle tärkeää. 

Kerran tyttäreni Anna piirteli kuvaa isomummusta ja hänen lapsestaan 
eli omasta mummustaan. Mummun käsiä piirtäessään hän alkoi pyörittää 
kynällä voimakkaasti isoa ympyrää. ”No nii, nyt menee jo sotkemiseksi”, sa-

7 Kinnunen 2008; Kinnunen & Einarsdóttir 2013
8 Viljamaa 2012	
9 Viljamaa 2012, 139–169	
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5 Saint-Exupéry 1943	
6 Heinimaa 1996, 155–157	
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7 Kinnunen 2008; Kinnunen & Einarsdóttir 2013
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9 Viljamaa 2012, 139–169	
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noin Annalle. Hätäännyin, että hieno kuva peittyy jäljen alle. ”Äiti, nämä on 
kuule mummun isot pullanleipomiskäjet, näääääin voimakkaat käjet! Näillä 
tullee hyviä pullia.” Tunsin itseni ilonpilaajaksi. Lapsellani olikin käsissään 
hyvää pullaa.

ELINA: Minä taas olen kirjoittanut viisivuotiaasta Ainosta, joka naulaa pöl-
kyn päälle tikkuja, oksia, puolukan ja jäkälää ja näyttää samalla, missä pöl-
kyn päällä on laituri, vene ja silta.10 Aino kertoo siinä askaroidessaan kesästä 
ja joulupukista ja monista muista asioista. Minusta pölkky näytti hienolta, 
suorastaan taideteokselta. Minun oli vaikea hillitä itseäni, kun hän jatkaes-
saan kasasi kaiken päälle vielä multaa. Minun silmissäni taideteos tärveltyi. 
Lapselle mullan kasaaminen oli tärkeä osa kerronnan prosessia, ei sotke-
mista tai tärvelemistä ollenkaan. Minäkin olisin halunnut keskeyttää lapsen 
kerronnan prosessin, jotta tuotos olisi ollut hieno. Olisi niin tärkeää muis-
taa yhdistää siihen, mitä lapsi tekee, myös se, miten lapsi tekee ja ajattelee. 

10 Viljamaa 2010, 2012, 109–122 	

KUVA 4: Ainon pölkky. (Kuvaaja Elina Viljamaa)

SUSANNA: Niin. Se mikä minulle ja sinulle oli suttaamista, peittämistä ja 
tuhoamista, oli osa tyttöjen mielessä kulkevaa kerronnan prosessia. Pelkäs-
tään lapsen piirtämää kuvaa tai muuta tuotosta katsomalla on kyllä aika 
vaikea ymmärtää siihen liittynyttä kerronnan prosessia. Esimerkiksi tun-
teet ja niiden käsittely ovat kertomisen prosessissa olennaisesti mukana.  
Miten tunteita voisi ymmärtää irrallaan lapsen kerronnasta vain valmista 
tuotosta katselemalla?

Lasten omat kommentit piirtämishetkistä vahvistavat sitä, että juuri tun-
ne on ollut lapselle niissä tärkeä. Kun Anna luki kuusi vuotta myöhem-
min etanan piirtämisestä muistiin kirjoittamaani, hän hymähteli ja sanoi: 
”Äiti, mää voin kuvitella, miten mää oon pyörittäny kättä näin ja ollu niin 
tärkeänä.” Annalle tuollainen olotila, että sai olla tärkeänä, johdattaa, ku-
vitella ja kertoa, oli merkityksellinen. Pienet hetket tärkeänä olemisineen 
ovat samalla hetkiä, joissa pieni ihminen kasvaa omanlaisekseen. Hetkillä 
on merkitystä.

sanat ainakin ymmärrän

ELINA: Voisi ajatella, että kun lapset ovat vähän vanhempia ja juttelevat 
jo sujuvasti mielessään olevista asioista, heidän ajatustensa ymmärtämi-
nen helpottuisi. Kai puhe nyt ainakin on sellaista, jonka avulla molemmat 
ymmärrämme toisiamme. Kuitenkin minulle lasten ajattelun mutkien ja 
kääntyilemisten seuraaminen on joskus niin vaikeaa, että suorastaan hen-
gästyn mukana pysymisen yrittämisestä. Eräänä aamuna heräsin unen-
pöpperöisenä ja kiirehdin herättämään lapsia kouluun. Kuusivuotias Joo-
nas oli jo herännyt ja selaili lehteä keittiön pöydän ääressä. Hänellä oli 
minulle kysymys. Olen kirjoittanut päiväkirjaani kysymyksestä seurannut-
ta ajatustenvaihtoa, sellaisena kuin sen muistin heti juttelun jälkeen.

Joonas: ”Äiti, mikä on turhin ostos, jonka oot ostanu?”
En ole vielä oikein vireessä miettimään tuollaista ja saan lisäaikaa, kun 
sanon että mietin asiaa tässä samalla, kun käyn herättämässä yläker-
rassa koululaisia. Asia unohtuu kuitenkin minulta, Joonakselta ei. Kun 
vähän myöhemmin olen kylpyhuoneessa, Joonas on oven takana ja aset-
telee vuorotellen toisen ja sitten toisen silmänsä oven rakoon.
Joonas: ”Niin äiti, mikä on sun turhin ostos?”
Minulla ei vieläkään oikein ajatus kulje, mutta yritän miettiä.

 KUVA 3: Pullanleipomiskäjet. (Anna, 3 vuotta)
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Äiti: ”No ei tule kyllä heti oikein mieleen. Oikeestaan, oon minä ainakin 
ostanu semmosia vaatteita, joita en ole sitten tarvinnu. Joskus on pitäny 
ostaa vaate johonkin tilaisuuteen ja sitä olen käyttäny vain yhden kerran. 
Sellaiset on ollu kyllä aika turhia ostoksia.”
Seuraava kysymys singahtaa heti.
Joonas: ”Ostasikko mielummin semmosen vaatteen, joka lähtee pois 
kun harjaa sen pois vai semmosen, joka lähtee kun kastellaan se.”
En pysy tahdissa. Keksin heittää vastakysymyksen, kun en itse osaa moi-
seen vastata mitenkään. Ei ole mielipidettä.
Äiti: ”En tiiä… No kumman ite?”
Joonaksella on heti mielipide. Hän ei mieti yhtään.
Joonas:” Tietenki semmosen, joka harjataan pois.”
Äiti: ”Tietenki?”
Joonas: ”Niin, tietenki. Jos ostais semmosen, joka lähtee pois kun kastuu, 
niin jos menis ulos ja satais vettä, niin vaatteet lähtis pois.”

tunteet tietona

ELINA: Lapset kyllä saavat minusta esiin kaikki mahdolliset tunteet! 
Voin ärsyyntyä ja tuskastua lapsen hitauteen, kun lapsi ei tee, mitä pyy-
dän. Toisaalta voin tuntea itseni hitaaksi ja kankeaksi. Kun aavistan, etten 
lapsen kanssa ajattele samalla tavalla, on oma oloni epävarma ja häm-
mentynyt. Se tunne ei ole miellyttävä, ei alkuunkaan. Ei ole mukavaa 
huomata, miten yksioikoisesti itse ajattelee asioista. Voin tuntea itseni 
suorastaan hölmöksi. Tai sitten hämmennys voi olla tuollaista molemmin-
puolista ja hyväntuulista, niin kuin sinun ja lapsesi etananpiirtämistari-
nassa. Joskus välähdysenomaisesti ja kirkkaasti saattaa hetken ajan myös 
tuntea aivan hykerryttävää yhteenkuuluvuutta. Hienolta tuntuu myös 
huomata, että jokin lapsen teko tai sanominen muuttaa omaa ajattelua. 

Ajattelisin, että omissa tunteissa, kaikenlaisissa, piilee aina jotakin tärkeää, 
sellaista, mitä ei kannata sivuuttaa. Tunteet ovat ikään kuin etiäisiä, ennak-
koaavistuksia sellaisesta, mistä jo jotain tietää. Tunteissa on tieto tarjolla jo 
ennen kuin sille on sanoja, kirjoittaa Martti Lindqvist.11 Ja tarvitseeko kaikki 
tietää niin, että osaa pukea tietonsa sanoiksi? Tunne voi olla riittävä tieto.12  

SUSANNA: Niin. Voin myös yrittää jakaa tunteen, joka lapsella on. 
Tunne on tutun oloinen, vaikka en ymmärtäisi asiaa tai sitä, mitä lapsi 
tarkoittaa. Mieleeni tulee eräs tilanne, jossa tuokin kääntyi päälaelleen.

11 Lindqvist 1999, 59	
12 Timonen 1998, 26–26; Lindqvist 1999, 58–60	

Tilanne oli sellainen arkinen hetki. Olin siivonnut jonkin paikan, joka 
hetkeä myöhemmin oli taas hujan hajan. Ja minä siinä sitten käskemällä 
yritin saada tyttöjä laittamaan taas tavarat paikoilleen. Mitään ei tapah-
tunut. Minä puuskahdin: ”Arvatkaa vaan, kuinka paljon tympäisee nyt.” 
Joku toisti sanani juuri samalla äänellä, toinen jatkoi touhujaan. Mutta 
sitten yksi lapsista, joka oli vähän sivusta seurannut tilannetta, katsoi 
minua ja sanoi: ”Äiti, mää ymmärrän sua.” 

En osannut odottaa niitä sanoja. Minunhan kuuluu olla se, joka sanoo 
lapsille: ”Joo, ymmärrän, mitä tarkoitat”, vaikka en ymmärtäisikään. Oli 
pysäyttävää, kun lapsi sanoikin ymmärtävänsä, mikä tunne minulla äiti-
nä oli siinä kaikki hujan hajan -tilanteessa. Odotin ennemmin ”Miksi aina 
käsket”-kommenttia. Taisivat unohtua kaikki opetuksen sanat. Lapsen 
lausahdus: ”Äiti, mää ymmärrän sua”, merkitsi silloin minulle enemmän 
kuin totteleminen. Tilanne jatkui niin, että minä kysyin hämmästyneenä: 
”Oikeastiko?”

Ehkä ymmärtämisessä onkin tärkeää juuri tunnetasolla ymmärtäminen. 
Ei meidän tarvitse aina yrittää ymmärtää tarkoin sitä, mitä toisen mielessä 
liikkuu.  Ymmärtämisen osoitus voi jo lähentää aikuista ja lasta. Ymmär-
täminen on enemmän halua ymmärtää, suuntautumista ja kurkottamista 
toista kohti.  

tiedänkö siis paremmin?

ELINA: Tuo oli hieno esimerkki. Miksi tosiaan ajattelemme helposti ym-
märtämisestä vain niin päin, että aikuisina meidän pitäisi ymmärtää lasta? 
Onko siinä sellainen aikuinen on enemmän kuin lapsi -ajatus takana? Ai-
kuinen on viisaampi ja tietävämpi, ja siksi aikuisen tulee ymmärtää lasta, 
vähemmän tietävää. Se asetelma on aika lujassa. Kovin usein käy niin, että 
tuon oman tietämykseni nopeasti esiin. Vastaukseni tai kommenttini lopet-
taakin lapsen kyselemisen ja kertomisen. Lapselle tärkeä asia jääkin piiloon, 
kun omasta näkökulmastani sanon jotakin järkevää. Niin kuin silloin, kun 
viisivuotias poikani kertoi yhdestä tavallisesta äidistä, joka kuoli sodassa. 

Arttu: ”Yks tavallinen äiti kuoli sodassa. Se vaan väisteli mutta sitte se 
alko nukkumaan. Ja  hauattiin. Ja se huusi vaan että: Mää kuolin sojassa! 
Mää kuolin sojassa! Mää kuolin sojassa!  Vieläki  huutaa.”    
Äiti: ”Niin. Jos oikeesti kuolee, niin ei voi enää puhua tai huutaa mittään.”
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11 Lindqvist 1999, 59	
12 Timonen 1998, 26–26; Lindqvist 1999, 58–60	
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Arttu: ”No kuka nyt sitä ei tietäis.” 
Jotakin lapsella oli mielessä. Oli arvokasta, että lapsi halusi kertoa mie-
lessään olevasta minulle. Kommentoimalla, miten asiat oikeasti ovat, ty-
rehdytin kuitenkin keskustelun alkuunsa. Myös lapsen oman ajatuksen 
kehkeytyminen keskeytyi, ainakin siinä hetkessä. Itse kadotin tilaisuuden 
kuulla hyvin tärkeitä asioita. Ei lapselleni ollut tärkeää se, miten asiat oi-
keasti ovat. 

SUSANNA: Tuossa oli juuri sitä, mitä olen usein ajatellut. Miten huomaisin 
tarttua lapsen yrityksiin kertoa jotain asiaa omalla tavallaan. Ja miten muistai-
sin antaa lapselle luvan kuvitella. Kuvittelun kautta saattaa käsitellä isojakin 
asioita, suhteita, tunteita ja monenlaista muuta. Yhdellä lapsistani, Iidalla, oli 
pienenä mielikuvituskaveri, jota hän kutsui nimellä Tyttökaveri. Kerran (kol-
mevuotiaana) hän vain totesi: ”Nyt se mun kaveri kuoli, ko sillä meni käsi 
poikki.” Minä vähän säikähdin ja mietin, että miten se noin vain kuoli. Taisin 
ihmetellä, että eihän siihen tarvitse kuolla, jos käsi menee poikki. Iida vakuut-
ti: ”Joo-o, kyllä se nyt vaan kuoli.” Itselläni oli sellainen pieni olo, kun ajattelin, 
että lapsi ihan tuosta vaan, luonnollisesti kertoi kuolemasta. Minä takerruin 
siihen, että ei kai kaverin tarvitse kuolla, jos siltä meni vain käsi poikki. Sen 
jälkeen emme enää kuulleet Iidan Tyttökaverista. Lapselleni Tyttökaverin kuo-
lema oli mutkaton asia, minulle ei. Yritämmekö joskus tehdä oman ajatus-
maailmamme kautta asioista lapselle ongelmallisempia kuin ne hänelle sillä 
hetkellä ovat?  

Toinenkin esimerkki tulee mieleen mielikuvituskaverista. Meidän Sinillä oli 
pienenä mielikuvituskaverina pikkiriikkinen kämmenelle mahtuva kissa. Kissa 
kulki joka paikkaan, hyppeli kädelle ja pois. Sitä piti aina ihastella yhdessä 
Sinin kanssa. Se oli niin tärkeä. Kerran Sini meni näyttämään kissaa aikuiselle, 
joka ei lähtenytkään kuvitteluun mukaan, vaan sanoi: ”No, missä se kissa on, 
eihän sulla edes oo siinä kädellä mittään.” Sini sulki kämmenen ja varovasti 
raotti sitä taas ja näytti uudestaan. ”Tässä, kato.” Vieläkään aikuisen silmät ei-
vät nähneet kissaa. Sini loukkaantui ja alkoi itkeä. Hän ei enää koskaan jakanut 
kissakaveria kyseisen henkilön kanssa. Ei, vaikka jälkeenpäin aikuinen yrittikin 
mennä kuvitteluun mukaan. Muille Sini kyllä saattoi kissaansa näyttää. 

kysymistä ja Vastaamista

ELINA: Usein joudun toteamaan, etten ymmärrä, mitä ja miten lapsi ajatte-

lee tai mitä lapsi yrittää saada minut ymmärtämään. Toisinaan ei lapsi niin-
kään yritä; minä itse vain haluaisin kovasti ymmärtää. Saatan innostua kyse-
lemään. Kerran lapset kertoivat minulle pikkusisarensa leikistä vuolaasti ja 
antaumuksella. Ajattelin, että voisin äänittää juttelua, mutta kun otin nau-
hurin esille, kävi niin kuin kirjailija Joni Skiftesvik kirjoittaa käyvän hyville 
tarinankertojille: ”Olen nähnyt ja kuullut taitavia kertojia, suoraan kansan 
keskuudesta. Lähes poikkeuksetta he mykistyvät, jos eteen työnnetään mik-
ki ja nauhuri napsautetaan auki – tai käteen annetaan kynä ja kehotetaan 
pistämään juttu paperille. Sen jälkeen tarina ei enää solju spontaanisti. Lu-
mous on rikottu, ainutkertaisuus menetetty. Tarina näivettyy, kuivuu pois. 
Pian tarinankertoja häpeää kertomustaan. ’Enhän minä mitään osaa...’ ”13 
Juuri samoin kävi lapsillenikin. Innostunut kertominen raukesi ja tyrehtyi. 

Lapsilta on vaikea saada tietoa kyselemällä. Enhän edes osaa kysyä oikean-
laisia kysymyksiä. Tai sitten lapset yrittävät sovittaa vastauksensa siihen, 
mitä kysyn, ja miettivät, mikä olisi minulle kelpaava oikea vastaus. 14

SUSANNA: Voisimmekin taipua enemmän kuulostelemaan sen sijaan, 
että sanomme lapselle: ”Selitä, haluan tietää.” Emmehän itsekään pys-
ty aina tyhjentävästi selittämään ajatuksiamme. Onko se edes tarpeen? 

ELINA: Kyllä lapsetkin kyselevät. Vastailen usein vireystilani mukaan. 
Omassa mielessäni asetelma on helposti sellainen, että lapsi kysyy, kun ei 
tiedä, ja minä kerron, koska olen vanhempi ja tiedän. Tämä asetelma tosin 
on joutunut koetukselle.

Kerran olin pihalla laittamassa naruja kuistin läheisyydessä kasvavalle 
humalalle. Tyttäreni (4 v 10 kk) tuli viereeni pyöränsä kanssa. Kädessään 
hänellä oli kasvimaalta katkaistu, lumen alla kevääseen asti vihreänä säilynyt 
ruohosipuli. Sitä pureskellessaan hän helpon tuntuisesti esitti vaikean kysy-
myksen, johon minä yritin vastata. Kävimme tällaisen pienen keskustelun:  

Ella: ”Äiti, onko tämä ruohosipuli kuollu?” 
Äiti: ”No… ei se musta näytä kuolleelta.” 
Ella: ”On se kuollu. Se on niin pieni.” 
Äiti: ”No… en kai minä tiiä. En kai minä tiiä oikeestaan, että millon 
ruohosipuli on kuollu.” 
Ella: ”Perjantaina.” 
Äiti: ”Perjantaina?” 

13 Skiftesvik 2005, 15	
14 Lapsilta kyselemisestä esim. Karlsson 2000, 59–61; Engel 2006, 210–211, 215; 
Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 81–85.	
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Ella: ”Niin. Kaikki pienet kuolee aina perjantaina.” 

Ja sitten hän polki keikkuen pyörällään tiehensä. Mutta minä jäin miet-
timään. Minulla on kuolemasta enemmän kokemuksia kuin lapsella. Tie-
dänkö siis kuolemasta enemmän ja tiedänkö paremmin kuin lapsi, milloin 
ruohosipuli kuolee? Kenties ruohosipulin kuolema tapahtuu sillä hetkellä, 
kun se katkaistaan maasta. Tai ehkä silloin, kun viimeinenkin lehtivihreä 
pakenee ruohosipulista ja se kuihtuu. Tai kun se on syöty. Useamman päi-
vän ajan keskustelu tuli mieleeni, vaikka toki ymmärsin, ettei kysymisen 
tarkoituksena ollut etsiä sitä vastausta, jota minä lähdin etsimään. Hyvin 
lyhyen aikaa kestänyt ajatustenvaihto kuitenkin ravisteli minua monen päi-
vän ajan. Lapset voivat saada jähmettynyttä ajatteluamme välillä liikkee-
seen.15  

Jouduin toteamaan, ettei minulla ollut vastausta lapsen kysymykseen. 
Lapsella itsellään sen sijaan oli. Lapsella oli ruohosipulista, pienistä ja kuo-
lemasta sellaista tietoa ja ymmärrystä, jota minulla ei ollut. Ei voi olla niin, 
että toisen tieto on oikeaa ja toisen väärää ja virheellistä. Vasta myöhem-
min osasin arvostaa sitä, että pienen hetken ajan olin lapsellani olevan tie-
don äärellä. Siitä olin myös iloinen, etten sillä kertaa tiennyt tai yrittänyt 
tietää tyttäreni kysymykseen vastausta. 

SUSANNA: Minäkin koin, että tilanne, jossa lapsi ymmärsi minua, ja myös 
monet muut tilanteet ovat olleet tiettyä rataa kulkevien ajatusteni raviste-
lua. Ne ovat herättäneet muistamaan sen, että lapsi on ajatteleva, oivaltava 
ja tunteva. Vaikka ajattelen niin, helposti unohdan sen. Minusta ajatuksesi 
”Ei voi olla niin, että toisen tieto on oikeaa ja toisen väärää ja virheellistä”, 
on keskeinen. Tuon ajatuksen äärelle pysähdyn.

Mietin myös sitä, miten suuri valta meillä aikuisilla on. Meillä on val-
taa päättää, miten tilanteissa viime kädessä toimitaan. Siihen liittyy myös 
turvallisuuden tunne. On tärkeää olla aikuinen, joka tietämällä, miten teh-
dään, luo turvaa lapselle.  

ELINA: Tuo on tärkeää. Olemme jutelleet ymmärtämisestä, ihmettelemi-
sestä ja lapsen ajatusten kunnioittamisesta. On olemassa paljon arkisia 
tilanteita, joissa aikuisilla puolestaan on asioista sellaista tietoa ja ymmär-
rystä, jota lapsella ei voi olla ja joka aikuisen käyttämänä suojelee lasta. 
Lapsen näkökulma asiaan voisi olla toinen. Joskus voimme joutua päättä-
mään ja toimimaan toisin kuin itsekään haluaisimme. On olemassa reuna-

15 Bohm & Peat 1992, 219–229	

ehtoja, joista lapsi ei välttämättä tiedä ja joista lapsen ei aina tarvitsekaan 
tietää. Ymmärtäminen ei tietenkään tarkoita yksioikoisesti lapsen näkö-
kulman mukaan toimimista. Aikuisella on aina vastuu lapsesta.

kaikkea ei tarVitse tietää

SUSANNA: Tyttäreni opettajalla oli tapana kertoa kaikista lapsista jotain 
positiivista tietyin väliajoin. Kerran Milja kierteli ja kaarteli ympärilläni. 
Näin, että hänellä oli jotakin mielessään. Sitten Milja rohkaistui sanomaan, 
että ei aio kertoa, mitä opettaja oli hänestä sinä päivänä sanonut. Tietysti 
asia alkoi kiinnostaa minua ja kysyin, miksi hän ei kertoisi. ”No ku en tiiä, 
onko se hyvä vai huono asia”, Milja pohti. Sanoin: ”Kerro, niin mietitään 
sitten sitä.” ”No kun opettaja sanoi, että Milja uskaltaa kysyä, jos ei tiedä”, 
kertoi Milja viimein. Minä oikein riemastuin. Sanoin, että se on tosi hyvä 
juttu ja että niin kannattaa rohkeasti jatkaa. On hyvä uskaltaa kysyä, jos ei 
tiedä. Se ei ole tietämättömyyttä. 

ELINA: Hirveän tärkeä olisi tuollainen ei kaikkea tiedä -olon säilyminen 
niin lapsella kuin aikuisellakin. Voisiko se, ettei tyttäresi tiennyt, onko asia 
hyvä vai huono, johtua siitä, että olemme aikuisina helposti kaiken tietäviä.  
Annamme ikään kuin mallin, että tällaiseen kannattaisi pyrkiä. Emme itse 
kysele ja ihmettele. Kuitenkin aikuiset erehtyvät ja tekevät virheitä.  Se on 
hyvä asia. Siitä seuraa usein kysymyksiä ja ristiriitaa, jotka juuri saavat maa-
ilman ilmenemään moninaisena. Virheiden tekeminen voi toimia kanavan-
vaihtona toisenlaiseen ajatteluun tai sen aavistamiseen, että on muutakin.16 
Omat virheet ja väärät tulkinnat samoin kuin kaikenlaiset törmäämiset 
lapsenkin kanssa auttavat aavistamaan, että asioilla on myös toisenlainen 
olemus kuin se, millaisena ne minulle näyttäytyvät. 

ihmettelyn Vaaliminen

Olemme kertoneet tässä luvussa lukijoille omia kokemuksiamme niin lap-
sen ymmärtämisestä kuin siitäkin, ettemme ole ymmärtäneet. On tärkeää 
pyrkiä ymmärtämään lasta. Päädymme kuitenkin ehdottamaan, että on vä-
hintään yhtä tärkeää huomata, ettei ymmärrä, ja jopa vaalia sellaista tilaa. 

Meillä aikuisilla on helposti kiire selittää ja ymmärtää. Esa Saarinen ja 
Kirsti Lonka17 kirjoittavat aikuisen ajattelulle olevan tyypillistä, että asiat si-

16 Tolska 2002, 92; Bruner 1985, 102–103; Timonen 1998	
17 Saarinen & Lonka 2000, 123–144	
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15 Bohm & Peat 1992, 219–229	

ehtoja, joista lapsi ei välttämättä tiedä ja joista lapsen ei aina tarvitsekaan 
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16 Tolska 2002, 92; Bruner 1985, 102–103; Timonen 1998	
17 Saarinen & Lonka 2000, 123–144	
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joitetaan nopeasti niille kuuluviin lokeroihin, joista niiden ylös kampeaminen 
ja uudelleen tarkasteleminen ei helposti onnistu. Pitkällä elämänkokemuk-
sella tietoa asioista ja lokeroita ilmiöille on ehtinyt muodostua melkoisesti. 
Tiedämme, miten asioiden kuuluu olla, emmekä niitä ihmettele. Lapsella, 
vähemmän aikaa maailmassa olleella, lokeroita ja valmiita selityksiä ei ole 
yhtä paljon. Lapset ovat aikuista useammin tilanteissa, joissa he ensimmäistä 
tai lähes ensimmäistä kertaa kohtaavat asioita. Siksi lapset myös hämmäs-
tyvät aikuista useammin. Ihmetteleminen saa lapsen ajatukset liikkeeseen 
ja erilaiset selitykset pulppuamaan. Kun valmiita lokeroita on vasta vähän, 
useat tavat ajatella ovat lapselle mahdollisia. Lapsen tavat haastavat meidän 
ajatteluamme. Lapset rikkovat kehittämiämme järjestyksiä. 

Kertomisen liikkeelle paneva voima liittyy jännitteeseen, joka kumpuaa 
kahden asian välisestä ristiriidasta. Yhtäältä pyrimme kaiken aikaa selittä-
mään asioita itsellemme ymmärrettävällä tavalla. Toisaalta juuri kaikki se, 
mikä häiritsee kehittämiämme selityksiä ja järjestyksiä, saa meidät kiinnos-
tumaan ja tuo meihin vipinää.18 Kerronnallisen tietämisen prosessissa, jos-
ta Jerome Bruner kirjoittaa, on tärkeää juuri epätasapainoon joutuminen ja 
pyrkimys jälleen järjestykseen.19 Näin tapahtuu sekä lapsille että aikuisille. 
On aivan keskeistä uudenlaisen ymmärryksen, siis tietämisen, kannalta, että 
joudumme epätasapainoon. Hyväksymme ihmettelemisen ja suostumme 
hämmästymään. 

Aikuiselle, kasvattajalle tai tutkijalle, tietämättömyys ja ei-selittäminen, 
jonkinlainen ymmärtämättömyys on paljon vaikeampi olotila kuin se, että 
tietää. Haluaisimme niin kovasti selittää ja ymmärtää lasta, niin kuin muu-
takin elämäämme liittyvää.20 Luce Irigaray21 toteaa, että ”tapamme ajatella 
toisesta, jopa tapamme rakastaa, muistuttavat hallitsemista”. Jos emme ym-
märrä liian nopeasti ja hyvin, meihin voi jäädä elämään kiinnostus lapsessa 
olevaa erilaista kohtaan.22 Silloin meillä on mahdollisuuksia huomata pil-
kahduksia lapsella olevasta tiedosta ja tietämisen tavasta. Onkin tavallaan 
paradoksaalista, että juuri keskeneräisyyteen jääminen ja toisen selittämättä 
jättäminen voivat antaa hänen erityisyydelleen tilaa. 

18 Bruner & Lucariello 2006, 76; Bruner 2006, 147	
19 Bruner 1986; Bruner  & Lucariello 2006, 76–77, 81; Bruner 1990, 78; Bruner 2006, 147	
20 Lindqvist (1999, 35, 61–100) kirjoittaa, ettei meillä ole aina aikaa ja halua, ehkä uskallustakaan 
kohdata elämän yllätyksellisyyttä, sen ainutkertaisuutta ja loputonta vaihtelevuutta.	
21 Irigaray 2002, 121	
22 Viljamaa 2012, 203–207	

POHDITTAVAA
>> Millaiset asiat lapsen olemisessa herättävät sinussa 

voimakkaita tunteita?
>> Millaisessa tilanteessa lapsen toiminta tai 
keskustelu lapsen kanssa on ravistellut omia 

käsityksiäsi?
>> Miten suhtaudut lasten kysymyksiin?

Lasten kanssa voidaan työskennellä 
seuraavalla tavalla: 

 • Pohditaan lasten kanssa, mikä aikuisen 
toiminnassa ilahduttaa, ärsyttää 

tai tuntuu oudolta
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Sebastian ja Ville, kaksi 10-vuotiasta koululaista, istuvat luokan seinustalla 
kannettava tietokone edessään. He seuraavat oppitunnin tapahtumia ja kir-
joittavat havainnoistaan. 

Elviira puhu Petrille. 
Ville leikkii kuminauhalla. 
Henna maalaa nurmikkoa  
Ruut piirtää ukkeleita. 
Terhi sanoo Harrille näin näin näin. 
Veikko kokeilee väri sekotuksii. 
Nyt Terhi valitsee värikyniä.  
Nyt alkaa välkkä.
Tultiin välkält. 
Sebastian meni tekemään animaatiota. 
Sebastian piirtää jotain.
Akseli tekee ukkeleita ja
ja värittänyt poliisi auton. 
Opettaja pesee käsiä. 
Elmo leikkelee kovis jäbää. 
Nyt me laulamme Pääsiäinenjatkuasaa 
ja sitten laulamme Lensimaahanenkeli  
ja lauloimme dona dona. 1

(Sebastian ja Ville2 31.3.2010) 

Tässä luvussa esittelemme lasten kertomuksia koulu- ja päiväkotiarjesta. 
Sebastianin ja Villen luokassa kirjoitettiin luokkapäiväkirjaa maaliskuusta 

1 Luokkapäiväkirjakatkelmat on rivitetty lukemisen helpottamiseksi. Katkelmista on korjattu yksit-
täisiä kirjoitusvirheitä, jotka eivät vaikuta asiasisältöön.	
2 Tekstissä esiintyvät nimet samoin kuin muita yksityiskohtia on tarvittaessa muutettu tunnista-
misen estämiseksi.	

4 
Valon, varjon ja muutoksen 

kertomukset
Riikka Hohti ja Anna-Maija Puroila

joulukuuhun vuonna 2010. Työskennellessään kolmannen luokan opettaja-
na Riikka Hohti pyysi luokkansa oppilaita toimimaan luokkapäiväkirjureina 
valitsemansa luokkatoverin kanssa yhden kokonaisen koulupäivän kerral-
laan.3 Lapsia pyydettiin havainnoimaan luokkaa, kirjaamaan havaintonsa 
kannettavalle tietokoneelle ja kirjoittamaan tai piirtämään halutessaan 
myös omia ajatuksiaan ja tarinoitaan. Anna-Maija Puroila puolestaan teki 
tutkimusta pienempien lasten parissa seuraillen heidän elämäänsä päivä-
kodissa. Tutkija havainnoi ja kuunteli lapsia sekä keskusteli heidän kans-
saan. Hän kirjasi muistiinpanoihinsa lasten leikkiä ja toimintaa ja pohti, 
mitä lapset niissä ja niiden avulla kertovat.4  

Koulu on kiehtova ja loputon kertomusten lähde – kaikkien tuntema, 
mutta jokaisen ainutkertaisesti kokema ympäristö. Koululuokista kerto-
vat lukemattomat elokuvat, sarjakuvat, romaanit, muistelmat ja tv-sarjat. 
Kouluissa ja päiväkodeissa lapsi kohtaa kasvamisen kaksoistehtävän: hänen 
tulee sulautua saumattomaksi osaksi sosiaalista kokonaisuutta ja samalla 
tunnistaa itsensä joksikin aivan erityiseksi. Kulttuuriset, jaetut kertomuk-
set risteävät omien ainutkertaisten elämänkertomusten kanssa. Kouluajan 
tapahtumat painuvat mieleen, ja ne saavat aina uusia merkityksiä elämän 
eri vaiheissa. Koulumuistot ovatkin aineistona monissa tutkimuksissa.5  

Koulun ja päiväkodin aikuisten työhön kuuluu lasten havainnointi ja 
heistä kertominen monin eri tavoin. Opettajat kertovat näkemyksiään 
lapsista heille itselleen sekä heidän huoltajilleen. Arvioidaan päiväkodin 
sujumista ja koulunkäyntiä sekä kuvataan lasten taitoja, tietoja ja valmiuk-
sia.  Käsitykset hyvistä, heikoista, hankalista ja kilteistä lapsista alkavat 
elää opettajien ja henkilökunnan keskinäisissä keskusteluissa. Lapsista kir-
jataan huomioita myös silloin, kun heidän kohdallaan havaitaan erityisen 
tuen tarvetta.  

Kun koululaisia tai päiväkotilapsia pyydetään tuottamaan kertomuksia, 
se tapahtuu useimmiten jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Kertominen ja 
tarinan tekeminen nähdään äidinkielen osa-alueina, joissa lapsi tarvitsee 
pedagogisesti suunniteltua harjoittelua. Lapsen tuottama kertomus asete-
taan ohjailun ja arvioinnin kohteeksi. Kertomuksen sisällöstä ja kielellises-

3 Lapset etnografeina -menetelmässä eli luokkapäiväkirjatoiminnassa kaksi lasta työskentelee 
kokonaisen koulupäivän tietokoneella tehden havaintoja ja kirjoittaen tarinoitaan ja ajatuksiaan. 
Heitä kehotetaan seuraavasti: ”Tarkastelkaa ympäristöänne (esim. luokkahuonetta) niin tarkasti kuin 
osaatte. Mitä siinä on? Mitä siellä tapahtuu? Kirjoittakaa havainnot tietokoneelle. Voitte kirjoittaa 
myös omia ajatuksianne tai tarinoitanne. Voitte myös piirtää kuvia tai sarjakuvia.” Ks. Hohti (2015), 
Lapset etnografeina -menetelmä on luokkapäiväkirjatoimintaa (2014).	
4 Puroila 2013; Puroila & Estola 2012; Puroila, Estola & Syrjälä 2012a	
5 Esim. Uitto & Syrjälä 2008; Palmu 2007	
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tä ilmaisusta vedetään johtopäätöksiä kyseisen lapsen osaamisesta. Koulus-
sa lapset saavat harvoin kertoa muusta kuin aikuisen sopiviksi katsomista 
aiheista. 

tilaa kerronnalle ja lapsen omalle tiedolle

Tutkimme tässä luvussa koulua ja päiväkotia lapsen näkökulmasta. Lähtö-
kohtamme on, että lapsilla on omaa elämäänsä ja ympäristöään koskevaa 
tietoa, jota mistään muualta ei voi saada. Haluamme lähestyä tuota tietoa 
mahdollisimman avoimesti. Esimerkiksi luokkapäiväkirjureita ei pyydetty 
keskittymään tiettyihin tutkijan mielestä tärkeisiin asioihin, vaan lapset itse 
valitsivat, mitä ja miten haluavat kertoa.6 Päiväkotilapsia ei haastateltu, vaan 
kiinnostuksen kohteena olivat lasten spontaanit arjen kertomukset. Jotkut 
ihmettelevät, mitä esimerkiksi 10-vuotias lapsi osaa havainnoida ja mihin 
hänen kielelliset kykynsä riittävät. Meidän kokemuksemme on, että lapset 
kykenevät kertomaan ja kertovat mielellään erityisesti silloin, kun he saa-
vat kertoa vapaasti siitä, mistä itse haluavat. Sen sijaan tutkija tai opettaja 
saattaa kaventaa lasten näkökulmia ja tukahduttaa kertomisen innon liian 
tarkasti suunnatuilla kysymyksillä. Luokkapäiväkirjureiksi oli tarjolla yllin 
kyllin vapaaehtoisia työpareja − lähes kaikki luokan 30 oppilasta ilmaisivat 
joka aamu halukkuutensa tehtävään. Päiväkodissa taas lapset tulivat pit-
kin päivää oma-aloitteisesti kertomaan elämänpiiriinsä kuuluvista asioista. 
Kuulimme kertomuksia uusista leluista, perheen tapahtumista, heiluvista 
hampaista, iloista ja huolista. Antamalla lapsille mahdollisimman vapaan 
tilan kertoa availemme ovia alueille, joista meillä ei etukäteen ole tarkkaa 
kuvaa. Näemme lasten erilaisen kerronnan mahdollisuutena katsoa koulua 
ja päiväkotia toisin. Pyrimme lasten arkea kuuntelemalla yllättämään itsem-
mekin, menemään lähelle ja elämään mukana.

Seuraavaksi paneudumme seurailemaan erästä lasta, joka erottui luokka-
tovereidensa joukosta hieman erilaisena ja haastavana. Tutkimme, minkä-
lainen tarina hänestä tulee kerrotuksi luokan vuorovaikutuksessa ja koulun 
ammattilaiskäytännöissä. Tavoittaako opettajan huolestunut katse lapsen 
elämismaailman monimuotoisuuden? Tarkoittaako ammattilaisten puut-
tuminen joskus sitä, että itse asiassa tuotetaan ja vahvistetaan ongelmia? 
Onko lapsen mahdollista kertoa itsestään toisenlaista kertomusta?   

6 Vrt. sadutusmenetelmä, ks. Karlsson 2005; Karlsson & Riihelä 2012.	

titta ja koulun tahti
Riikka kertoo:

Miksi Titta herätti minun ja muiden koulun aikuisten huolen? Äidinkie-
len valmiuksien heikko taso oli tullut esiin heti ensimmäisellä luokalla 
erityisopettajan tekemissä seuloissa. Titalla oli kitkaa myös muissa kou-
lunkäyntiin liittyvissä asioissa.  Hän myöhästeli eikä tehnyt läksyjä − ja 
vaikutti vähät välittävän näistä kömmähdyksistä. Hän ei turvautunut 
hätävalheisiin tai peittely-yrityksiin kuten muut luokkakaverit, vaan tuli 
aina luokseni sanomaan hiljaisella äänellä: ”Mä en oo tehny läksyjä.” 
Ihan kuin huomauttaisi: ”Ulkona sataa.”  Asiantilalle ei mahtanut mi-
tään.  

Myös Titan tuntikäyttäytymisessä oli jotakin outoa. Titta jumitti. 
Joinakin päivinä hän ei suostunut puhumaan ollenkaan. Joskus hän ei 
tullut luokkaan vaan jäi pitkiksi ajoiksi ulko-oven pieleen roikkumaan. 
Suostuttelin ja maanittelin miettiessäni mitä ihmettä teen – muut op-
pilaat luokassa mellastamassa. Sitten tartuin Tittaa kädestä ja yritin 
vetää mukaani, mutta hän ei liikahtanutkaan.

Kun tuli Titan vuoro lukea ääneen, hän vain pyöritti kiharaista pää-
tään ilmeenkään värähtämättä. Joskus harvoin hän kuiskasi yhden lau-
seen. Kehuin, sanoin, miten hienosti lukeminen onnistui, mutta Titan 
suhteen kehut eivät langenneet otolliseen maaperään − hän ei alkanut 
loistaa tyytyväisyydestä, kuten useimmat muut oppilaat. 

Luokkapäiväkirjoissa Senja ja Ruut seuraavat erästä luokkatilannetta 
ja tekevät huomioita Titan käyttäytymisestä: 

Hiljaisuus!!!!!! Hiljaisuus laskeutui luokkaan.
Siiri sanoi: Mä piirsin hevosen!
Titta murjottaa pöydän alla.
Hieno hevonen Siiri!
900000+20=900020.
Petrillä  paperirillit  päässä!
Nyt alkoi ruokailu.
Titta ei syö.
Titta jankuttaa että se haluaa samanlaisen hevosen kuin Siirillä.
Kello on 11.30.
Patrik piirtää taululle.
Nyt alkaa VERBIT-Tunti.
(Senja ja Ruut 24.3.2010) 
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Titasta kirjoitettiin koulussa monia kertomuksia. Noita minun ja mui-
den ammattilaisten tekemiä kuvauksia säilytettiin koulun kassakaapissa 
kansiossa, jonka otsikkona oli ”Salassa pidettävää – HOPS”. Titasta kes-
kusteltiin monenlaisissa palavereissa, ja häntä tutkittiin koulupsykolo-
gin vastaanotolla. Jotkin mapin kertomuksista olivat lastenneurologian 
erikoislääkärin sairaalassa kirjoittamia potilaskertomuksia. HOPS eli 
henkilökohtainen oppimissuunnitelma laaditaan niille oppilaille, joilla 
on tehostetun tuen tarvetta koulunkäynnissään. Suunnitelma kirjoite-
taan periaatteessa yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Lopputu-
los on kuitenkin useimmiten ammattilaiskieltä. Kaavakkeeseen, jonka 
aikuiset allekirjoittavat, ei ole varattu tilaa lapsen omille sanoille.  

Kun tuli Titan vuoro olla luokkapäiväkirjurina, sain yllättyä. Ystävänsä 
Siirin kanssa hän kirjoitti vuolaita ja rikkaita kuvauksia luokan elämäs-
tä. 

(. . .)
ja nyt lauletaan 
ja nyt soitetaan nokkahuilua 
ja nyt lauletaan  
ja taas soitetaan nokkahuilua 
ja nyt noustaan seisomaan 
ja soitetaan nokkahuilua samalla  
ja nyt lauletaan 
ja taas soitetaan nokkahuilua 
Ville ei seiso kunnolla 
ja taas lauletaan 
ja nyt taas soitetaan nokkahuilua 
ja nyt alkaa kiva tunti 
ja nyt syödään eväät 
ja nyt Senja komentaa sen paikalta Sebastiania pois 
mutta Sebastian ei suostu lähteä 
ja nyt Senja tuli kerjäämään Siiriltä eväitä 
mutta ei saanut koska Titta ja Siiri olivat syöneet ne eväät 
ja nyt puhumme linnuista ja linnun äänestä 
ja nyt on kiva tunti ehkä. 
Opettaja puhuu afrikasta ja nyt aasialaisista ja nyt austraaliasta 
ja nyt Konsta lyö sormillaan pöytään 
ja nyt on viittaustilanne 
ja nyt on hirveä melu 
ja nyt oli kiva juttu 
koska kaikki sai kirjoittaa toisen lappuun joka oli selässä kivoja asioita 
LOPPU. JA HYVÄÄ VIIKON JATKOA.
(Titta ja Siiri 15.3.2010)

Titta ja Siiri luovat todentuntuisen kuvan koulun hengästyttävästä tah-
dista. Koulututkimuksessa on tuotu esiin, miten valtavan monimutkais-
ta säätelyä koulun arki koululaisilta vaatii. Tietty toiminta kuuluu vain 
tiettyyn hetkeen, muihin ei.7  Mitä isompi ryhmä, sitä enemmän mah-
dollisia yllykkeitä se sisältää, ja silti täytyy kyetä olemaan reagoimatta 
niihin ja keskittyä vaadittuun tehtävään.8 Titan ja Siirin kuvauksessa 
koulu on kuin kone, joka kulkee kiivasta tahtia eteenpäin. Toiminta on 
samanaikaistettua, ja vaatimukset vaihtelevat jyrkästi hetkestä toiseen.  

Titan kirjoittamia tekstejä lukiessani alan nähdä Titan koululaisena, 
joka tunnistaa koulun vaatimia toimimisen muotoja ja aika−tila-polku-
ja − hän kuvaa niitä valtavan tarkasti. Jostakin syystä hän ei kuitenkaan 
pääse niihin mukaan. Titta ei puhu silloin, kun pitäisi puhua, ja jankut-
taa omiaan, vaikka tunnin aihe on jo vaihtunut. Hän ei tule luokkaan 
silloin, kun pitäisi, ja jättää kotitehtävät tekemättä. Toisaalta mietin, että 
asian voisi nähdä myös toisin päin. Koulun tahti ei löydä Titan tahtia.  

Alan ymmärtää, että opettajana olen tuottanut Titan koulunkäyn-
nistä mustavalkoista kuvaa.  Sekä Titan että Siirin kohdalla oli todettu 
äidinkielen ja kommunikoinnin vaikeutta. Halutessani tukea heitä näillä 
alueilla olen ollut tarkkana huomaamaan vaikeuksia, joita lukemisessa, 
puhumisessa ja kirjoittamisessa on tullut eteen. Keskittyminen juuri 
hankaluuksiin tuntuu nyt absurdilta, kun lapset hoitavat kirjurintehtä-
väänsä motivoituneina, rohkeasti ja oivaltavasti, ja käytetty kielikin on 
rikasta ja lähes virheetöntä. 

Kun luokkatilanteissa olin kohdannut ja HOPSissa kuvannut vaikean 
ja vastahakoisen lapsen, muodostuikin Titasta nyt toisenlainen kuva. 
Oliko hänellä ollut aiemmin tilaisuutta ja tapaa kertoa minulle, millai-
nen hän myös on? 

Kasvatusalan ammattilaisten koulutus perustuu ajattelutapoihin, joissa 
toimitaan useimmiten erikoistumisen ja kaventamisen periaatteella. Kas-
vatustieteessä, psykologiassa ja didaktiikassa pureudutaan yhä tarkemmin 
oppimisen ja muistin toiminnan yksityiskohtiin. Erikoistunutta tietoa pide-
tään arvokkaana esimerkiksi erilaisten oppijoiden tukemisen näkökulmasta. 
Nykyään onkin tarjolla runsaasti tietoa siitä, miten monet eri asiat voivat 
vaikuttaa oppimiseen ja miten eri tavoin eri yksilöt itse asiassa oppivat. On 
ristiriitaista, että samaan aikaan yhteiskunnassa tuotetaan yhä tiukempia 
käsityksiä normaalista.9 Sekä koulu että päiväkoti määrittelevät yhä enem-

7 Gordon, Holland & Lahelma 2000, 76; Lahelma & Gordon 2003	
8 Hohti & Karlsson 2012, 130	
9 Lenz Taguchi 2010, 8	
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7 Gordon, Holland & Lahelma 2000, 76; Lahelma & Gordon 2003	
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män ja yhä tarkempia ikään sidottuja osaamisen ja kehityksen tasoja10, 
joihin lapsia verrataan jo hyvin nuorina. Yleisesti ajatellaan, että mitä var-
hemmin normaalista kehitystasosta poikkeaminen huomataan, sitä parem-
mat mahdollisuudet on vaikuttaa lapsen kehitykseen positiivisesti erilaisin 
tukitoimin. Opettajilta ja kasvattajilta edellytetään varhaista puuttumista 
mahdollisiin ongelmiin.11 Vaikka tarkoitus on hyvä, voidaan sanoa, että lop-
putuloksena ammattilaisten huomio ohjautuu negatiivisesti puutteisiin ja 
vikoihin. Huolikertomuksista on tullut ammattikäytännöissä vallitseva tapa 
kuvata lapsia. 
 Tutkimuksen aikana huomasimme, miten vaikeaa on vapautua oman am-
mattitaustan värittämistä tulkinnoista. Kun Riikka tarkasteli opettajana 
lasten kirjoittamia luokkapäiväkirjoja, hänen huomionsa pyrki aluksi kiin-
nittymään päiväkirjureihin yksilöinä. Opettajaa kiinnostaa se, miten hänen 
oppilaansa käyttävät kieltä, löytyykö kielioppivirheitä ja miten rikasta hei-
dän kuvailunsa on. Riikka huomasi myös etsivänsä päiväkirjojen teksteistä 
merkkejä tiettyjen lasten sosiaalisista taidoista tai psyykkisestä hyvinvoin-
nista. Kun lasten kertomuksiin syventyy, huomaa, että lähestymistapa voi 
olla myös erilainen. Lasten kuvaukset ovat täynnä tapahtumista ja yhteyksiä 
toisiin lapsiin. Titta ja Siiri kirjoittavat luokkapäiväkirjureina: 

Kaarlo supisee Matiakselle jotain.
Raila sanoo että Petri on kaksivuotias.
Raila nauraa. 
Kaarlo ja Pekka supisee taas.
Pekka näyttää Elviiralle omaa piirrustustaan.
Elviira tekee vihkoon piirrosta.
Terhi ja Elviira höpisee.
Ville rupesi teko itkemään.
Kohta on hartaus.
(Titta ja Siiri 1.10.2010)

Lasten luokkapäiväkirjojen kuvaukset herättävät pohtimaan, miten erilai-
sissa maailmoissa saman luokkahuoneen lapset ja aikuiset elävätkään. Sii-
nä missä aikuisen ammattilaisen katse erittelee ja huomaa yksilön, lasten 
kokemus on monitahoinen. He tuovat usein esiin suhteissa ja yhteyksis-
sä läikehtivän, monitahoisen ja dynaamisen todellisuuden. Päiväkirjurit 
puhuvat luokkatovereistaan − Kaarlosta, Railasta ja muista − mutta eivät 

10 Esimerkiksi kuvaukset hyvästä osaamisesta kunkin oppiaineen yhteydessä, Perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet 2004.	
11 Harrikari 2008, 194–195	

keskity heihin erillisinä yksilöinä. Sen sijaan he kuvaavat tapahtumien vir-
taa, jossa lapset, aikuiset, lasten asiat, opettajan puhe samoin kuin kou-
lun tilat ja esineet ovat osatekijöinä ja muodostavat aina uusia yhdistelmiä. 

näkymätön julius

Anna-Maija kertoo:

Luin lapsena kertomuksen Vinskistä, jolla oli hallussaan ihmeellinen tai-
to: taikasanan sanottuaan hän kykeni muuttumaan näkymättömäksi ja 
taas takaisin näkyväksi. Näkyvän ja näkymättömän rajapinnalla eli myös 
Julius, jonka opin tietämään Sadekuuron päiväkotiryhmässä. Julius oli 
eskarilainen, jolla oli Jukolan Jussin vaalea tukka ja harvat hampaat. 
Koko hänen olemuksessaan oli jotain haaleaa, välillä jopa väsähtänyttä. 
Kun Sadekuuron aikuiset kertoilivat ryhmän lapsista, Julius esiintyi yh-
tenä monista lapsista, johon liittyi jotain erityistä huolta, hämminkiä tai 
ongelmaa. Häntä saatettiin luonnehtia esimerkiksi sanalla raju. 

Toisten lasten suhtautuminen Juliukseen oli kahtalaista. Joskus 
näytti siltä, että Julius oli muille lapsille kuin ilmaa. Jos hän oli pois-
sa päiväkodista, kukaan ei häntä kaivannut. Yhtään kertaa en kuullut 
kenenkään lapsen kyselevän odottavasti, tuleeko Julius tänään päivä-
kotiin. Harva lapsi hakeutui omaehtoisesti Juliuksen seuraan. Kerran 
tapahtui niin, että opettaja pyysi vapaan leikin aikana muutamia poi-
kia pelaamaan korteilla oppimispeliä. Kortteihin sisältyi sekä elollista 
että elotonta luontoa esittäviä kuvia, ja lasten tehtävänä oli arvata tai 
tietää, kumpaan luokkaan kukin kortti kuului. Pojat alkoivat innokkaas-
ti käydä kortteja läpi. Julius istui reunimmaisena, tai pikemminkin lo-
jui, vartalo osittain pöydän päällä. Hän oli omissa oloissaan. Välillä hän 
katsoi, miten toiset pojat touhusivat korttien kanssa toisinaan inttäen, 
esittikö kortin kuva elollista vai elotonta luontoa. Itse hän ei koskenut 
kortteihin eikä kommentoinut kuvia. Sitten hänen ilmeensä kirkastui, 
hän kohottautui istumaan ja sanoi hiljaisella äänellä: ”Minulla on omat 
skeittikengät. Ja minulla on oma skeittilautakin.” Muut pojat jatkoivat 
korteilla pelaamistaan. Kukaan ei huomioinut Juliuksen puhetta, ku-
kaan ei kuunnellut, kukaan ei kommentoinut.

Joskus taas toisten lasten suhtautumisessa oli vastahakoisuutta ja 
torjuntaa, mikä kummastutti minua. Eräänä päivänä Sadekuurojen 
ryhmässä alkoi valokuvausprojekti, jossa kaikki lapset saivat mahdol-
lisuuden kuvata pareittain päiväkotia digikameralla. Aikuiset jakoivat 
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lapset pareihin, ja Juliuksen pariksi tuli Mikko. Kun Mikko kuuli, ke-
nen kanssa hänen pitäisi kuvata, hän meni toisten poikien luokse ja 
sanoi: ”Voitteko kuvitella, kuka minulla on parina: Julius! Minä en ha-
lua kuvata Juliuksen kanssa. Julius on ilkimys!” Ja niinhän siinä kävi, 
että Julius ja Mikko kuvasivat kumpikin yksinään. Sama kuvio toistui 
myös hetkeä myöhemmin aamupiirissä, kun opettaja jakoi lapsia eri 
toimintoihin. Opettaja ehdotti, että Eino menee Juliuksen kanssa pe-
laamaan. Tähän ehdotukseen Eino vastasi: ”En halua pelata Juliuksen 
kanssa.” Niinpä Julius laitettiin kolmanneksi tietokonenurkkaukseen 
Lizan ja Sallin kanssa. Tämänlaisia tapauksia näin lukuisia, ja aina olin 
jotenkin pahoillani Juliuksen puolesta. 

Mutta eräänä keväisenä päivänä oli Juliuksen onnenhetki. Aamu-
piiri oli jo alkanut, ja toiset lapset istuivat penkeillä. Julius tuli päi-
väkotiin myöhemmin kuin muut. Muiden lasten katseet nauliutuivat 
Juliukseen, jonka tukka oli leikattu aivan lyhyeksi sängeksi. Opettaja 
tervehti Juliusta ja huomautti hänelle, että hänellä on uusi, hieno tuk-
ka. Aamupiirin jälkeen opettaja kysyi Juliukselta, kuka oli leikannut 
hänelle niin hienon kesätukan. Julius kertoi, että äiti oli ollut asialla. 
Opettaja kysyi, saisiko hän silittää tukkaa. Julius nyökkäsi. Opettaja 
silitti Juliuksen päätä ja sanoi ihailevalla äänellä: ”Tämähän on ihan 
kuin teddykarhu!” Monet lapsetkin tulivat kokeilemaan Juliuksen tuk-
kaa. Julius oli kerrankin keskipisteenä. Hänellä ei ollut mitään toisten 
lasten silityksiä vastaan. 

Päiväkodin aikuisilla oli Juliuksesta aivan tietynlainen kertomus. Siinä on-
gelmat ja häiritseminen korostuivat, ja Julius alettiin nähdä toistuvasti nii-
den valossa. Myös muiden lasten mukaan Julius kiusasi ja häiritsi usein. 
Jostakin syystä tutkijan havainnoissa esiintyy aivan toisenlainen Julius − hil-
jainen, sivussa oleva, torjuttu.  

Juliuksen tapaus herättää huomaamaan, miten kokonaisvaltaista pienen 
lapsen kerronta on.12 Lapsi kertoo elämästään ja hyvinvoinnistaan paitsi 
sanallisesti myös sanattomasti, ilmeillä, eleillä, kehon kielellä, piirtämällä, 
leikkimällä ja laulamalla.13 Päiväkodin arjessa nähdyksi ja kuulluksi tulee sel-
lainen lapsi, joka osaa ottaa tilaa itselleen. Joskus kuitenkin hiljaisuus ja si-
vuun vetäytyminen ovat väkeviä viestejä lapsen hyvin- tai pahoinvoinnista. 
Mutta osaammeko kuunnella hiljaisuutta? 

Kasvaminen ja kehittyminen voidaan ymmärtää kerronnallisina proses-
seina. Päiväkodin käytännöissä ja arjen vuorovaikutuksessa lapset alka-

12 Ks. Kinnunen, Viljamaa & Estola sekä Louhela-Risteelä tässä teoksessa	
13 Puroila 2013; Puroila, Estola & Syrjälä 2012; Viljamaa 2012	

vat hahmottaa identiteettiään ja omaa paikkaansa yhteisössä. He kysyvät: 
”Kuka minä olen?” ”Millainen olen?” ”Millaiseksi tulen?” ”Millainen minun 
pitäisi olla?” Vastaukset näihin kysymyksiin, kertomukset itsestä ja toisis-
ta, kehittyvät ja tarkentuvat: samalla kun lapset itse kertovat itsestään, he 
tulevat myös kerrotuiksi tietynlaisina muiden lasten ja aikuisten kertoessa 
heistä.14 Päiväkotien pedagoginen kulttuuri puolestaan normittaa lapsuutta 
tuottamalla kertomuksia siitä, mikä on normaalia ja poikkeavaa, kiellettyä 
ja sallittua, arvokasta tai vähemmän arvokasta.15 Lasten vertaisryhmässä Ju-
liuksen paikka ei ollut ainakaan keskiössä, pikemminkin liepeillä, jos siellä-
kään. Aikuistenkaan kommentit eivät usein rakentaneet myönteistä kuvaa 
Juliuksesta. Mutta onnenpäivän tapahtumat tuovat valoa kertomukseen 
Juliuksesta. Samalla kertomus muistuttaa, kuinka pienillä asioilla lapselle 
voi tuottaa iloa. Juliuksen paikka tuossa hetkessä oli olla keskellä yhteisöä, 
myönteisen ihailun ja kosketuksen kohteena. Kun vastaleikattu tukka syn-
nytti suloisen tunteen silittäjän käteen, Juliuksellekin löytyi tapa tuottaa 
iloa ja hyvää mieltä yhteiseen päivään.

nyt – ja nyt – ja nyt: lapsi elää hetkessä

Uudessa lapsuudentutkimuksessa otetaan yhä useammin lähtökohdaksi 
lapsuuden monitahoisuus.16 Lapsuutta ei tarvitse ensisijaisesti tarkastel-
la tiettyjen kehitysvaiheiden lineaarisena jatkumona. Myös meidän tut-
kimuksemme kutsuu miettimään lapsen elämän kokonaisvaltaisuutta ja 
moniulotteisuutta. Lasten tekemistä luokkapäiväkirjoista huomaamme, 
miten opettajan toiminta jää enimmäkseen kaiken muun taustajuonteeksi. 
Koululuokassa tavallisesti niin ratkaisevina pidetyt pedagogiset syy-seu-
raussuhteet eivät vaikuta lapsen kannalta ensisijaisilta.  Sen sijaan syntyy 
kuva lapsuudesta, joka eletään ja koetaan yhdistelminä erilaisia materiaa-
lisia, biologisia, tiedollisia ja sosiaalisia tekijöitä, joita ei voi erottaa toisis-
taan.17 Se, millaisena lapsuus esimerkiksi luokassa tai päiväkotiryhmässä 
toteutuu, on tietenkin osaltaan seurausta opettajan tai hoitajan pedago-
gisista ratkaisuista. Silti lapsen koulupäivän tai päiväkotipäivän voidaan 
nähdä syntyvän kerta kerralta uutena yhdistelmänä, jossa vaikuttavat ja 
johon kietoutuvat lukemattomat muutkin tekijät. 

14 Ahn 2011	
15 Farquhar 2012	
16 Esim. Lee 2001, 2008; Prout 2005	
17 Ks. esim. Prout 2005; Lee 2001, 2008
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Kun ammattilaiset huolestuivat Titasta, alkoi myös määritelmien ja 
luokittelujen haravointi. Erityisen tuen saamiseksi on oltava lausuntoja 
ja diagnooseja. Nämä määrittelyt alkavat helposti, tahtomattakin, ohjata 
aikuisten ammattilaisten lähestymistapoja. Monitahoinen ja kokonaisval-
tainen lapsen näkökulma haastaa arvioimaan näitä totuttuja käytäntöjä 
uudelleen. Onko tarpeen luonnehtia lapsia ensisijaisesti kapeiden mää-
ritelmien kautta? Diagnoosit, kuten ”keskittymisvaikeus” ja arkisemmat, 
usein kuullut määrittelyt, kuten esimerkiksi ”haastava lapsi” tai ”tunnol-
linen koululainen”, eivät useinkaan kiinnosta lapsia.18 Esimerkiksi edellä 
lainatussa Titan ja Siirin tekemässä musiikintunnin kuvauksessa merki-
tyksellinen on sen sijaan juuri tämä hetki: ”nyt… ja nyt… ja nyt…”. Nyt-het-
ki toistuu, mutta ei samana, vaan jatkuvasti uutena. Titan tapauksessa 
koulun rutiinimaisuus ja hektiset tilanteet kohtasivat hänen oman elämis-
maailmansa ristiriitaisella tavalla. 
Lapsuudentutkija Hillevi Lenz Taguchi19 on kritisoinut sitä, että lapsia 

määritellään ja luokitellaan tavoilla, jotka vahvistavat lasten välisiä eroja. 
Tällaisia erottavia kategorioita ovat esimerkiksi tyttöjen ja poikien tai nor-
maalien ja erityisten lasten kategoriat. Lenz Taguchi pohjaa kritiikkinsä 
ranskalaisen filosofin Gilles Deleuzen ajatuksiin. Deleuze ehdottaa, että 
eroa voisi ajatella myös siten, että sille ei haeta vastaparia. On olemassa 
joka hetki toteutuvaa erilaisuutta, mutta se ei olekaan erilaisuutta verrat-
tuna toisiin, vaan erilaisuutta sinänsä. Arkielämä muodostuu ainutker-
taisista kohtaamisista, joissa jokainen ihminen ja tapahtuma on erilainen 
kuin ennen. Tämän emergentin, hetkessä aina uudella tavalla toteutuvan, 
erilaisuuden taustalla on nimenomaan ymmärrys monitahoisesta todelli-
suudesta. 

Deleuzen filosofia tuntuu sopivan havaintoomme lapsen elämismaail-
masta: yksilön sijaan merkittävää on se suhteiden verkosto, jossa yksilö 
toimii ja vaikuttaa sekä tuossa verkostossa elävä mahdollisuus tulla joka 
hetki erilaiseksi suhteessa entiseen. Lenz Taguchin mukaan tämä lähtö-
kohta auttaa huomaamaan tilaisuudet, joissa lapsilla on mahdollisuus 
toimia ja toteuttaa itseään eri tavoin. Luokkapäiväkirjat tarjoavat mahdol-
lisuuden havainnoida Tittaa uusin silmin: jos Titta on nyt tällainen, hän 
saattaa toisena hetkenä ja toisessa yhteydessä ollakin toisenlainen tai sa-
manaikaisesti ehkä myös jotakin muuta. Jokaisen uuden yhteyden sisältä-

18 Pysyväluonteiset stereotyyppiset ominaisuudet ovat sen sijaan leimanneet useita aikuis-
ten kirjoittamia koulukuvauksia: lastenkirjojen luokista löytyy usein ”pahis”, ”hikari”, ”lellikki” 
jne.	
19 Lenz Taguchi 2010, 58	

mät mahdollisuudet voidaan nähdä tärkeämpinä kuin huolet ja puutteet, 
joita puuttumisen ja tarkkailun käytännöt saattavat vahvistaa.20

radikaali kuunteleminen

Kertomisen vastapari on kuunteleminen. Kun tutkimuksissamme avautui ti-
laa kuunnella lapsia tavallista tarkkaavaisemmin, ikään kuin uusin korvin, 
opettajat ja kasvattajat huomasivat uusia asioita myös omasta toiminnas-
taan.21 

Hyvä esimerkki on Anna-Maijan päiväkodissa tapaaman Kallen tapaus. 
Anna-Maija paneutui seuraamaan Kallen päiväkotipäivää yhtäjaksoisesti 
pidemmän aikaa ja kertoi tämän jälkeen päiväkodin henkilökunnalle ha-
vainnoistaan. Kallella oli selviä vaikeuksia puheessa, ja hänen oli hankala 
saada äänensä kuuluviin lapsiryhmässä. Puhevaikeus oli johtanut Kallen 
moniin ristiriitoihin leikkitilanteissa. 

Anna-Maija kertoo:

Annoin havaintoni Kallesta henkilökunnan luettavaksi. Kaikki työnteki-
jät totesivat, että kertomus lapsen päivästä oli havahduttava. Erityises-
ti heitä puhutteli se, miten täynnä toimintaa lasten päivä oli, sekä se, 
miten vähän aikuisen huomiota riittää yhdelle lapselle. Kallen kohdal-
la kirjoittamallani arjen kertomuksella oli merkittävä vaikutus. Hänen 
vastuukasvattajansa kertoi itsellään olleen hämäriä aavisteluja Kallen 
ongelmista, mutta kertomus toi ne hänelle selkeästi esiin. 

Pysähtyminen yhden lapsen kertomuksen äärelle viritti kasvattajat kriit-
tiseen pohdintaan. He huomasivat, että vaikka periaatteessa oli toimittu 
niin kuin pitääkin, päiväkotiarki oli peittänyt alleen yksittäisen lapsen elä-
mykset ja kokemukset. Kun tutkija saattoi paneutua lapsen näkökulmaan 
ja kertoa henkilökunnalle, mitä sitä kautta oli löytänyt, tuli lapsen maailma 
näkyväksi. Kallen kertomusta tutkiessaan kasvattajat saattoivat tarkastella 
omaa osuuttaan Kallen arkeen. Päiväkodin henkilökunta sai kertomuksesta 
uudenlaista tietoa lapsesta suhteessa muihin lapsiin ja aikuisiin ja lähti sen 
pohjalta muuttamaan toimintatapojaan, muuttumaan. 

20 Lenz Taguchi 2010, 58	
21 Ks. myös Louhela-Risteelä tässä teoksessa	
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Riikka kertoo:

Kolmasluokkalaisten luokkapäiväkirjat antoivat minulle opettajana mah-
dollisuuden nähdä oppilaat uudesta kulmasta. Mietin, miksi esiin nousee 
täysin uudenlaista tietoa. Luokkapäiväkirjurit käyttivät työskennelles-
sään sellaista valtaa, jota koulussa lapsella harvoin on. He nostivat esiin 
tärkeinä pitämiään asioita ja huomasivat sellaista, mitä aikuiset eivät 
tule ajatelleeksi. Heidän kertomallaan oli myös merkitystä, sillä tekstit 
luettiin yhdessä.  

Titan asema luokassa ja koulun käytännöissä muuttui kenties vielä 
enemmän kuin muiden, sillä hänet oli totuttu näkemään erityisenä ja 
tukea tarvitsevana. Titta työskenteli yhdessä parhaan ystävänsä kanssa, 
ja tytöillä oli koko päivä käytössään ilman muita velvollisuuksia. Koulun 
tiukka tahti hellitti hetkeksi. Titan ja Siirin kirjoittamat kuvaukset to-
distavat mielihyvästä, jota uusi tietäjän ja kertojan asema heille tuotti. 
Yhdistäessään voimansa kumpikin tytöistä sai käyttöönsä voimavaroja, 
joita heillä yksinään ei näyttänyt olevan. Tytöt kokeilivat eri mahdolli-
suuksia ja kehittivät työtään kannettavalla tietokoneella. 

 Myös ihmissuhteissa tuntui tapahtuvan muutosta. Tietoisina siitä, 
että päiväkirjat olivat kaikkien luettavissa, Titta ja Siiri ottivat rohkeasti 
yhteyttä muihin luokan oppilaisiin tarkkaillessaan luokan elämää. Mui-
den huomioiden joukkoon he esimerkiksi kirjoittivat merkinnän: ”Kons-
talla ja Valtolla on söpöt nappisilmät.”

Sen lisäksi että lapsi sai päiväkirjurina uudenlaisen valta-aseman, 
myös opettajan asema muuttui. Luokkapäiväkirjoissa opettajasta tulikin 
lapsen katseen kohde. Opettajan ja oppilaan välinen kategorinen ero, 
jonka mukaan aikuinen tietää ja lapsi ei tiedä, tuli häirityksi. Jouduin 
tarkastelemaan paitsi oppilaitani myös itseäni uudella tavalla.

Erityisoppilaaksi koulun papereihin kirjattu Titta ja hänen opettajansa Riik-
ka kohtasivat toisensa uudella tavalla. Titan kuvausten pohjalta opettajalle 
avautui koululaisen maailman monitahoisuus, erilaiset tahdit ja suhteelli-
suus. Monitahoisuuden pohjalta, toisenlaisen tiedon perusteella, voi kou-
lussa todettuja haasteita tarkastella toisin. Vaikeudet eivät ole välttämättä 
yksilöiden ominaisuuksia. Vaikeus voikin olla jossakin välillä: vaikkapa ark-
kitehtuurin, aikataulun, valtasuhteiden, koulun tai päiväkodin historiallisten 
käsikirjoitusten, lapsen hermosolujen, aineenvaihdunnan ja koulutarvikkei-
den välillä. Oppimisvaikeus voi olla koulun, opettajan tai koulutarvikkeiden 
oppimisvaikeutta.

Opettajilla ja päiväkodin työntekijöillä ei ole välttämättä mahdollisuutta 
toimia kuin tutkija, joka seuraa lasta pitkään ja kuuntelee, mitä lapsi leikeil-
lään tai hiljaisuudellaan kertoo. Kerronnan ja kuuntelemisen esteet voivat 
kuitenkin olla myös ajattelutapojen synnyttämiä esteitä.22 Olemme löytä-
neet kolme seikkaa, jotka täytyy huomioida silloin, kun lapsen näkökulman 
esiin pääsemistä halutaan edistää.23    

Ensinnäkin täytyy tietoisesti raivata fyysistä aikaa ja tilaa lasten kuunte-
lemiselle. Nykyisinä tulostavoitteiden aikoina ajasta voi olla pulaa jo pien-
ten lasten elämässä. Kasvatusympäristöt myös kantavat rakenteissaan ja 
toimintakulttuurissaan historiaa, joka ei kannusta lasten kokemuksellisen 
tiedon kuuntelemiseen ja hyödyntämiseen. Entisaikoina lasten näkemyk-
siä ei pidetty tärkeinä ja koulujen ja päiväkotien toimintakäytännöt perus-
tuivat aikuisen auktoriteettiin. Luokkapäiväkirjatoiminta tarjosi Titalle ajan 
ja tilan, jossa hänen oli mahdollista kertoa itsestään ja ympäristöstään aivan 
uudella tavalla. Kun tutkijalla oli aikaa seurailla päiväkodin rajuna pidettyä 
Juliusta, tuli esiin lapsen ihmissuhteiden karu tilanne. Kun päiväkodin ai-
kuinen tarttui tilaisuuteen, Juliukselle syntyi mahdollisuus toimia omalla 
tavallaan hyvän olon ja elämyksen tuottajana ryhmässä.  

Toisena seikkana nostamme esiin vastavuoroisen kertomisen ja kuun-
telemisen prosessin. Jos lasta halutaan kuunnella, ja samalla tuottaa ai-
dosti uutta lapsinäkökulmaista tietoa, ei esimerkiksi helposti toteutettava 
kyselytutkimus ole välttämättä paras keino. Luokassa järjestetty äänestys 
tai lapsilta kysyminen tuottavat usein kapeita ja aikuisten ohjailemia nä-
kökulmia. Maarit Alasuutari24 on tutkinut päiväkodin varhaiskasvatuksen 
suunnitelmien yhteydessä käytäviä keskusteluja. Hän on todennut, että 
kaavakkeeseen varattu tila lapsen omalle mielipiteelle tai lausunnolle ei 
useinkaan takaa sitä, että lapsen ääni pääsee esiin tai että hänen sano-
maansa pidetään tietona, jonka pohjalta toimintaa voitaisiin muuttaa. 
Mutta jos ammattilainen lähtee mukaan vastavuoroiseen prosessiin, lap-
sen hallussa oleva tieto voi päästä esiin kerronnan kautta. Kerronnallisessa 
prosessissa kuunteleminen lisää luottamusta, mikä tuo kertomiseen aina 
lisää uusia asioita. Näin kerronnallinen prosessi on väistämättä vastavuo-
roinen, uutta luova ja kehämäisesti etenevä.  

Kolmanneksi on huomioitava valtasuhteet. Jos lasten kertomuksiin 
suhtaudutaan arvostellen ja arvioiden, on turha odottaa niiltä kovin uu-
sia näkökulmia. Valtasuhteet vaikuttavat siihen, mitä, kuka ja miten luo-
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22 Ks. myös Louhela-Risteelä tässä teoksessa	
23 Ks. Hohti & Karlsson 2014	
24 Alasuutari 2012	
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kassa tai päiväkodissa saa kertoa. Aikuisen ja lapsen välisille valtasuhteille 
herkistyminen tarkoittaa esimerkiksi, ettei automaattisesti oleteta, että ai-
kuinen tietää kaiken. Lapsi on muutakin kuin ohjauksen kohde, jolla ei ole 
oikeaa tietoa ilman, että aikuinen välittää sitä hänelle.   

Lasten ja nuorten osallistuminen on noussut melkeinpä mantran kaltai-
seksi tavoitteeksi. Sitä edellytetään sekä koulua että päiväkotia koskevissa 
säädöksissä. Osallistumisen rakenteita, kuten oppilaskuntatoimintaa, on 
viety kouluihin valtakunnanlaajuisesti. Kun olemme syventyneet siihen, mi-
ten lapset kertovat ja miten noiden kertomusten kuunteleminen vaikuttaa, 
olemme ymmärtäneet, että osallistumista ei tarvitse etsiä kaukaa. Se on 
syvällisenä läsnä arkipäivässä. Bronwyn Davies25 pitää kuuntelemista radi-
kaalina pedagogiikkana. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kuuntelemalla ei vain 
etsitä uutta tietoa esimerkiksi siitä, millaisia luokan tai päiväkotiryhmän 
lapset ovat. Sen sijaan kuunteleminen voi olla perustavanlaatuista avautu-
mista toiselle ihmiselle, jolloin kuuntelija muuttuu itsekin.26 Jos kuuntelee 
tällä tavoin, siirtyy kohti sitä, mitä ei vielä valmiiksi tiedä. Osallistumisen 
haaste voikin kääntyä toisin päin: miten minä ammattilaisena voisin parem-
min osallistua lasten elämään kuuntelemalla heidän omaa tietoaan?

Suomalaisen peruskoulun ja päivähoidon laadun yhtenä osatekijänä on 
pidetty työtään tutkivia opettajia. Mielikuvissa tällainen opettaja seuraa 
uusinta tieteellistä keskustelua, kouluttautuu, analysoi ja erittelee opetus-
ryhmässään esiin tulevia haasteita. Kouluun on tuotu paljon havainnoinnin 
velvoitteita, ja raportointi ja palaverit raskauttavat kasvatusympäristöjen 
arkea. Esimerkeissämme luokkapäiväkirjat ja tutkijan tekemät päiväkoti-
kertomukset toimivat kerronnallisen prosessin työkaluina. Lapset tuottivat 
arjestaan kertomuksia, joiden avulla heidän arkeaan voitiin myös muuttaa: 
ajattelu ja eläminen lähtivät vastavuoroiseen liikkeeseen. Tutkiva opettaja ei 
ole välttämättä ulkopuolinen tarkkailija, vaan hän voi olla erottamaton osa 
tuota dynaamista kokonaisuutta. Opettaja näkee myös itsensä uusin silmin, 
muuttuu uudenlaiseksi.  

Tavoittelimme tutkimuksissamme lasten omaa hyvinvointitietoa kerron-
nan ja kuuntelemisen avulla. Löysimme valoisia kertomuksia, joissa päivä-
kodin ja koulun kohtaamiset tuottivat hyvinvointia, mutta myös varjoja, 
jotka syntyivät esimerkiksi huolen ja kiireen ylivallasta. Esimerkeissä lapsilla 
oli toisinaan tilaisuus kertoa itsestään myös uudenlaisia kertomuksia. Las-
ten lähelle asettuessamme koulun ja päiväkodin hyvinvointi alkoi näyttää 

25 Davies 2014	
26 Ks. myös Louhela-Risteelä tässä teoksessa	

POHDITTAVAA
>> Millaiset tapahtumat omasta lapsuudestasi ovat 

jääneet mieleen?
>> Millaisia kertomuksia lapsista kerrotaan 

kotonasi tai työpaikallasi? 
>> Millaiset asiat ovat tuntemillesi lapsille tärkeitä? 

Lasten kanssa voidaan työskennellä seuraavalla tavalla: 
 • Pyydetään lapsia kertomaan tarinoita ja arvostetaan 

niitä riippumatta siitä, kuinka ”hyviä” ne ovat. 
•Pyydetään lapsia kertomaan esineistä, valokuvista ja 

asioista, jotka ovat heille tärkeitä.  

toisenlaiselta kuin odotimme. Hyvinvointi, kuten muutkin ilmiöt lapsen 
elämässä, tuntuivat liittyvän tapahtumiseen, toimintaan ja suhteisiin. Pai-
koilleen naulattujen määritelmien tilalle löytyi uudenlainen tapa ajatella 
hyvinvointia: hyvinvointi on liikkeessä; se läikehtii monimuotoisena mu-
kana elämässä osana kehityskulkuja ja aina muuttuvia, laajalle ulottuvia 
muodostelmia. Koska olemme erottamattomasti yhteydessä toisiimme, 
lapsen hyvinvoinnista puhuttaessa puhutaan väistämättä koko yhteiskun-
nan hyvinvoinnista. 



70 71

kassa tai päiväkodissa saa kertoa. Aikuisen ja lapsen välisille valtasuhteille 
herkistyminen tarkoittaa esimerkiksi, ettei automaattisesti oleteta, että ai-
kuinen tietää kaiken. Lapsi on muutakin kuin ohjauksen kohde, jolla ei ole 
oikeaa tietoa ilman, että aikuinen välittää sitä hänelle.   

Lasten ja nuorten osallistuminen on noussut melkeinpä mantran kaltai-
seksi tavoitteeksi. Sitä edellytetään sekä koulua että päiväkotia koskevissa 
säädöksissä. Osallistumisen rakenteita, kuten oppilaskuntatoimintaa, on 
viety kouluihin valtakunnanlaajuisesti. Kun olemme syventyneet siihen, mi-
ten lapset kertovat ja miten noiden kertomusten kuunteleminen vaikuttaa, 
olemme ymmärtäneet, että osallistumista ei tarvitse etsiä kaukaa. Se on 
syvällisenä läsnä arkipäivässä. Bronwyn Davies25 pitää kuuntelemista radi-
kaalina pedagogiikkana. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kuuntelemalla ei vain 
etsitä uutta tietoa esimerkiksi siitä, millaisia luokan tai päiväkotiryhmän 
lapset ovat. Sen sijaan kuunteleminen voi olla perustavanlaatuista avautu-
mista toiselle ihmiselle, jolloin kuuntelija muuttuu itsekin.26 Jos kuuntelee 
tällä tavoin, siirtyy kohti sitä, mitä ei vielä valmiiksi tiedä. Osallistumisen 
haaste voikin kääntyä toisin päin: miten minä ammattilaisena voisin parem-
min osallistua lasten elämään kuuntelemalla heidän omaa tietoaan?

Suomalaisen peruskoulun ja päivähoidon laadun yhtenä osatekijänä on 
pidetty työtään tutkivia opettajia. Mielikuvissa tällainen opettaja seuraa 
uusinta tieteellistä keskustelua, kouluttautuu, analysoi ja erittelee opetus-
ryhmässään esiin tulevia haasteita. Kouluun on tuotu paljon havainnoinnin 
velvoitteita, ja raportointi ja palaverit raskauttavat kasvatusympäristöjen 
arkea. Esimerkeissämme luokkapäiväkirjat ja tutkijan tekemät päiväkoti-
kertomukset toimivat kerronnallisen prosessin työkaluina. Lapset tuottivat 
arjestaan kertomuksia, joiden avulla heidän arkeaan voitiin myös muuttaa: 
ajattelu ja eläminen lähtivät vastavuoroiseen liikkeeseen. Tutkiva opettaja ei 
ole välttämättä ulkopuolinen tarkkailija, vaan hän voi olla erottamaton osa 
tuota dynaamista kokonaisuutta. Opettaja näkee myös itsensä uusin silmin, 
muuttuu uudenlaiseksi.  

Tavoittelimme tutkimuksissamme lasten omaa hyvinvointitietoa kerron-
nan ja kuuntelemisen avulla. Löysimme valoisia kertomuksia, joissa päivä-
kodin ja koulun kohtaamiset tuottivat hyvinvointia, mutta myös varjoja, 
jotka syntyivät esimerkiksi huolen ja kiireen ylivallasta. Esimerkeissä lapsilla 
oli toisinaan tilaisuus kertoa itsestään myös uudenlaisia kertomuksia. Las-
ten lähelle asettuessamme koulun ja päiväkodin hyvinvointi alkoi näyttää 

25 Davies 2014	
26 Ks. myös Louhela-Risteelä tässä teoksessa	

POHDITTAVAA
>> Millaiset tapahtumat omasta lapsuudestasi ovat 

jääneet mieleen?
>> Millaisia kertomuksia lapsista kerrotaan 

kotonasi tai työpaikallasi? 
>> Millaiset asiat ovat tuntemillesi lapsille tärkeitä? 

Lasten kanssa voidaan työskennellä seuraavalla tavalla: 
 • Pyydetään lapsia kertomaan tarinoita ja arvostetaan 

niitä riippumatta siitä, kuinka ”hyviä” ne ovat. 
•Pyydetään lapsia kertomaan esineistä, valokuvista ja 

asioista, jotka ovat heille tärkeitä.  

toisenlaiselta kuin odotimme. Hyvinvointi, kuten muutkin ilmiöt lapsen 
elämässä, tuntuivat liittyvän tapahtumiseen, toimintaan ja suhteisiin. Pai-
koilleen naulattujen määritelmien tilalle löytyi uudenlainen tapa ajatella 
hyvinvointia: hyvinvointi on liikkeessä; se läikehtii monimuotoisena mu-
kana elämässä osana kehityskulkuja ja aina muuttuvia, laajalle ulottuvia 
muodostelmia. Koska olemme erottamattomasti yhteydessä toisiimme, 
lapsen hyvinvoinnista puhuttaessa puhutaan väistämättä koko yhteiskun-
nan hyvinvoinnista. 



72 73

nauraVat lapset

Mimmi (3 v) ja Siiri (3 v) istuvat päiväkodin pihalla vierekkäisissä kiikuissa 
vitsaillen toisilleen ja nauraa kikattaen. 

Mimmi: ”Mun mummulta ja papalta on leikattu varpaat pois”. 
Siiri: ”Kaikki ihmiset heitettiin roskiin.” 
Mimmi: ”Koko hiekkalaatikko heitettiin roskiin. Viemäriputket heitettiin 
roskiin.” 
Siiri: ”Kaikki välineet heitettiin roskiin.” 
Mimmi: ”Senkin liukumäki heitettiin roskiin. Senkin kikkeli heitettiin 
roskiin.” 
Siiri: ”Pippeli heitettiin roskiin.” 
Ja lasten nauru kiirii yli pihamaan.
(Päiväkotiarjen kertomukset)

Aikuisen mielessä lapset ja huumori yhdistyvät lasten osuviin puheisiin ja 
hassuihin tekemisiin. Nauramme lapsille ja huvitamme tuttavia kertomuk-
silla lasten hassuista sattumuksista. Aikakauslehtien Lasten suusta -palstat 
täyttyvät lasten sutkauksista ja elämänviisauksista, joita aikuiset pitävät hu-
moristisina. Lasten ja aikuisten kokemukset hauskoista tapahtumista eivät 
kuitenkaan aina kohtaa.1 Lapset eivät ole tarkoittaneet sutkauksiaan humo-
ristisiksi, emmekä aikuisina pidä huvittavina niitä asioita, jotka tuntuvat 
Mimmistä ja Siiristä hauskoilta päiväkodin pihamaalla. Mikä lapsia naurat-
taa? Lasten oma käsitys huvittavista asioista on ollut esillä vain harvoin 
huumorista puhuttaessa. Huumori on monien muiden elämänilmiöiden 

1 Ks. myös Viljamaa & Kinnunen tässä teoksessa.	

5 
Hassuja juttuja - lasten huumoria
päiväkoti- ja kouluympäristössä

Anna-Maija Puroila, Riikka Hohti ja Liisa Karlsson

KUVA: Elli, 6 vuotta
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tavoin yhdistetty aikuisten elämänpiiriin kuuluvaksi asiaksi. Lasta voidaan 
luonnehtia rauhalliseksi, temperamenttiseksi, vilkkaaksi tai ujoksi, mutta 
harvoin huumorintajuiseksi. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä har-
vemmin huumorintaju yhdistetään lapseen. Joskus on jopa väitetty, että 
vasta kouluiässä lapsi alkaa käyttää tehokkaasti huumoria sosiaalisissa ti-
lanteissa.2  

Päiväkodissa tapaamme Mimmin ja Siirin lisäksi monia lapsia, jotka 
löytävät arjestaan hauskoja asioita. Esimerkiksi neljävuotias Joonas on il-
miselvä humoristi. Hän hassuttelee, pelleilee, yrittää saada toiset naura-
maan kurtistelemalla otsaansa ja nauraa itse. Niin kuin kerran, kun hän 
ruokailun jälkeen kierteli ympäriinsä ja toisteli kaikille vastaantulijoille 
sanojensa kaiusta nautiskellen: ”Arvaa, mikä tuo mölinä on? Ranskalais-
sotilaat hyökkäs!” Myös koululuokassa huumori höystää lähes kaikkia ta-
pahtumia. Hassut jutut kuplivat pinnan alla tai ryöpsähtävät pienestäkin 
yllykkeestä valloilleen. Lasten kertomuksissa huumori pilkahtelee yllättä-
vissäkin paikoissa. Kertojista on mukavaa saada kuuntelijat mukaan yh-
teiseen nauruun. Lapset arvostavat asioiden käsittelyä huumorin keinoin: 
esimerkiksi koululaisten mielestä hyvä opettaja on huumorintajuinen.  

Lasten huumori alkoi kiinnostaa meitä tutkiessamme lasten kokemaa ja 
kertomaa hyvinvointia päiväkoti- ja kouluympäristössä. Tässä luvussa sitee-
raamme lasten kertomuksia kolmesta tutkimusaineistosta. Päiväkotiarjen 
kertomukset ovat peräisin tutkimuksesta, jossa tutkijat osallistuivat päivä-
kodin arkisiin toimintoihin, havainnoivat, kuuntelivat lapsia ja keskustelivat 
heidän kanssaan. Lasten arki tallentui tutkijoiden havaintomuistiinpanoi-
hin, nauhoitettuihin keskusteluihin ja lasten ottamiin valokuviin.3  Lasten 
koululuokan arkeen liittyvät luokkapäiväkirjat. Kaksi 9–11-vuotiasta lasta 
toimi yhden päivän kerrallaan opettaja-tutkijan luokassa päiväkirjureina 
tehtävänään kirjoittaa kannettavalle tietokoneelle havaintoja luokan tapah-
tumista. Kirjureilla oli mahdollisuus kirjoittaa päiväkirjaan myös omia ta-
rinoitaan ja ajatuksiaan.4 Käytämme myös sadutusaineistoa, jota on koottu 
sadutusmenetelmän avulla päiväkodeissa, kouluissa, yleisötilaisuuksissa ja 
kotona. Sadutustilanteissa lasten tarinat kirjattiin sana sanalta kuten he ne 
kertoivat. Lopuksi tarina luettiin lapselle, ja hän sai hyväksyä sen tai myös 
halutessaan muuttaa ja korjata sitä.5  

Näiden aineistojen äärellä lasten arki alkoi elää meille pieninä kertomuksi-

2 Esim. Klein & Kuiper 2006	
3 Puroila 2013; Puroila, Estola & Syrjälä 2012a, 2012b; Kinnunen & Puroila 2015	
4 Hohti 2015	
5 Karlsson 2005, 2012; Karlsson & Riihelä 2012	

na, joissa kertojina ovat lapset ja aikuiset, yhdessä ja välillä erikseen. Yritim-
me eläytyä lasten maailmaan, sen mitä omasta aikuisen perspektiivistäm-
me kykenimme.6 Kertomusten äärellä havahduimme huomaamaan, miten 
olennaisena osana huumori kuuluu lasten arkeen. Tässä luvussa kerromme 
uudelleen niitä lasten arjen tapahtumia, joissa on mukana naurua, huumo-
ria ja komiikkaa. Uudelleen kertominen on meille tapa rakentaa tietoa sekä 
tuoda esille lasten ääntä ja heidän arkeensa kuuluvia asioita. Kertomusten 
virittäminä teemme kurkistuksia lasten huumoria käsittelevään tutkimuk-
seen. Pyrimme rakentamaan kuvaa siitä, millaista huumori on lasten arjessa. 
Olemme kiinnostuneita siitä, miten valot ja varjot vaihtelevat lasten huu-
moria sisältävissä arjen tilanteissa. Tuomme esiin huumorin viihdyttävän 
ja voimauttavan puolen, mutta myös sen, miten huumorin avulla voidaan 
satuttaa toista. Näin tuomme huumorin lasten hyvinvointia koskevan kes-
kustelun kentälle – emme jonnekin keskustelun liepeille, vaan sen keskiöön. 

absurdi naurattaa lapsia

Yhtenä vireenä päiväkotilasten ja koululaisten huumoriin liittyvissä kerto-
muksissa on absurdien, ristiriitaisten ja yllättävien tilanteiden tuottami-
nen ja arvostaminen. Lasten huumori on moniaistista, sillä yllätyksellisyys 
voi liittyä esimerkiksi äänteisiin, ilmeisiin, sanoihin, ihmisiin, eläimiin, ma-
teriaaliseen ympäristöön sekä toimintoihin.7 Huomasimme, että erityises-
ti sanalliset leikittelyt kuuluvat lasten omaan kulttuuriin. Lapset nimit-
televät toisiaan ja hauskuttavat läsnäolijoita vitsikkäillä sanayhdistelmillä 
ja kielen rytmeillä. Jo päiväkoti-ikäiset lapset kykenevät hassuttelemaan 
sanojen, laulujen ja lorujen väännöksillä.8  

Päiväkodissa lastentarhanopettaja laittaa alulle arvuutusleikin. Yksi lapsis-
ta pyydetään muiden eteen. Hänelle annetaan sormus käteen. Lapsi laittaa 
selän takana sormuksen jommankumman kämmenen sisään. Sen jälkeen 
hän tuo kädet eteen ja siirtelee käsiä vuorotellen nyrkissä ylhäältä alhaalle. 
Samalla sanotaan yhteen ääneen loru: “Missä asuu talonpoika, ylhäällä vai 
alhaalla?” Veikko (7 v) tulee arvuuttajaksi ja sanoo: ”Missä asuu talonpoika, 
ylhäällä vai alhaalla vai onko se menny vessaan?” Lapsia naurattaa. 
(Päiväkotiarjen kertomukset)

Lapsia naurattaa myös esineiden käyttäminen totunnaisesta poikkeavalla 

6 Ks. myös Louhela-Risteelä sekä Viljamaa & Kinnunen tässä teoksessa.	
7 Mm. Alcock 2007; Loizou 2007; Laes & Aerila 2012	
8 Ks. myös Alcock, 2007.	
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6 Ks. myös Louhela-Risteelä sekä Viljamaa & Kinnunen tässä teoksessa.	
7 Mm. Alcock 2007; Loizou 2007; Laes & Aerila 2012	
8 Ks. myös Alcock, 2007.	
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tavalla. Koululuokassa lapset löytävät koulutarvikkeille, kuten liimapuikolle, 
kynälle ja viivoittimelle, monia luovia käyttötapoja. Päiväkodissa lapsi voi oi-
valtaa, että leikkiastian paikka ei olekaan yksinomaan kotileikkinurkkauksen 
hellalla tai astiakaapissa, vaan sen voi laittaa jalkaan. 

Henna (5 v), Elli (5 v) ja Saana (5 v) leikkivät päiväkodin lepohuoneessa. 
Huoneessa on keittiönurkkaus ja laatikossa erilaisia leikkiastioita. Yksi 
kulhoista on lattialla. Henna työntää siihen jalkansa, kävelee toinen jal-
ka kulhossa ja huudahtaa: ”Kattokaa, mulla on koukkujalka!” Myös Elli 
työntää jalkansa astiaan ja alkaa kävellä huoneessa toinen jalka astiassa. 
Hennaa ja Elliä naurattaa. Sitten Henna työntää jalkansa suureen lelu-
koriin: ”Kattokaa, mulla on koukkujalka!” Tämä naurattaa tyttöjä vielä 
enemmän. He vaihtelevat eri astioita jalkoihinsa: välillä jalkojen alla ovat 
lautaset; välillä jalkoja työnnetään kulhoihin. Saana kuitenkin puuskah-
taa: ”Toi ei oo hauskaa. Mää en enää jaksa…”
(Päiväkotiarjen kertomukset)

Nykytaiteen museossa Kiasmassa sadutettiin näyttelyyn tulevia lapsia. He 
saivat vapaasti kertoa valitsemassaan paikassa, mitä halusivat. Yhdeksän-
vuotias Elina liittää tarinassaan yllätyksellisiä käänteitä näyttelyssä esillä 
olevaan taiteilija Olli Lyytikäiseen sekä hänen teoksiinsa.

Olli Lyytikäinen
Olipa kerran ukko, ja sen nimi oli Olli Lyytikäinen, ja se Olli Lyytikäinen 
halus muuttua kukoks. Sitte se sano simsalabim ja muuttu kanaks. Se 
alko piirtää paperille kukkoa. Sit se söi sen paperin ja meni nukkuun, 
ja sit se oli muuttunut kukoks aamulla. Sit ku se pyörähti ympäri, se 
muuttu taas ihmiseks. Ja sitte se alko piirtää ja aloitti taiteilijan uransa.
(Sadutusaineisto, Elina 9 v)

Koululaiset hakevat huumorin avulla vaihtelua joskus tylsältä tuntuvaan 
koulun arkeen. Luokkapäiväkirjat välittävät kuvan luokkahuoneen elämän 
monimuotoisuudesta, joka tarjoaa lapsille runsaasti hauskuuden mahdolli-
suuksia. Opettaja saattaa kuvitella, että hänen runsas puheensa on tärkein 
osa koululaisen kokemusmaailmaa, mutta lasten päiväkirjahavainnoissa 
näin ei useinkaan ole. Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa tunnin varsinai-
sena aiheena olevat pääsiäisen tapahtumat kulkevat vain ohuena juonteena 
luokan elämässä. 

Harri ja Akseli juttelevat.
Teijo tappaa gorillan (luokan maskotin).  
Anna (opettaja) tulee myöhässä. 
Ja Pekka näyttelee sen tekemään kuvaa ja nauraa. 
Konstalla oli fudis kortit esillä. 
Sebastian puhuu Teijon kanssa. 
Tuure vahtii Sebastiania ja Teijoa ja nyt Aapelia. 
Juudas pussasi Jeesusta!
Sebastian leikkii jotain murhaa ja nauraa Satun kaa.
 (Luokkapäiväkirja, Siiri 10 v ja Petri 10 v, 12.11.2010)

Kymmenvuotiaat ovat koulun arkipäivän asiantuntijoita. Rutiinit ja sään-
nöt ovat heille läpikotaisin tuttuja, ja tuttuuden takia niitä voidaan myös 
haastaa ja kääntää päälaelleen. Opettajan ylläpitämään opetuskeskusteluun 
yhtyvät oppilaiden absurdit ehdotukset.

Nytten Anna (opettaja) kysyy kaikilta: Millä oppilaat elävät. 
Aku viittaa. 
Kohta alkaa Kuvis. 
Petrilla on kaksi asiaa Annalle. 
Aku sanoi: Perunamuussia Ismon salaisella nakkikastikkeella. 
ja Anssi sanoo Luumukiisseliä ja Jalkahierontaa. 
(Luokkapäiväkirja, Konsta 10 v ja Veikko 10 v, 30.11.2010)

Maija-Riitta Ollila9 on kirjoittanut, että karnevalistisuus, asiantilojen 
kääntäminen päälaelleen, kuuluu lapsen maailmaan. Päiväkodin ja koulun 
arjessa lapset tuottavat absurdiutta esimerkiksi liioittelemalla. Liioittelu 
rikkoo tavanomaisia arjen käytäntöjen rajoja. Se edellyttää kuitenkin sitä, 
että lapsella on tuntuma asioiden todellisista mittasuhteista, koosta tai 
määrästä. Huumorin avulla lapset ylittävät sujuvasti todellisuuden rajat 
joko puheessaan tai muussa toiminnassaan. 

Ruokailun aikana melkein kaikki lapset haluavat leivän päälle kurkkua. 
Riikka (5 v) sanoo: ”Antille tuli neljä (kurkunpalaa).” Erkka (5 v) pistää 
vielä paremmaksi: ”Mulla on neljä sattaa!”
(Päiväkotiarjen kertomukset)

9 Ollila 1997; myös Laes 1999	
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lasten huumori rikkoo rajoja

Lapset kokeilevat huumorin avulla päiväkodin ja koulun viralliseen kult-
tuuriin liittyviä järjestyksiä, sääntöjä ja odotuksia.10 Luokkapäiväkirjoissa 
koululaisille annettiin vapaa kerronnan tila. Tuossa tilassa käsiteltiin usein 
myös luokassa kiellettyjä ja vaiettuja aiheita. 

Seuraavassa esimerkissä kokeillaan sopivaisuuden rajoja monin tavoin. 
Lasten tarinaan on kulkeutunut aineksia Internetissä kiertävistä melko ala-
tyylisistä Duumipeikko-pätkistä. Koulussa ja päiväkodissa yleensä kielletty 
väkivalta ja kauhu kutkuttavat kertojia, ja kertomuksen oletetuille kuulijoil-
le myös esitetään ja isotellaan.   

Duumit Halloween osa:1  =D    ( VAROITUS: K-18 )  =C
Duumipeikko luuli että Duumipappa kuoli mutta ei Duumipappa kuol-
lut. Duumipappa sanoo: Tapan sut penikka. Duumipappa sanoi:URPO! 
Duumipappa sanoi:TAPAN SUT PENIKKA!!!!!!! Duumipeikko lähtee 
karkuun ase kellariin ja ottaa AK-47. Duumipeikko sanoo Duumipapal-
le:Tuu ottaa mut kiinni URPO! Duumipappa sanoo:OK! Duumipappa 
raivostuu ja lyö Duumipeikkoa moottorisahalla. Duumipeikko kuolee. 
Mutta kun salama iski Duumipappaan salama sanoi kun olet tappanut 
koko perheesi niin sinä kuolet myös itse.
Duumipeikko alkoi kitua ja lopulta hän kuoli.
(Luokkapäiväkirja, Konsta 10 v ja Veikko 10 v, 9.11.2010)

Pieniltä lapsilta sadutusmenetelmällä kerätyissä tarinoissa käsitellään 
myös väkivaltaa ja kuolemaa huumorin keinoin. Eräässä päiväkodissa saa-
tiin postissa toiselta puolelta Suomea lähetetty sadutettu tarina, joka sisäl-
si verisiä tapahtumia ja kuolemaa. Aluksi päiväkodin aikuinen aikoi sensu-
roida tarinan, joka ei hänen mielestään sopinut lapsille. Hän kuitenkin luki 
tarinan, sillä se oli satukirjeenvaihdossa lähetetty lapsille. Koko lapsiryhmä 
nauroi katketakseen tarinaa kuunnellessaan. Aikuinen varmisti vielä kysy-
myksellään, oliko tarina lasten mielestä hauska. ”Joooo”, vastasivat lapset 
kuorossa. 

Sääntöjen ja rajojen rikkominen liittyy siis myös pienimpien lasten huu-
moriin. Päiväkotiympäristössä näemme monia tilanteita, joissa lapset haus-
kuttavat itseään ja muita riehaantumalla. Toisinaan aikuiset eivät huomaa 
tilanteissa huumorin elementtejä, vaan tulkitsevat tilanteet häiriköinniksi. 

10 Ks. myös Kinnunen, Viljamaa & Estola tässä teoksessa.	

Muutamia lapsia on leikkimässä puupalikoilla, ja siinä spontaanisti 
käynnistyy ”Kurki ja sammakot” -leikki. Saana rummuttaa palikoilla, ja 
muut lapset hyppivät sammakoina. Veikka (4 v) hyppii niin, että hänen 
collegehousunsa valahtavat vähä vähältä nilkkoihin. Saana (6 v) huo-
maa tämän ja kiljahtaa: ”Veikka! Nosta housut!” Kaikki, Veikka muiden 
mukana, rämähtävät nauruun. Tästä poika innostuu niin, että alkaa 
kahta kauheammin hyppiä. Housut lähtevät kokonaan jalasta, ja myös 
kalsareita uhkaa sama kohtalo. Saana rupeaa lällättämään: ”Veikka on 
kalsarikalle, Veikka on kalsarikalle!” Leikkitilanne äityy sen verran ää-
nekkääksi, että aikuisia menee paikalle rauhoittelemaan tilannetta. Vei-
kan housutkin päätyvät takaisin paikalleen. 
(Päiväkotiarjen kertomukset)

Luokkapäiväkirjoissa aikuinen esitetään usein koulun virallisen kulttuu-
rin tosikkomaisena edustajana ja järjestyksen ylläpitäjänä. Vastapainoksi 
päiväkirjurit kiinnittävät huomiota lasten yllättäviin ja hauskuutta tuoviin 
tekemisiin. Tehokkaankin koulutyön lomaan mahtuu pientä hauskanpi-
toa ja pelleilyä. Koulu vaatisi keskittymistä omaan mieleen, tiedolliseen 
ja älylliseen työskentelyyn, mutta lasten havainnoissa koululaiset näkyvät 
ja toimivat ruumiillisina, elävinä olentoina. Luokkapäiväkirjoissa ruumiil-
lisuus, koulutilan käyttäminen leikkitilana ja koulutavaroilla leikkiminen 
muodostavat vastalauseen virallisen koulun tietopainotteisuudelle. 

Terhi neuvoi Konstaa mitä tehdä. 
Sebastian ja Aapeli juttelivat. 
Siiri ja Titta kikattelivat ja puhuivat hiljaa. 
Konsta istui isossa saavissa. 
Ja Anna (opettaja) sanoi: 
Konsta! Mitä ihmettä sä puuhaat nouse ylös ja mene omalle paikalle!
Sitten Anna raahasi luokan eteen monitorin ja kajarit.
(Luokkapäiväkirja, Elviira 10 v ja Kaarlo 10 v, 10.9.2010)

Päiväkodissa aikuisen auktoriteettia koetellaan esimerkiksi muuttamalla ai-
kuisten antamia eskaritehtävien ohjeita.
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Eskarilaiset ovat tekemässä tehtäviään. Lastentarhanopettaja on kirjoit-
tanut liitutaululle sen sivun numeron, josta lasten tulee tehdä tehtäviä. 
Kun Antti (6 v) on tehnyt omat tehtävänsä, hän menee liitutaululle, 
pyyhkii pois opettajan laittamat numerot ja piirtää tilalle numerot 4 
ja 0. Hän hihittelee ja sanoo Mikolle (6 v): ”Mikko, kato mitä mää tein. 
Kaikki tekkee väärää sivua!”
(Päiväkotiarjen kertomukset)

Näissä kertomuksissa aikuisen ja lapsen välinen valtasuhde on tavalla tai 
toisella koetuksella.11 Huumorin varjolla lapset ottavat itselleen toiminta-
vapauksia ja valtaa, jota heillä ei muutoin ole. Eleni Loizou12 kirjoittaakin 
lasten huumorin valtaistavasta merkityksestä. Hänen mukaansa huumori 
on tärkeä osa lapsen sosiaalista kehitystä, koska se tuottaa yhden tavan 
harjoitella itsesäätelyä ja sosiaalisen yhteisön jäsenenä olemista. Mihail 
Bakhtinin13 tutkimukset karnevaalista ovat valottaneet huumorin ja val-
lan välistä yhteyttä: karnevaalissa kansa on voinut kritisoida valtaapitäviä 
ja asettaa auktoriteetit naurunalaisiksi. Karnevalistisuus elää myös lasten 
ympäristöissä kietoutuen asialliseen arkipäivään ja suoden tilaa kriittisyy-
delle, kapinalle ja lasten omalle äänelle.

lasten Vessahuumoria

Vessahuumorilla on keskeinen sija lasten hassuttelussa.14  Pissa, kakka, 
vessat, pyllyt, pierut ja röyhtäilyt näyttäytyvät lapsille ehtymättömänä 
huvituksen lähteenä. Koululuokassa päiväkirjurit huomioivat tarkasti 
kaiken kehollisen, millä voi viihdyttää muita. Nenän kaivaminen ja pieru 
on ehdottomasti kerrottava: ”ANSSI PÄÄSTI KAASUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.” 

Päiväkotilasten vessahuumori tulee konkreettisella tavalla esille valoku-
vausprojektissa, jossa lapset ottavat pareittain digikameralla kuvia itsel-
leen tärkeistä asioista. Monien lasten mielestä on vitsikästä ottaa kuvia 
pyllyistä ja vessanpöntöistä. 

11 Ks. myös Hohti & Puroila tässä teoksessa.	
12 Loizou 2007	
13 Bakhtin 1965/1984	
14 Laes & Aerila 2012	

  

Miina onnistuu saamaan kuvan jopa siitä, miten vesi suihkuaa vessaa vetäistäessä. 

Lasten kesken eritteistä keskustellaan harvoin asiallisena asiana. Jo pelkkä 
sana “pissa” tai “kakka” voi saada aikaan hihitystä. Lasten arkiset keskus-
telut päiväkodissa saattavat kääntyä kehon eritteisiin, kuten seuraavassa 
esimerkissä.

Päiväkodin seinällä on päiväjärjestyksestä kertova kuvasarja. Ruokailun 

KUVA 6: Vesi suihkuaa pönttöön. (Kuvaaja Miina, 5 vuotta)

KUVA 5: Päiväkotilapset halusivat kuvata vessanpöntön. (Kuvaaja Miina, 5 vuotta)
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aikana Timo ja Erkka katselevat kuvia ja keskustelevat päiväjärjestyksestä. 
Kaisla yhtyy keskusteluun.
Timo: ”Nyt on vasta tuo, seuraavaksi tulee aamupiiri.” (Osoittaa kuvaa.)
Erkka: ”Ei ku nukkuminen.”
Timo: ”Tämän jälkeen tulee se aamupiiri.”
Erkka: ”Ei tuu.”
Timo: ”Tämän jälkeen tulee leikki.”
Erkka: ”Ei tuu, tämän jälkeen tulee kirjan luku.”
Timo: ”Oikeesti tämän jälkeen tulee pastillin ottaminen, sitten käydään 
pissalla, sitten otetaan kirja ja vasta sitten alkaa kirjan luku. Miten voi 
lukea, jos ei ota kirjaa?”
Erkka: ”Miten voi käydä pissalla, jos ei oo vessaa? Mitä jos koko maa-
ilmassa ei olis muuta vessaa ku päiväkodissa. Mihin sitten pissattais? 
Pitäs pissata housuun.” (hihitystä)
Timo: ”Tai ulos. Tai pitäs pissata nurmikolle tai puun juureen.” (hihi-
tystä)
Kaisla: ”Tai lumeen.” (hihitystä)
(Päiväkotiarjen kertomukset)

Vessahuumori naurattaa myös aikuisia. Sitä viljellään TV-sketseissä, vitseis-
sä ja teatteriesityksissä. Hyvä esimerkki vessahuumorin suosiosta on Pie-
ru – bongarin opas15, joka nousi vuoden 2009 Mitä Suomi lukee? -listalla 
suomennetun kaunokirjallisuuden ryhmässä kärkikymmenikköön. Kasva-
tusyhteisöjen viralliseen kulttuuriin vessahuumori ei kuitenkaan kuulu. Ai-
kuisesta kasvattajasta lasten vessahuumori on kiusallista, koska eritteistä 
puhuminen julkisesti ja varsinkin ruokapöydässä on hyvien tapojen vastais-
ta. Arjen kertomukset sisältävätkin tilanteita, joissa aikuinen pitää lapsen 
vessahuumoria ”höpöttämisenä”. 

On Timon ja Nuutin vuoro toimia apulaisina ruokailussa. Raija (las-
tenhoitaja) muistuttaa poikia siitä, että ruokalautasia täytyy kuljettaa 
varovasti.
Timo: ”Jos lautanen putoaa, niin kastuu sormet ja villahousut.”
Nuutti: ”Joo, kastuu pissahousut.”
Raija: ”No niin pojat, ei höpötetä.”
(Päiväkotiarjen kertomukset)

15 Bower 2011	

lasten huumorin monet kasVot

Lasten kertomat vitsit ovat osa heidän arkeensa kuuluvaa huumoria. Vit-
siperinteeseen kytkeytyvän huumorin avulla lapset kiinnittyvät osaksi 
sukupolvien ketjua. Esimerkiksi Pikku-Kalle tai suomalainen, ruotsalainen 
ja norjalainen -vitsit ovat tuttuja niin päiväkodista kuin koulustakin vuosi-
kymmenten ajalta. Seuraavassa on Severin saduttavalle aikuiselle kertoma 
tarina Pikku-Kallesta.

Pikku-Kalle meni kauppaan
Pikku-Kalle meni kauppaan. Hän hoki koko ajan hiivaa, hiivaa. Auto ajoi 
hänen päälleen. Sitten hän hoki sen jälkeen jauhoo jauhoo. Hän osti 
sieltä jauhoa. Loppu.
(Sadutusaineisto, Severi 8 v)

Lapsilta kerätystä materiaalista on julkaistu lukuisia koululaishuumoriin, kom-
patehtäviin, piirrospähkinöihin sekä kuva-arvoituksiin liittyviä kirjoja.16  Kilon 
poliisi17 ja muut vitsikirjat kuluvat monen koululaisen käsissä. Vitsit ja kaskut 
eivät siirry kuitenkaan muuttumattomina sukupolvelta toiselle, vaan lapset 
myös muokkaavat vitsiperinnettä. Vitsikulttuuriperinne elää ja muuntuu näin 
ajassa.18  

Lasten keskuudessa elävät vitsit ja arvoitukset ovat olleet suomalaisten 
lastenperinteen tutkijoiden kiinnostuksen kohteena.19 Esimerkiksi Leea Vir-
tanen20 ja Annikki Kaivola-Bregenhøjn21 ovat väitöskirjatutkimuksissaan käsi-
telleet vitseihin ja arvoituksiin liittyvää lasten huumoria. Vitsejä, arvoituksia 
ja muuta leikkimistä yhdistävinä piirteinä on tuotu esiin hetkellinen irrot-
tautuminen arjesta ja hauskanpito. Leikin näkökulmasta vitsit ja arvoitukset 
voidaan nähdä sanallisena leikkinä, oivalluksen ilona ja hetken hilpeytenä.22   

Usein huumori mielletään positiiviseksi, voimaa ja hyvinvointia tuottavak-
si asiaksi ihmisten välisissä suhteissa. Ihmisiä yhdistävän huumorin lisäksi 
on kuitenkin olemassa myös ulkopuolelle sulkevaa, vahingollista huumorin 
käyttöä.23  Pahimmillaan huumori voi tulla lähelle negatiivista vallankäyttöä 

16 Kinnunen 1995a, 1995b; Lipponen 1996, 1997, 2005	
17 Lipponen 2005	
18 Karimäki 2013	
19 Kaivola-Bregenhøjn 1978; Karimäki 2013; Virtanen 1966	
20 Virtanen 1966	
21 Kaivola-Bregenhøjn 1978	
22 Karimäki 2013	
23 Alcock 2007; Klein & Kuiper 2006	
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16 Kinnunen 1995a, 1995b; Lipponen 1996, 1997, 2005	
17 Lipponen 2005	
18 Karimäki 2013	
19 Kaivola-Bregenhøjn 1978; Karimäki 2013; Virtanen 1966	
20 Virtanen 1966	
21 Kaivola-Bregenhøjn 1978	
22 Karimäki 2013	
23 Alcock 2007; Klein & Kuiper 2006	
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ja väkivaltaa.24 Huumoria käsittelevissä tutkimuksissa on pohdittu yhdessä 
nauramisen ja toisen kustannuksella nauramisen välistä eroa. 25 Niissä on 
tuotu esiin, että yhdessä nauraminen lähentää ihmisiä luomalla yhteisölli-
syyden ja jakamisen kokemuksia. Hauskanpidon kohteena ovat tällöin ylei-
sinhimilliset heikkoudet, eikä huumori aiheuta osallistujille pahaa mieltä. 
Toisen kustannuksella nauraminen taas perustuu ihmisten välisiin eronte-
koihin. Huumorin kohteeksi otetaan jonkun henkilön heikkoudet, kömmäh-
dykset tai vaikkapa vähemmistöryhmien ominaisuudet. Tällaisen huumorin 
luoma yhteisyys on valikoivaa. Se synnyttää yhteenkuuluvuutta joidenkin 
välille, mutta sulkee ulkopuolelle toisia, luo vastakkainasettelua ja vahvistaa 
ennakkoluuloja. 

Päiväkotiarjen ja koululuokan kertomuksissa huumoria käytetään joskus 
kyseenalaisella tavalla. Usein kyse on siitä, että huumorin varjolla kiusataan 
toista lasta. Huomaamme, miten helposti yhteinen nauraminen kääntyy toi-
sen kustannuksella nauramiseksi. 

Päiväkodissa on menneillään aamupäivän hetki, jolloin lapset voivat it-
senäisesti hakeutua erilaisten toimintojen pariin. Aarre (6 v), Heikki (6 
v) ja Veikko (7 v) ovat leikkihuoneessa rakentelemassa palikkalaatikon 
äärellä. Yhtäkkiä Veikon suunnalta kuuluu pörähdys. Kaikki remahtavat 
nauruun paitsi Veikko, joka alkaa isolla äänellä selittää, että hänen kä-
dessään oleva ukkeli pieraisi ja samalla siltä lähti käsi irti.
Aarre: ”Kuka muu pieras?”
Heikki: ”En minä.”
Aarre: ”En minäkään.”
Veikko yrittää kääntää keskustelun muualle kailottamalla suureen ää-
neen kädessään olevasta ukkelista. Opettaja tulee huoneeseen ja ky-
syy, kuka huutaa noin kovalla äänellä. Pojat sanovat, että Veikko. Tähän 
opettaja sanoo, että hän tunnistikin Veikon äänen. Opettaja kehottaa 
puhumaan hiljempää: ”Alotetaan tämä viikko rauhallisesti!”
(Päiväkotiarjen kertomukset)

Tämä päiväkotiarjen kertomus nostaa esille lasten huumorin monikerrok-
sisen, tilannekohtaisesti rakentuvan merkityksen. Tilanteeseen osallistuvien 
lasten roolit eriytyvät: on naurajia ja se, jolle nauretaan. Näiden osapuolten 
kokemus tilanteen humoristisuudesta vaikuttaa erilaiselta. Siinä missä toiset 
lapset riemastuvat Veikon “vahingosta”, Veikko on hämillään. Hän yrittää 
peittää hämmennystään kiinnittämällä muiden lasten huomion toisaalle. 

24 Huuki, Manninen & Sunnari 2010; Klein & Kuiper 2006	
25 Laes 1999; Järvelä, Keinänen, Nuutinen & Savolainen 2004	

Kertomuksessa tulee esiin myös se, miten aikuinen tulkitsee tilannetta järjes-
tyksen ylläpitämisen näkökulmasta ja näin vielä pahentaa Veikon tilannetta. 

Myös luokkapäiväkirjat kertovat lasten huumorin varjolla tekemistä erot-
teluista. Päiväkirjurit kirjoittavat toistuvasti siitä, miten joku lapsista tekee 
jotain outoo tai sekoilee. Joissakin kohdin lapset erottautuvat toisista tar-
koituksellisesti tuottamalla pienten ryhmien omaa kulttuuria. Näin käy esi-
merkiksi silloin, kun heppahullut tytöt uppoutuvat leikkimään heppaa ja 
vain innostuvat lisää poikien oudoksuvista katseista. Kiinnittämällä huomio 
toisen ulkonäköön, heikkouksiin ja kömmähdyksiin voidaan rakentaa yhtei-
syyttä tai erontekoja lasten välille. 

Tytöt leikkivät outoa leikkiä pallolla. 
Urho tulee sanomaan jotain outoa.
Petri on sekasi ja hyppii tuolil.
Ja se imee peukkuu ja on sekasi.
Eini on sekasi. 
Petri on outooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Petri potkas muo mahaa. 
Ville on outo!!!!!!!!!
Eini on sekasin taas ja Solja valittaa.
(Luokkapäiväkirja, Teijo 10 v ja Anssi 10 v, 28.9.2010)

Luokkapäiväkirjoissa sukupuoli on lasten välille tehdyistä eroista selvästi 
näkyvä. Myös Tuija Huuki, Sari Manninen ja Vappu Sunnari26 ovat tutkineet 
koulupoikien kulttuuria ja huumoria.  Heidän mukaansa koululaishuumo-
rissa sukupuoli, väkivalta, ikä ja lapsen sosiaalinen asema kouluyhteisös-
sä kietoutuvat toisiinsa muodostaen monimutkaisen kudelman. Tutkimus 
osoittaa, että pojat käyttävät huumoria välineenä rakentaessaan asemaansa 
kaverisuhteiden verkostossa. Myös tytöillä on omat tapansa luoda kaveri-
suhteita ja sulkea toisia ulkopuolelle huumorin avulla. Opettaja-oppilas-
suhteessa huumori saa yhtä lailla monenlaisia muotoja. Toisinaan opettajat 
saattavat viljellä opetuksessaan huumoria, jonka lapset kokevat itseensä 
kohdistuvana ivana.27   

Lapset voivat verhota huumoriin ja sadun maailmaan myös rankkoja elä-
mänkokemuksiaan. Tutkija Minna Lähteenmäki28  teki tutkimusta suomalai-
sissa vastaanottokeskuksissa turvapaikkahakijoihin kuuluvien lasten parissa. 
Hän lähestyi vaikeista olosuhteista tulleita lapsia aluksi sadutuksen avulla. 

26 Huuki, Manninen & Sunnari 2010; ks. myös Lahelma 2002.	
27 Järvelä, Keinänen, Nuutinen & Savolainen 2004	
28 Lähteenmäki 2013	
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24 Huuki, Manninen & Sunnari 2010; Klein & Kuiper 2006	
25 Laes 1999; Järvelä, Keinänen, Nuutinen & Savolainen 2004	
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Lapset voivat verhota huumoriin ja sadun maailmaan myös rankkoja elä-
mänkokemuksiaan. Tutkija Minna Lähteenmäki28  teki tutkimusta suomalai-
sissa vastaanottokeskuksissa turvapaikkahakijoihin kuuluvien lasten parissa. 
Hän lähestyi vaikeista olosuhteista tulleita lapsia aluksi sadutuksen avulla. 

26 Huuki, Manninen & Sunnari 2010; ks. myös Lahelma 2002.	
27 Järvelä, Keinänen, Nuutinen & Savolainen 2004	
28 Lähteenmäki 2013	
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Se osoittautui erinomaiseksi keinoksi tutustua lapsiin luontevalla ja tasa-
veroisella tavalla. Sadutuksella tutkija sai luotua lapsiin läheisen kontaktin, 
joka näkyi myös myöhemmin tilanteissa, jolloin hän vieraili lasten kotona, 
kerhossa ja koulussa. Seuraava lapsen kotona syntynyt piirros ja satu nauratti 
kertoja-lasta, tutkijaa sekä paikalla ollutta tulkkia. Syntyi yhteinen kohtaamisen 
hetki. 

Tämä olet sinä (osoittaa piirtämäänsä naamaa ja katsoo tulkkia) – tulk-
ki. Tämä on sinun silmä ja se on sinun silmä. Nämä ovat kaikki sinun pa-
pereita (osoittaa ensin piirtämiään ruutuja, sitten minua tutkijaa ja mi-
nun reppuani), joita sinä luet. Ja sinä tulkki olet niin vihainen, että sinä 
syöt ne. Ja sitten maha turpoaa. Teet ne pieniksi paloiksi, laitat suuhun 
ja syöt ne kaikki. Tämä on ikkuna (osoittaa isoa reunaruutua). Nämä 
on sun hampaita, vaikka näyttävät isoilta. Olet syönyt niin paljon näitä 
papereita, että hampaat on tullut isoiksi. Ennen oli pienet hampaat. 
(Sadutusaineisto, Evan 5 v, kerrottu kurmandziksi)

Lähteenmäki29 kirjoittaa kokemuksestaan seuraavasti: ”Satu nauratti meitä 
kovin, tosin tulkkauksen vuoksi pääsin yhtymään nauruun muita paikallaoli-
joita myöhemmin. Yhdessä koettu ilo ja nauru tuntuivat rohkaisevan Evania 
jatkamaan tarinaansa eteenpäin. Ilman sisarustensa ja tutun tulkin läsnäoloa 
ei vuorovaikutustilanteesta olisi muodostunut todennäköisesti niin hauskaa 
ja miellyttävää tapahtumaa. Satu on mielestäni hyvä esimerkki myös siitä, 
miten lapsi voi ottaa tutkimustilanteen haltuunsa ja tuoda sen avulla esiin 
myös negatiivisia tunteitaan.” 

Sadutuksesta saadut kokemukset osoittavat, miten lapsi voi tarinassaan 

29 Lähteenmäki 2013, 58	

käsitellä huumorin ja mielikuvitustarinan avulla vaikeita asioita ja antaa 
niille ääneen lausutun muodon. Samalla lapsi saa kirjaajasta tarkan kuun-
telijan. Sadutuksessa ainoastaan kertoja tietää, mikä on totta ja mikä tarua. 
Näin se on turvallinen tila monenlaisten asioiden pohtimiseen. Edellisessä 
sadutusesimerkissä turvapaikkahakijaperheen lapsi Evan veti läsnä olevat 
aikuiset mukaan huumorinsa pauloihin. Samalla kertomuksen tummat sä-
vyt koskettivat aikuisia.

lasten huumori ja hyVinVointi kasVatusinstituutioissa

Nauru pidentää ikää.
Itku pitkästä ilosta, parku paljon nauramisesta.
Mies se tulee räkänokastakin, vaan ei tyhjän naurajasta.
Imeläpussi leuan alla.
(Suomalaisia sanalaskuja)

Suomalainen kansanperinne on tunnistanut huumorin hyvinvointia edistä-
vän vaikutuksen. Paradoksaalista kyllä, sama kansanviisaus on pitänyt liiallis-
ta ilonpitoa pidemmän päälle epäsuotavana. Lasten hyvinvointiin liittyvässä 
nykykeskustelussa on kuitenkin harvoin käsitelty huumorin ja hyvinvoinnin 
välistä yhteyttä. Keskustelu on painottunut laajoihin, lapsiväestön yhteiskun-
nallista asemaa koskeviin näkökohtiin, kuten terveyteen, elintasoon, koulutuk-
seen tai perherakenteisiin. Emme kiistä näiden lasten hyvinvoinnin puitteita 
rakentavien tekijöiden merkitystä. Haluamme kuitenkin tuoda esille sen, että 
lapsen kokemus hyvinvoinnista rakentuu arjen ympäristöissä, lasten keskinäi-
sissä sekä lasten ja aikuisten välisissä vuorovaikutussuhteissa.30 Lasten arjen 
kertomukset päiväkoti- ja kouluympäristöistä tuovat hyvinvointikeskusteluun 
tämän ruohonjuuritason näköalan. Kertomukset auttavat eläytymään lasten 
kokemusmaailmaan, joka on meistä aikuisista enemmän tai vähemmän etäällä. 

Arkisessa elämässä harvoin pohdimme huumorin olemusta. Tajuamme 
huumorin tai sitten emme, mutta emme yleensä pohdi, mikä tekee huumoris-
ta huumorin, mikä huumorin merkitys on ja mihin huumorin käyttö johtaa. 
Tätä taustaa vasten onkin huvittavaa huomata, miten paljon huumoria on 
tutkittu. Vaikka huumoria on tutkittu paljon, nimenomaan lasten huumoria 
koskeva tutkimus on ollut vähäistä.31 Poikkeuksen tästä tekevät folkloristit, 
kansatieteilijät, jotka ovat koonneet lasten ja nuorten kertomia vitsejä ja muu-
ta huumoriaineistoa vuosikymmenien ajan.  

30 Estola, Farquhar & Puroila 2014; Puroila 2013; Puroila, Estola & Syrjälä 2012b; ks. myös 
Louhela-Risteelä tässä teoksessa.	
31 Huuki, Manninen & Sunnari 2010; Laes 1999; Loizou 2007	

KUVA 7: Tulkki ja sadutustilanne. (Evan, 5 vuotta)
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Tutkimuskirjallisuudessa analysoidaan huumorin, naurun ja komiikan käsit-
teitä sekä esitetään teoreettisia selityksiä huumorille. Huumori, joka arkielä-
mässä näyttää itsestään selvältä, alkaakin tutkimusten äärellä näyttää yllättävän 
kompleksiselta ilmiöltä. Opimme, että nauru on monimuotoinen fysiologinen 
ilmiö. Se ei ole vain suun vetäytymistä hymyyn ja suusta kuuluvia äännähdyk-
siä, vaan naurutapahtumassa on mukana kokonaisvaltaisesti ihmisen hormoni-
järjestelmä, hengityselimistö ja lihaksisto. Huumori vähentää stressihormonien 
määrää, rentouttaa lihaksia, tuottaa tärkeitä vasta-aineita ja vaikuttaa siten ko-
konaisvaltaisesti ihmisen fyysiseen hyvinvointiin.32 Naurun hyvinvointia edistä-
vistä havainnoista onkin kehittynyt erityinen nauruterapia. 

Huumoria selittävissä teorioissa korostetaan vaihtelevalla tavalla ihmiselä-
män fysiologisia, sosiaalisia, psykologisia, kognitiivisia ja kulttuurisia ulottu-
vuuksia.33 Huumori on kuitenkin tutkimuksellisesti moniulotteinen ilmiö, 
eivätkä mitkään luokittelut ja kategorisoinnit tunnu tekevän oikeutta tälle 
moniulotteisuudelle. Seppo Knuuttila34 toteaakin, että huumorin teoreettisia 
malleja kritisoidaan toistuvasti siitä, että ne kykenevät valottamaan vain jotain 
tiettyä puolta huumorin kokonaisuudessa.

Tämän luvun sisältämissä arjen kertomuksissa huumori näyttää moninaiset 
kasvonsa. Se liittyy läheisesti yhteisöllisyyden kokemukseen – sen luomiseen 
tai siitä erottamiseen. Tutkimusmatkallamme olemme löytäneet: 1) absurdin 
ja yllättävien yhdistelmien huumorin, 2) rajoja ja tabuja rikkovan huumorin, 
3) vessa-aiheisiin ja ruumiillisuuteen liittyvän huumorin, joka naurattaa su-
kupolvesta toiseen, 4) lasten osallistumisen huumoriperinteen luomiseen 
ja ylläpitämiseen, 5) huumorin, jonka avulla voi vähätellä, satuttaa ja sulkea 
muita ulkopuolelle sekä 6) vaikeiden asioiden käsittelemisen huumorin avulla. 

Kertomukset tuovat kouriintuntuvasti esille sen, miten huumori versoo arjen 
tilanteissa ja tuo lasten elämään iloa, hauskuutta ja hyvää oloa. Nauru virtaa 
lasten kertomuksissa, kuplii lasten kehosta ja pyrkii esille sekä sopivaan että so-
pimattomaan aikaan. Tutkimuksemme osoittavat, että ilo ja huumori kuuluvat 
erottamattomasti lasten elämään. Väitetäänkin, että lapset nauravat satoja ker-
toja päivässä siinä missä aikuisen päivittäinen nauru jää muutamiin kertoihin. 
Toisaalta huumori näyttäytyy kertomuksissa haasteellisena sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen lajina. Huumorin varjolla voidaan sulkea ulkopuolelle, satuttaa 
toista ja vähätellä lapsen tekemisiä. Toistuvasti naurunalaiseksi joutumisella 
voi olla vakavat seuraukset lasten hyvinvoinnille, sillä se voi heikentää nolatuksi 
tulleen itsearvostusta ja vaikuttaa haitallisesti ihmisten välisiin suhteisiin.35  

32 Vartiovaara 2006	
33 Laes 1999; Vejleskov 2001; Virtanen 2003	
34 Knuuttila 1992	
35 Laes 1999	

POHDITTAVAA
>> Millainen lasten huumori hämmentää tai ärsyttää sinua?

>> Miten huumoria voi käyttää apuna lasten kanssa 
toimimisessa? 

>> Millaista tietoa lapsista saa kuuntelemalla heidän 
vitsejään ja hassutteluaan?

Lasten kanssa voidaan työskennellä seuraavalla tavalla: 
	 • Kerrotaan ”nurinnarin”-tarinoita ja vitsejä. 
	 • Luetaan tämän luvun hassuja tarinoita lapselle. 

Lasten välillä hersyvään huumoriin päiväkoti- ja koulumaailma tarjoavat 
kiinnostavan ympäristön. Päiväkodit ja koulut ovat luonteeltaan sosiaalisia 
yhteisöjä, joissa lapset ovat osa monien lasten ja aikuisten muodostamaa so-
siaalisten suhteiden kudelmaa. Tällaisissa yhteisöissä jäsenten välinen vuo-
rovaikutus ravitsee huumoria: humoristeille ja vitsinkertojille löytyy heidän 
tarvitsemiaan naurajia. Toisaalta päiväkoti ja koulu ovat virallisluonteisia 
kasvatusinstituutioita, joiden arkea jäsentävät opetussuunnitelmat, istuma-
järjestykset, aikataulut sekä erilaiset säännöt, järjestykset ja rutiinit. Kasva-
tusinstituutioiden virallisessa kulttuurissa lasten huumorilla on toissijainen 
asema. Huumorintaju ei näy opetussuunnitelmien tavoitteissa, eikä hassut-
telu kuulu päiväkotien ja koulujen päiväjärjestyksiin joitakin poikkeuksia lu-
kuun ottamatta.36 Lasten huumori haastaa näitä totuttuja toimintatapoja, 
sillä se ponnistaa sääntöjen ja tavanomaisuuksien rikkomisesta. Siksi lasten 
huumori saattaa asettua vastarintaan aikuisten tavoitteleman arjen kanssa. 
Aikuisina emme aina tunnista, emmekä ymmärrä, mikä ja miksi lapsia nau-
rattaa. Olemme ehkä unohtaneet sen, minkä olemme joskus tienneet.37 

         

36 Järvelä, Keinänen, Nuutinen & Savolainen 2004 	
37 Viljamaa 2012	

Joulusatu 
Olipa kerran koulukuusi jonka nimi oli joulukuusi, pilkku. Joulukuusi oli 
pilkuttelija. Sitten joulukuusen yläosa, laitettiin työosa. Koulukuusi sanoi Joe 
Cash ja valaisi ittensä. Sitten hän otti heijastimen, irrotti osat ja purkautui.
(Sadutusaineisto, Eelin 4 v) 
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32 Vartiovaara 2006	
33 Laes 1999; Vejleskov 2001; Virtanen 2003	
34 Knuuttila 1992	
35 Laes 1999	

POHDITTAVAA
>> Millainen lasten huumori hämmentää tai ärsyttää sinua?

>> Miten huumoria voi käyttää apuna lasten kanssa 
toimimisessa? 

>> Millaista tietoa lapsista saa kuuntelemalla heidän 
vitsejään ja hassutteluaan?
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	 • Kerrotaan ”nurinnarin”-tarinoita ja vitsejä. 
	 • Luetaan tämän luvun hassuja tarinoita lapselle. 
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36 Järvelä, Keinänen, Nuutinen & Savolainen 2004 	
37 Viljamaa 2012	

Joulusatu 
Olipa kerran koulukuusi jonka nimi oli joulukuusi, pilkku. Joulukuusi oli 
pilkuttelija. Sitten joulukuusen yläosa, laitettiin työosa. Koulukuusi sanoi Joe 
Cash ja valaisi ittensä. Sitten hän otti heijastimen, irrotti osat ja purkautui.
(Sadutusaineisto, Eelin 4 v) 
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Monta pientä värimurusta
pienellä pullealla kädellä
punaista, sinistä, keltaista.

”Minä olen piiltänyt hienon
piillä sinäki
…että minä maistoin sitä väliä (niiskaus ja maiskautus).
Sitte minä piilsin ankan. (Vetää syvään henkeä.)
Piilletäänkö vielä kalan. Kato ko se kala uis täsä veesä. Plums plums. Se 
ossais kuitenki lentää, nöön, nööööööööööööööööööööön.”
Vahaliitu lähtee lentomatkalle juoksujalkaa huoneen poikki, kiertää 
takan ja palaa syliin.
(Piirtäjänä Salla 2 v 2 kk)

Onko esteettinen jotain ylimääräistä, ”oikean” tiedon täytettä? Vai onko se 
kenties jotain aikuisten omaksumaa taiteellista tajua, jota aikuisena ymmär-
tää ja kykenee välittämään lapsille? Esteettisyys ymmärretään usein juuri 
näin – ominaisuutena, jonka perusteella voidaan arvioida esimerkiksi tai-
deteosta, lopputuloksen onnistumista tai lahjakkuutta.1 Se liitetään herkästi 
kauneuteen, taiteeseen tai koulussa opeteltaviin taitoihin. Toisaalta nykyisin 
puhutaan paljon myös arjen estetiikasta.2 Pieniä lapsia koskeva esteettisyys 
ajatellaan kuitenkin usein aikuisten tarjoamana mahdollisuutena, jolloin 
lapset ovat elämyksien vastaanottajia.

 Esteettistä voisi lähteä avaamaan monella tavalla.3 Tässä luvussa lähes-
tymme esteettisyyttä tietona ja tietämisen tapana, joka koskettaa kaikkia 
ihmisiä ja on tärkeä osa myös lasten arkea ja heidän jokahetkistä kokemus-

1 Kankkunen 1999	
2 Naukkarinen 2011; Shusterman 2012	
3 Naukkarinen 2011; Reiners & Seppä 1998	

maailmaansa.4 Korostamme sanan esteettinen alkuperän mukaisesti aistien 
(aisthesis) merkitystä osana kokonaisvaltaista tietämisen prosessia. Pauline 
von Bonsdorffin tavoin määrittelemme esteettisyyden tiedoksi, joka syntyy 
kokemuksessa ja sisältää aistit, ajattelun, kuvittelun, tunteet ja mielikuvi-
tuksen vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden ihmisten kanssa.5 Ajat-
telemme, että esteettisyys on olemassa jo aivan pienen lapsen elämässä. 
Kaksivuotias Sallakin tutki värejä, haisteli, maisteli ja kuvitteli veden elä-
mää, tarinoi, lähti lentoon ja haastoi äitiä mukaansa kertomaan. Katkelma 
kuvastaa, miten esteettisyys toteutuu jokapäiväisessä toiminnassa, vuoro-
vaikutuksessa ja kerronnassa. Esteettisellä on näin ollen tärkeä merkitys 
myös identiteetin rakentamisessa.6 Esteettisyys on välittämistä ja huomion 
kiinnittämistä asioihin, joita teemme. Se on merkityksen hakemista, uteliai-
suutta ja ihmettelemistä; se on vastakohta välinpitämättömyydelle, yhden-
mukaisuuden vaatimukselle tai osallistumattomuudelle.7 Siksi esteettisyys 
koskettaa aina myös eettisyyttä.

Tässä luvussa tapahtumapaikkoina ovat koti ja päiväkoti ja tarinoiden 
ytimenä pienten lasten arjen esteettiset ja eettiset kosketukset. Kosketuk-
silla viittaamme sekä fyysiseen että tunnetason koskettamiseen. Pohjaam-
me lukumme erilaisiin aineistoesimerkkeihin, jotka tallensimme moni-
aistisesti kuuntelemalla; huomioimme lapsen erilaiset tavat kertoa ja olla 
suhteessa ympäristöönsä.8 Pienten lasten mukanaolo toi aineistoihimme 
paljon muutakin kuin sanoja, jolloin ilmein, elein, jäljin ja kosketuksin 
kerrotun elämän merkitys korostui. Tämä on vaikuttanut myös tapaam-
me kertoa lasten arjesta.9 Olemme kokeneet samalla tavalla kuin Mar-
jatta Bardy ja Päivi Känkänen, että näiden hetkien lähelle ei pääse vain 
asiatiedolla, vaan lisäksi tarvitaan tunteet tavoittavaa tarinoiden virtaa.10 
Valitsemiemme esimerkkien kautta pohdimme, millaista hyvinvointia eri-
laisiin arjen tilanteisiin ja kokemuksiin piirtyy: mitä näkökulmia esteetti-
sen ja eettisen ulottuvuuden tarkastelu avaa lapsen elämään ja elämästä?

Ensimmäisessä alaluvussa, Värimurusia ja liikettä – Esteettisyys kerron-
nassa, seuraamme kaksivuotiaan värileikkiä ja yksivuotiaan piirtelyä. Koto-
na äidin kanssa jaetut hetket avaavat polkua ymmärrykseen, jossa lapsen 

4 Esim. Dewey 1934; vrt. Koivunen 1998.	
5 von Bonsdorff 2009	
6 Koivunen 1998	
7 Vecchi 2010	
8 Kinnunen & Puroila 2015; Kinnunen & Einarsdóttir 2013; Puroila, Estola & Syrjälä 2012a; Viljamaa 
2012; Louhela 2012	
9 Viljamaa, Syrjälä, Kinnunen & Syrjälä, 2013	
10 Bardy & Känkänen 2005, 43	
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esteettisyys nähdään osana kerrontaa ja tiedonrakentumista. Toisen alalu-
vun, Koiria, norsuja ja veden kosketuksia – Esteettinen kokemus tarvitsee 
aikaa, tapahtumat sijoittuvat kotiympäristöön. Lasten tapa olla maailmassa 
samaan aikaan aktiivisen uteliaana ja etsivänä sekä passiivisen vastaanotta-
vaisena tuo arkiseen aamuun yllättäviä käänteitä. Veden ja lasten välille syn-
tyy pitkäksi aikaa tiivis suhde. Kolmannessa alaluvussa, Pikkusiskon synty-
märeitti – Koettu elämänmuutos piirtyy jaettavaksi, tarkastelemme, miten 
kolmivuotias pohtii pikkusiskonsa syntymää, käsittelee tunteitaan sekä jakaa 
kokemaansa piirustustarinassaan. Neljännessä alaluvussa, Aatu osaa silittää 
– Kosketuksen viestejä, on pieniä kertomuksia koskettamisen kulttuurista 
päiväkodin alle kolmevuotiaiden lasten ryhmästä sekä katkelma esiopetus-
ryhmän opettajan ja lapsen välisestä vauvamaha-keskustelusta. Valitsemil-
lamme esimerkeillä osoitamme, miten esteettisyyden ymmärtäminen, yhtä 
lailla lasten omassa olemisen tavassa kuin lasten ja aikuisen välisessä vuoro-
vaikutuksessakin, on hyvinvoinnin edellytys. Se suuntaa myös yhdessä ole-
mista sellaiselle eettiselle pohjalle, jossa toisesta välittäminen on tärkeää.11

 
Värimurusia ja liikettä - esteettisyys kerronnassa 

(susanna)

Lukumme alkoi esimerkillä, jossa kaksivuotias Salla leikkii olohuoneen lat-
tialla.12 Hänellä on leikissään mukana väriliituja ja paperia. Osa väristä on 
kynnen alla, osa kädellä ihmeteltävänä. Huomioni häneen kiinnittyy siinä 
vaiheessa, kun värit menevät suuhun. Katson kysyvästi lasta.  Salla ehkä 
huomaa katseestani, mitä mieltä olen vahavärin syömisestä ja kääntää 
puheen taitavasti piirustukseensa: ”Minä olen piiltänyt hienon”, ja pyytää 
minuakin piirtämään: ”Piillä sinäki.” Sitten hän toteaa niiskauksen ja mais-
kautuksen säestämänä, miten vain maistoi väriä. Maistaminen on jo Sallan 
puheessa aivan sivuseikka, sillä nyt pitää keskittyä vahaliidun jälkeen. Minä 
pohdin, mikä värissä mahtoi kiehtoa, koostumus, tuoksu vai jokin muu. 
Salla näyttää innostuneelta saadessaan minulta huomiota. ”Sitte minä piil-
sin ankan.” Hän kertoo piirtämästään, hengittää syvään ja lähtee kuvitus-
matkalleen:

”Piilletäänkö vielä kalan. Kato ko se kala uis täsä veesä. Plums plums. Se 
ossais kuitenki lentää, nöön, nööööööööööööööööööööön.”

11 Ks. Välittämisen etiikka (Syrjälä,  Estola, Uitto & Kaunisto, 2006), Vecchi 2010; Louhela 2012.	
12 Luvun piirustustarinaesimerkit ovat osa laajempaa piirustustarina-aineistoa, jota Susanna 
on kerännyt kotona omien lastensa kanssa vuodesta 2006 lähtien ja päiväkodista vuosina 2009–
2011.	

Piirustushetken tunnelma oli intensiivinen. Lapsi eli tarinaansa koko ke-
hollaan.13 Näkemisen ja kuulemisen lisäksi myös muut aistit saivat virik-
keitä. Tilanne mahdollisti värin, maun, viivan, liikkeen, äänten, kuvittelun 
ja kosketuksen kautta lapsen esteettisen kokemusvarannon karttumisen. 
Esimerkki ilmentää, miten lapsi kokee, tuntee ja rakentaa tietämystään 
asioista ensisijaisesti kehonsa kautta. Välitön ruumiillinen olemassaolo on 
ensisijainen olemisen muoto, joka kulkee sanojen ja ajatusten edellä. Ihmi-
nen on kuitenkin myös tunteissaan ja tietoisuudessaan kiinnittynyt ruu-
miiseensa.14 Inkeri Sava painottaa, että aisti- ja tunnekokemuksissa on kyse 
ruumiillisuudesta, jostakin, jonka ihminen aistii, tuntee ruumiillaan tai sen 
jollakin osalla.15 

Myös Tiian (1 v 2 kk) piirustushetkessä on aistittavissa samaa kehollisuu-
den ja esteettisen kokemisen merkityksellisyyttä kuin Sallalla. Tiia piirtelee 
pöydän ääressä. Hänen kokonaisvaltaisessa hetkeen eläytymisessään tun-
tuu olevan kertomisen iloa.

”Pompa”, Tiia naurahtaa. Piirtää paperiin ja hokee: ”Piitää, piitää.” Sit-
ten hän laittaa kynän suuhun ja höröttää. Ottaa kynän suusta, piirtää 
pitkiä vetoja ja hokee ”piitää”-sanaa. Kiljaisee, heiluu tuolillaan ja vetää 
taas pitkiä jälkiä. Liike ulottuu koko käden mittaiseksi, olkapäästä asti 
heiluriksi. ”Piitää, PIITÄÄ!” Liike yltää minunkin paperiini. Tiia nousee 
seisomaan, taputtaa mahaansa. ”Pööki”, hän sanoo. Tulee istumaan, 
nostaa paperin lattialle, pärisee ja piirtää kynän tylpällä päällä. Hän on 
valtavan onnellinen ja innostunut. Tohkeissaan kiljuu ja nostelee pape-
ria. Nousee seisomaan ja ”steppaa” jaloillaan.

Piirustushetket kuvastavat esteettisyyden toiminnallista ja sosiaalista ulot-
tuvuutta.16 Salla ja Tiia jakoivat omaa kokemismaailmaansa monin eri ker-
tomisen tavoin.17 Heidän kertomisen prosessinsa oli heille yksi mahdollisuus 
esteettiseen kokemiseen. Savan mukaan ”tietämisen kannalta taiteellisessa 
toiminnassa on yhtä tärkeätä myös aisti- ja tunnekokemusten saaminen itse 
taiteen tekemisestä, sen mediasta ja materiaaleista: kosketuksesta viuluun, 
sen avulla tuotettavaan ääneen tai saveen elävänä materiaalina tai sivelti-
meen, maaliin, omaan kehoon liikkuvana ja tuntevana olemisena.”18 Näis-

13 Viljamaa 2012	
14 Merleau-Ponty 2010; ks. Koivunen 1998.	
15 Sava 1998
16 Kinnunen & Einarsdóttir 2013; Dewey 1934; Shustermann 2012	
17 Puroila, Estola & Syrjälä 2012a	
18 Sava 1998, 111	
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11 Ks. Välittämisen etiikka (Syrjälä,  Estola, Uitto & Kaunisto, 2006), Vecchi 2010; Louhela 2012.	
12 Luvun piirustustarinaesimerkit ovat osa laajempaa piirustustarina-aineistoa, jota Susanna 
on kerännyt kotona omien lastensa kanssa vuodesta 2006 lähtien ja päiväkodista vuosina 2009–
2011.	
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13 Viljamaa 2012	
14 Merleau-Ponty 2010; ks. Koivunen 1998.	
15 Sava 1998
16 Kinnunen & Einarsdóttir 2013; Dewey 1934; Shustermann 2012	
17 Puroila, Estola & Syrjälä 2012a	
18 Sava 1998, 111	
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säkin piirustushetkissä toiminnalla oli merkitystä kokemuksen sävyihin. 
Pikkuinen Tiia piirsi pitkiä vetoja koko käden mittaisesti, toisti piirtää-sa-
naa painokkaasti ja kokeili kynän makua. Eikä Sallakaan vain katsellut va-
haliituja vaan uteliaana tutki niiden kautta avautuvaa maailmaa. Hän kokeili, 
miltä ne maistuivat, piirsi niillä värejä ja viivoja ja muutti yhden liidun mie-
likuvituksensa voimalla ankasta lentäväksi kalaksi. Tytöillä oli tarve myös 
jakaa kokemuksiaan. He osallistivat minut osaksi tarinaansa sanoillaan, toi-
minnallaan sekä keho- ja tunneviesteillään.

Lasteni kerronta ja esteettinen herkkyys koskettivat omaa tapaani katsoa 
lasta: vahavärin murusista avautuva tarina ja viivojen lennokas leikki herätti-
vät minut pohtimaan lapsen elämää. Kynät ja paperit olivat Sallalle ja Tiialle 
osa leikkiä, eivät pelkästään tekemisen välikappaleita. Kertomisen jäljet sai-
vat heidät innostumaan: Salla kuljetti liitua ja Tiia pärisi, kiljui ja ”steppasi”. 
Lasten kerronnasta välittyvä riemu oli vahva viesti siitä, että tekeminen ja 
kokeminen olivat tärkeitä juuri siinä hetkessä. Lasten kerronta vei ajatuk-
siani myös lapsuuteen. Se muistutti, miten lapsuuden muistoihin kietoutuu 
paljon kokemusten esteettisiä elementtejä, joihin ehkä myöhemmin palaa, 
jotka tuntee tutuiksi ja ottaa uudestaan mukaan minuuden rakennusaineik-
si.19 Lapsen eläminen vahvasti ja esteettisesti kehonsa kautta haastaa anta-
maan ja rakentamaan tilaa sellaiselle kerronnalle, jossa voi ilmaista koke-
muksiaan myös ilman sanoja. Ja vielä niin, että sanatonta ei vastaanoteta 
kerronnan sivutuotteina vaan tärkeänä osana kerrontaa. Sava kirjoittaa, 
miten kaikilla tulisi olla tilaa ja aikaa myös oppia aistimaan herkästi ja ko-
konaisvaltaisesti: kuuntelemaan, katselemaan, koskettamaan, haistamaan, 
maistamaan sekä aistimaan omaa kehoaan ja tilaa liikkumalla.20 Kuten Eli-
na Viljamaakin kirjoittaa, ruumiillisuuteen kuuluva esteettinen tietäminen 
eli aistien, tunteiden ja kuvittelun yhdistyminen ajatteluun voi toteutua, 
jos lapsella on mahdollisuus toimia ja kertoa itselleen luontaisilla tavoilla.21 

koiria, norsuja ja Veden kosketuksia – 
esteettinen kokemus tarVitsee aikaa (elina)

Viisivuotiaan Joonaksen ja kolmevuotiaan Juuson aamu on ollut vaihei-
kas. Joonas halusi olla koira heti herättyään. Juuso etsi koiralle sopivaa 
pantaa ja löysi nahkaisen vyön. Hän laittoi pannan koiran vyötärölle, ja 
autoin kiinnittämään siihen narun talutushihnaksi. Koira säntäsi mat-
kaan, mutta tempoi niin hurjasti, että Juuso parahti itkemään. 

19 Vrt. Tuan 1990; Saarikangas 2011; Kinnunen & Einarsdóttir 2013.	
20 Sava 1998	
21 Viljamaa 2012, 198–199	

Nyt koira käveleskelee kahdella jalalla ympäriinsä. Talutushihna roik-
kuu sen perässä. Oikeastaan – sehän onkin häntä! Pian Joonas talluste-
lee norsuna, joka on karannut eläintarhan aitauksesta. Juuso yrittää ot-
taa norsua kiinni, mutta norsu on oikukas. Näytän Juusolle, että norsuja 
kannattaa taluttaa toisesta etujalasta. Silloin ne seuraavat aivan rauhal-
lisesti. Juuso on norsun hoitaja ja taluttaa norsun aitaukseen. Norsun 
ääntely on jännää törähtelyä: RRRRRR, RRRRR, RRRRR.

Tuona aamuna seurasin lasten tekemisiä kynälläni. Kirjoittelin tapahtumien 
käänteitä, lasten kommentteja ja omia oletuksiani aamun tapahtumista.22

  Tapahtumat saivat kaiken aikaa uusia käänteitä, usein yllättävistä kim-
mokkeista. Koira muuttui norsuksi helposti. Siihen tarvittiin vain vyötä-
rölle roikkumaan jäänyt hihna, häntää muistuttava. Mutta miksi roikkuva 
häntä toi mieleen norsun eikä vaikkapa lehmää? Lapsen mieleen kumpuava 
ei tule tyhjästä. Leikin kerronnassa kutoutuu yhteen monia aikaisempia ta-
pahtumia ja kokemuksia, tarinoita kirjoista ja äänitteistä, kirjojen kuvitus-
ta, pelien maailmaa, toisten kertomia asioita ja monenlaista sellaista, mihin 
lapset ovat olleet suhteessa ja mikä on herättänyt heidän mielenkiintonsa.23  
Tärkeän pohjan mieleen tulevalle muodostaa lapsen senhetkinen tunnetila. 
Von Bonsdorff kirjoittaa, että olemme aina jonkin tunteen muodostamassa 
tilassa.24 Joonaksen muuttuminen voimakkaaksi ja suureksi norsuksi tun-
tuukin tältä pohjalta aika luontevalta. Voimiensa tunnossa olevaa norsua 
eivät aitaukset pidättele.

Norsu karkaa uudestaan! Se selittää, että ihmiset vahingossa jättävät 
avaimia sen ulottuville. Voitonriemuisena se kerta toisensa jälkeen lön-
tystelee tiehensä. Juuson kanssa mietimme, voisiko norsulla olla nälkä. 
Ehkä sille pitää viedä heiniä ja vettä. Juuso-hoitaja ei kuitenkaan ha-
lua. Minä vien norsulle kaurapuuron. Yritän laittaa norsun häkkiin syö-
mään, mutta se selittää, etteivät eläimet ole häkeissä vaan kaikki samas-
sa aitauksessa irrallaan. Norsu asettuu sängyn kannen päälle syömään 
puuroansa. Laitan vielä oviaukkoon tuolin. Sen yli norsu katselee ai-
tauksestaan ulos. Juuso lähtee hakemaan toista tuolia oviaukkoon. Hän 
ei halua, että sivuille jää aukkoja, joista norsu voisi taas karata. Norsu 
itsekin parantelee aitauksen oviaukkoa sellaiseksi, ettei rakoa jäisi. Sit-
ten Juuso innostuu ruokkimaan norsua.

22 Myöhemmin luin pikakirjoitukseni ja kirjoitin sen uudelleen tietokoneen muistioksi. Muistio toimii 
tämän kirjoitukseni pohjana. Olen muokannut alkuperäistä muistiota sen verran kuin se on tuntunut 
välttämättömältä lukijaa ajatellen. Sisältöä ja tapahtumien kulkua sekä lasten ja omaa puhettani en 
ole muuttanut.
23 Viljamaa 2012, 178–182
24 von Bonsdorff 2002, 223–224	
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Juuso: ”Äiti saako sille norsulle viiä näitäki?” (uusia siivousliinoja paketillinen)
Äiti: ”Saa kait sille.”
Juuso: ”Ne ois heiniä.”

Samanaikaisesti kun poikien oleminen on eloisaa ja vilkasta asiasta toiseen 
siirtymistä, se on myös syvää keskistymistä siihen, mitä he juuri nyt tekevät 
ja mikä heitä kiinnostaa. Kun Joonas on koira, hän on sitä joka solullaan. 
Hetkessä hän on yhtä suurella antaumuksella norsu. Karkaaminen aitauk-
sesta viehättää Joonasta niin, että hän jatkaa sitä, vaikka muut jo väsyvät. 
Joonaksen liikkumista olen kuvannut näin: Utelias norsu liikkuu kuin et-
sisi jotain uutta mielenkiintoista. Hyväntuulista ja uteliasta eläintä on ilo 
katsella, iloisuus oikein tarttuu. Tuollaisessa olotilassa kulkureitillä lojuva 
läpinäkyvä muovipussi ei jää Joonakselta huomaamatta.

Norsu löytää jostakin tyhjän läpinäkyvän muovipussin. Se riisuu hän-
tänsä. Pussiin voi puhaltaa ja sitä voi hypistellä ja pyöritellä. Joonas 
puhaltaa pussiin ilmaa, ja minä laitan siihen solmun. Joonas taputtaa 
pussiin rytmikkäästi ja laulaa. 
Joonas: ”Vaari se paku laku, vaari se paku laku… Äiti, mää soitan rok-
kia!” 

Pussi tarjoaa Joonakselle puuhaa. Lapset eivät käytä esineitä vain siihen, mi-
hin ne on tarkoitettu, vaan hyödyntävät niiden tarjoamia mahdollisuuksia 
omiin tarpeisiinsa.  Hyödyntäminen muistuttaa käsityöläisen, bricoleurin, 
tapaa käyttää vähiä työkaluja luovasti mahdollisimman monenlaisiin tar-
koituksiin välittämättä niiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta.25 Mutta 
seuraava asia odottaa jo löytäjäänsä kylpyhuoneen oven takana. Jostakin 
Joonaksen mieleen nimittäin tulee, että pussiin voisi laittaa vettä.

Joonas puhuu ”veskarista” samalla kun täyttää pussia vedellä. Vanhem-
milla veljillä ja näiden kavereilla on ollut veskareita eli vesi-ilmapalloja. 
Joonas haluaisi heittää pussin ulos kiveen. Isot pojatkin ovat tehneet niin 
veskareilleen. Kun ne osuivat kiveen, seurasi mahtava räiskähdys ja rois-
kahdus. En anna heittää pussia ulos, mutta lupaan, että sitä saa heitellä 
pesuhuoneessa. Joonas kulkee vesipussinsa kanssa.
Joonas: ”Äiti, solomu!”
Äiti: ”En ehi nyt.”
Joonas menee pesuhuoneeseen ja touhuaa siellä jotakin. Kohta hän tulee 
kuitenkin turhautuneena takaisin.

25 Heikkinen 2002, 192–193; Sivenius 1989, 155–173	

Joonas: ”Ei tullu semmonen ko kaatu vaan ko et tullu panneen solomua!”
Äiti: ”No mää tuun kohta…”
Pesuhuoneen lattialla on vettä. Joonas riisuu sukat. Hanna (1 v 4 kk) on 
huomannut, että jotain kiinnostavaa on tekeillä pesuhuoneessa, ja pyr-
kii myös sinne. Riisun Hannalta sukat pois. Juusokin on tullut pesuhuo-
neeseen. Laitan Joonaksen vesipussiin solmun, ja hän heittää sen vau-
van kylpyammeen pohjalle. Pussi ei mene rikki. Joonas heittää monta 
kertaa. Lopulta pussiin tulee pieni reikä, josta alkaa liristä vettä. Joonas 
nostaa pussin korkealle, ja vesi suihkuaa ja lirisee ihan kaarella. Joonas 
nauraa niin että meinaa tikahtua.
Joonas: ”Kato, pissaa!”

Joonaksen aloittamat pussikokeilut saavat Juuson ja yksivuotiaan Hannan-
kin kiinnostumaan. Jerome Bruner kirjoittaa, että juuri kaikki tavallisesta 
poikkeava kiinnostaa ja piristää lapsia, aivan kaikenikäisenä. Nuoremmat 
lapset elehtivät tai keskeyttävät tekemisensä, ja hiukan vanhemmat puhu-
vat ja kertovat toisillekin kaikesta siitä, mikä rikkoo tavallisia järjestyksiä.26  
Hanna tuskin ymmärtää Joonaksen veskaripuheista, mitä on tapahtumas-
sa, mutta luultavasti kylpyhuoneesta kantautuva tavallisuudesta poikkeava 
äänimaisema, veden lorina ja Joonaksen innostunut selittäminen herättä-
vät Hannan mielenkiinnon. Vaikka lapset ovat intensiivisesti tässä hetkessä, 
mielleyhtymiä aikaisempiin kokemuksiin pilkahtelee kaiken aikaa. Isompien 
veljien veskarit tulevat Joonaksen mieleen, kun hän täyttää omaa pussiaan 
vedellä. Tai ehkä juuri muisto veskareista saa Joonaksen tekemään sellai-
sen itselleenkin. Kaarella lentävä vesi tuo lasten mieleen suihkuavan pissan. 
Lapset tekevät myös huomioita toistensa touhuista.

Juusokin on hakenut pussin, laittanut siihen vettä, ja olen tehnyt pussiin 
solmun. Ammeen pohjalla on vähän vettä, ja siihen Juusokin heittelee 
pussiansa. Aina kun pussi läjähtää veteen, vesi roiskahtaa mahtavasti.
Joonas: ”Mulla oli vähä vaativaa vettä. Vaativaa vettä. Pittää ottaa housut 
pois.”
Juuso: ”Vaativaa vettä.” (itsekseen)
Joonas riisuu päällyshousut. Hanna leikkii tyhjässä ammeessa pussilla, 
jossa on ilmaa. Isommat veljet tekevät Hannallekin vesipussin.

Lasten toiminnassa ja puheessa näkyy kaiken aikaa se, miten he saavat ide-
oita toisiltaan. Bruner ja Lucariello kirjoittavat, etteivät lapset kertoessaan 
vain lainaa toisilta kuulemaansa, vaan he varastavat hyvät ja kiinnostavat 

26 Bruner 1990, 78–79	
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katsella, iloisuus oikein tarttuu. Tuollaisessa olotilassa kulkureitillä lojuva 
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kahdus. En anna heittää pussia ulos, mutta lupaan, että sitä saa heitellä 
pesuhuoneessa. Joonas kulkee vesipussinsa kanssa.
Joonas: ”Äiti, solomu!”
Äiti: ”En ehi nyt.”
Joonas menee pesuhuoneeseen ja touhuaa siellä jotakin. Kohta hän tulee 
kuitenkin turhautuneena takaisin.

25 Heikkinen 2002, 192–193; Sivenius 1989, 155–173	

Joonas: ”Ei tullu semmonen ko kaatu vaan ko et tullu panneen solomua!”
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kii myös sinne. Riisun Hannalta sukat pois. Juusokin on tullut pesuhuo-
neeseen. Laitan Joonaksen vesipussiin solmun, ja hän heittää sen vau-
van kylpyammeen pohjalle. Pussi ei mene rikki. Joonas heittää monta 
kertaa. Lopulta pussiin tulee pieni reikä, josta alkaa liristä vettä. Joonas 
nostaa pussin korkealle, ja vesi suihkuaa ja lirisee ihan kaarella. Joonas 
nauraa niin että meinaa tikahtua.
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Joonaksen aloittamat pussikokeilut saavat Juuson ja yksivuotiaan Hannan-
kin kiinnostumaan. Jerome Bruner kirjoittaa, että juuri kaikki tavallisesta 
poikkeava kiinnostaa ja piristää lapsia, aivan kaikenikäisenä. Nuoremmat 
lapset elehtivät tai keskeyttävät tekemisensä, ja hiukan vanhemmat puhu-
vat ja kertovat toisillekin kaikesta siitä, mikä rikkoo tavallisia järjestyksiä.26  
Hanna tuskin ymmärtää Joonaksen veskaripuheista, mitä on tapahtumas-
sa, mutta luultavasti kylpyhuoneesta kantautuva tavallisuudesta poikkeava 
äänimaisema, veden lorina ja Joonaksen innostunut selittäminen herättä-
vät Hannan mielenkiinnon. Vaikka lapset ovat intensiivisesti tässä hetkessä, 
mielleyhtymiä aikaisempiin kokemuksiin pilkahtelee kaiken aikaa. Isompien 
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vedellä. Tai ehkä juuri muisto veskareista saa Joonaksen tekemään sellai-
sen itselleenkin. Kaarella lentävä vesi tuo lasten mieleen suihkuavan pissan. 
Lapset tekevät myös huomioita toistensa touhuista.

Juusokin on hakenut pussin, laittanut siihen vettä, ja olen tehnyt pussiin 
solmun. Ammeen pohjalla on vähän vettä, ja siihen Juusokin heittelee 
pussiansa. Aina kun pussi läjähtää veteen, vesi roiskahtaa mahtavasti.
Joonas: ”Mulla oli vähä vaativaa vettä. Vaativaa vettä. Pittää ottaa housut 
pois.”
Juuso: ”Vaativaa vettä.” (itsekseen)
Joonas riisuu päällyshousut. Hanna leikkii tyhjässä ammeessa pussilla, 
jossa on ilmaa. Isommat veljet tekevät Hannallekin vesipussin.

Lasten toiminnassa ja puheessa näkyy kaiken aikaa se, miten he saavat ide-
oita toisiltaan. Bruner ja Lucariello kirjoittavat, etteivät lapset kertoessaan 
vain lainaa toisilta kuulemaansa, vaan he varastavat hyvät ja kiinnostavat 

26 Bruner 1990, 78–79	
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ideat ja tekevät niistä omia – muokkaavat ne omaan käyttöönsä sopivik-
si.27 Juuso toistaa Joonaksen puhetta vaativasta vedestä. Ehkä sana on hä-
nelle uusi ja kiinnostava. Joonas itsekin lienee napannut sanan jostakin. 
Nyt hän kuvaa vaativaksi vettä, joka kastelee hänet. Mutta yhtä lailla kuin 
lapset lainaavat, varastavat ja antavat toisilleen sanoja ja puhetta, he lai-
naavat, varastavat ja lahjoittavat myös tekemistä. Juuso hakee pussin aivan 
niin kuin Joonas on tehnyt. Ja kun Joonas keksii heitellä pussiaan veteen, 
Juusokin tekee niin. Hannallekin pojat tekevät vesipussin, samanlaisen, jol-
lainen heillä itsellään jo on.  

Hanna pyörittelee pussiaan ammeessa, painelee ja nostaa sitten suul-
leen. Hän puraisee pussia, ja siihen tulee reikä. Reiästä alkaa suihkuta 
vettä! Hanna pitää pussia vähän kauempana ja juo suihkuavaa vet-
tä. Kaikkia naurattaa, ja Hannallakin tuntuu olevan oikein hauskaa. 
Pussiin on tullut useampi reikä puraisuista, ja niistä vesi suihkuaa 
eri tavoilla, joistakin isolla kaarella, joistakin pienemmästi, eri suun-
tiin. Hanna juo suihkusta ja maiskuttaa välillä ja katsoo äitiin päin. 
Hannan ilme kuitenkin muuttuu, kun vaatteet alkavat tuntua märiltä. 
Juominen unohtuu, ja Hanna alkaa vetää vaatteita pois. Autan Hannaa 
riisumaan vaatteet.

Pussit ja vesi vangitsevat kaikkien kolmen lapsen mielenkiinnon pitkäksi 
aikaa. Veden ihmetteleminen ei ihmettelemällä lopu. Pikemminkin veden 
kanssa touhuaminen näyttää lisäävän veteen liittyviä, kiinnostavia huomi-
oita. Kun vettä laittaa pussiin, pussin rajat pingottuvat. Vesi karkaa pus-
sista yhdessä hetkessä, kun pussi pääsee kaatumaan. Pussin paiskaaminen 
ammeeseen saa veden roiskahtamaan joka suuntaan. Sama vesi lirisee 
kuin pissa pienestä pussiin tulleesta reiästä. Monesta erikokoisesta reiästä 
vesi kaareutuu moniin suuntiin erilaisina suihkuina. Vettä voi maistella ja 
juoda. Vesi roiskuu ja kastelee. Vesi muuttaa vaatteet oudon painaviksi ja 
erilaisen tuntuisiksi.

Lasten olemisessa ja tekemisessä voi tunnistaa Maurice Merleau-Pontyn 
kuvaaman ruumiillisen maailmassa olemisen: avoimen tutkimisen ja tun-
nustelemisen, tietämättömyyden kaikesta vastaantulevasta. Lapset ovat 
avoimen vastaanottavaisia sille, mitä ilmenee, maailmaa kohtaan ja maa-
ilmalle.28 Ruumiillisuuteen liittyvä aktiivisuuden ja passiivisuuden rinnak-
kaisuus ja yhteen kietoutuminen itsessään muodostavat Merleau-Pontyn 

27 Bruner & Lucariello 2006, 96–97; ks. myös Stern 2006, 314; Nelson 2003, 32; Viljamaa 2012, 
146–149.	
28 von Bonsdorff 2009, 5; Merleau-Ponty 2000, 180	

mukaan esteettisen kokemuksen.29 Lasten ja veden kohtaamisessa tapahtuu 
siis jotakin, joka muodostuu lapsille esteettiseksi kokemukseksi.

Lapset huomaavat veden toisin kuin minä omassa arkipäivässäni. Vaikka 
itsekin käytän vettä monin tavoin, en pysähdy sitä lasten tavoin ihmette-
lemään. Minulle vesi on olemassa enemmän taustalla. Von Bonsdorff kir-
joittaa, miten ”ympäristön herkistynyt, esteettinen tarkastelu tai vaikkapa 
kalastajan, purjehtijan tai limnologin tutkiva katse” saavat huomaamaan ve-
den toisin kuin vain taustalla olevana asiana.30 Lapsi on helppo lisätä tuohon 
joukkoon. 

Mutta kuka lopulta vie ja ketä? Tuntuu kuin pussit ja vesi, kylpyamme ja 
muut ympäristön asiat itsessään ehdottaisivat tapahtumien kululle jatkoa.31 
Lattialla oleva vesi kastelee Juuson sukat ja Hannan vaatteet ja saa heidät 
riisumaan. Pussin rei’istä lirisevä vesi saa lapset hihkumaan ja juomaan ve-
sisuihkusta ja täyttämään ammetta.

Oikeastaan lapset ja vesi käyvät vuoropuhelua. Vesi onkin hyvin toisenlai-
nen kumppani kuin yksikään esine tai lelu. Sara Heinämaa kirjoittaa Mer-
leau-Pontya mukaillen, että vesi on elementti eikä elementtejä voi käännellä 
ja tutkia eri puolilta niin kuin esineitä voi. Mutta vaikka vedellä ei ole puolia, 
joita voisi tutkia, sillä on esineistä poiketen syvyysulottuvuus. Elementit, ve-
sikin, havaitaan eri tavalla kuin esineet, perustavammin ja ensisijaisemmin.32 
Veteen voi mennä. Vesi tuntuu iholla ja suussa. Sen virtauksen voi jopa tun-
tea, kun se muuttuu osaksi itseä. Kylmä ja lämmin vesi tuntuvat erilaisilta. 
Veden tuntu ja veden herättämä tunne ovat erottamattomat. Hannaa ilah-
duttaa veden liriseminen suuhun ja kasvoille. Hän kuitenkin hämmentyy, 
kun vesi kastelee vaatteet. Tunnut ja tunteet ovat niin lähellä toisiaan, että 
ne ovat oikeastaan samaa asiaa. Vesi tarjoaa tuntuja ja tunteita, mutta myös 
muistuttaa aikaisemmista tunnuista ja tunteista. Märkien vaatteiden tuntu 
ja niihin liittyvä tunne ovat pienelle Hannallekin tuttuja muusta yhteydestä. 
Tunnut ja tunteet kerrostuvat ja saavat uusia vivahteita. 

Mutta Joonas ja Juuso eivät pääse vedestä irti. Tai vesi ei hellitä otettaan 
pojista.

Joonas huomaa, että pussi, jossa on reikä, on hyvä kastelukannu. Vesi 
lirisee kastelukannun nokasta ammeeseen. Kun pussi tyhjenee, Joonas 
täyttää sen uudelleen. Vesi tulee reiästä hitaasti, mutta siinä on jotakin 

29 von Bonsdorff 2009, 4	
30 von Bonsdorff 2002, 222	
31 Helposti sanomme, että lapsi leikkii vedellä tai vaikka hiekalla.  Hultman ja Taguchi (2010) kuvaavat 
tytön ja hiekan suhdetta ja kirjoittavat, että meidän tulee katsoa myös sitä, mitä hiekka tekee tytölle.	
32 Heinämaa 2000, 93	
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27 Bruner & Lucariello 2006, 96–97; ks. myös Stern 2006, 314; Nelson 2003, 32; Viljamaa 2012, 
146–149.	
28 von Bonsdorff 2009, 5; Merleau-Ponty 2000, 180	
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29 von Bonsdorff 2009, 4	
30 von Bonsdorff 2002, 222	
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32 Heinämaa 2000, 93	



102 103

kiehtovaa, ja Joonas jaksaa täyttää ammetta kastelukannullaan monen 
kannullisen ajan. Yhtäkkiä hän huomaa laittaneensa Juusolle valmiiksi 
kylvyn.
Joonas: ”Juuso saa mennä kylpyyn. Lämpimää vettä Juusolle! Ota pik-
kuhousut pois!”
Juuso: ”Ei ko mulla on laastari.”
Juuso istuu ammeessa vettä täynnä olevan pussin päällä. Juuso ei ole 
ehtinyt syömään koko aamuna, kun on pitänyt hoitaa norsua, ja sitten 
on ollut näitä pussihommia. Hän alkaa marista, mutta ei malta lähteä 
syömään. Juuso puistelee ja puristelee pussiaan, ja siitä kuuluu nars-
kuva ääni. 

Lapsella itsellään on rajattomasti aikaa ihmettelyyn ja sen tutkimiseen, 
mikä on tärkeää. Tällainen antautuminen ja tärkeälle ajan antaminen on 
asioiden esteettisen tarkastelun ja syvällisen käsittämisen, ruumiin kautta 
tietämisen perusta.33 Lämmin vesi ammeen pohjalla tuo Joonaksen mie-
leen kylvyn. Pienemmälle veljeksistä vesi ja pussit ovat tärkeämpiä kuin aa-
mupala. Mieleen tulevat assosiaatiot saavat rauhassa muovautua joksikin, 
mitä ei voi etukäteen aavistaa. Pikkuinen Hanna seuraa minua keittiöön, 
ottaa pilttipurkin kansia ja muovilautasen ja sanoo: ”Uokaa (ruokaa).” Sit-
ten hän juoksee takaisin kylpyhuoneeseen, laittaa lautaselle vettä, leikitte-
lee pilttipurkin kansilla painamalla niitä keskeltä, jolloin niistä kuuluu kiva 
napsahdus. Joonas puolestaan venyttää kädellä pussia, ja kun hän täyttää 
sen jälleen ilmalla, venymä näkyy pussissa ulokkeena. Joonaksen mieleen 
tulee muumi, ja hän alkaa tehdä Juusolle muumi-ilmapalloa venyttämäl-
lä pussiin vielä silmät. Juuso puolestaan puhkoo palloansa saksilla ja saa 
aikaan lisää lirinää. Joonas parantelee pussiaan piirtämällä siihen tussilla 
posket. Solmu pussin päällä synnyttää jälleen uuden mielleyhtymän. Se on 
tukkaa. Kenties tukasta tai sitten jostakin muusta ajatukset ovat jo jälleen 
uudessa. Joonas ottaa uuden pussin ja täyttää sen ilmalla.

Joonas: ”Mää teen itelleki tämmösen tyttöilmapallon. Äiti, paa solo-
mu!”

Lapsiin liittyvissä tutkimuksissaan Merleau-Ponty kirjoittaa, miten hän 
”löysi” muiden tietämisen kerrosten alta pohjan, jonka päälle kaikki muu 
tieto ja tietäminen kerrostuvat. Hän kirjoittaa tiedosta, josta kaikki muu 
tieto, tieteellinenkin, aina puhuu.34 Tätä perustavaa laatua olevaa tietoa 

33 von Bonsdorff  2002, 221, 223–224	
34 Merleau-Ponty 2000, 170, 171, 177	

KUVA 8: Karhuäiti. (Anna, 3 vuotta)

maailmasta Merleau-Ponty kutsuu esteettiseksi logokseksi. Lasten ole-
misessa tuo esteettinen tietäminen eli tietäminen ruumiissa on hyvin 
näkyvissä. Se on suoraa ja välitöntä, assosioivaa suhdetta maailmaan ja 
sen esineisiin, elementteihin ja ilmiöihin – yhtä lailla veteen, pusseihin, 
ilmaan ja pilttipurkin kansiin kuin pissaamiseen, märkyyteen, tunteisiin ja 
tuntuihin. Se on tietoa asioista sellaisina kuin ne ovat, sellaisina kuin asiat 
ilmenevät meille, ennen kuin peittyvät moneen kertaan selittämisen alle. 
Tällainen tieto ei ole tieteellistä tietoa vähempiarvoista. Pikemminkin se on 
sitä ensisijaisempaa.

Esteettiseen tietämiseen ei tarvita siistiä kotia. Pikemminkin on hyvä, että 
muovipusseja unohtuu lattialle. Kynällä seuraamiseni viimeisiksi sanoiksi olin 
raapustanut Joonaksen huudahduksen: ”Äiti, paa solomu!” Symbolisesti siihen 
tiivistyy paljon. Jaksaisinpa tehdä solmuja, kun lapsi niitä pyytää. Ja toisaalta 
on myös hyvä, etten aina ehdi.  Ei tullu semmonen ko kaatu vaan ko et tullu 
panneen solomua. Silti tuli jotakin, ainutlaatuista ja ennalta arvaamatonta. 

pikkusiskon syntymäreitti – koettu elämänmuutos piirtyy 
jaettaVaksi (susanna)

Oheista kolmevuotiaan Annan piirtämää kuvaa voisi arvioida pelkkänä 
pintana – ihan hieno, kivaa jälkeä. Lapsen piirustusten herkkyys ja ilmai-
suvoima herättävät usein sympatiaa. Taiteilijoistakin osa haluaisi piirtää ja 
maalata vielä joskus kuin lapsi.35 

Mutta kuvalla on tarinansa. Se on tärkeä osa Annan tarinaa. Kuva on ar-
vokas juuri sellaisenaan, mutta kuuntelemalla Annan piirtämisen aikaista 

35 Fineberg 2006	
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kiehtovaa, ja Joonas jaksaa täyttää ammetta kastelukannullaan monen 
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on ollut näitä pussihommia. Hän alkaa marista, mutta ei malta lähteä 
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uudessa. Joonas ottaa uuden pussin ja täyttää sen ilmalla.

Joonas: ”Mää teen itelleki tämmösen tyttöilmapallon. Äiti, paa solo-
mu!”

Lapsiin liittyvissä tutkimuksissaan Merleau-Ponty kirjoittaa, miten hän 
”löysi” muiden tietämisen kerrosten alta pohjan, jonka päälle kaikki muu 
tieto ja tietäminen kerrostuvat. Hän kirjoittaa tiedosta, josta kaikki muu 
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33 von Bonsdorff  2002, 221, 223–224	
34 Merleau-Ponty 2000, 170, 171, 177	

KUVA 8: Karhuäiti. (Anna, 3 vuotta)
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vokas juuri sellaisenaan, mutta kuuntelemalla Annan piirtämisen aikaista 

35 Fineberg 2006	



104 105

monimuotoista tarinankerrontaa voimme ymmärtää kuvaa vielä ripauk-
sen enemmän. Lapsen kuvallisen ilmaisun voimallisuutta selittää se, että 
piirtäessään lapsi ei katso piirustustaan ulkopuolisena, vaan hän elää tari-
nassaan kokonaisvaltaisesti.36 Saatamme huomata, miten kuvaa värittävät 
persoonalliset ja jaetut esteettisyyden kokemukset, joihin sisältyy tunteita, 
aistimuksia, ajatuksia, kuvittelua ja muistoja.37 

Kuva alkaa laulaa. Ja tarina menee näin:

Kolmevuotias Anna pohtii kotonaan aamupalan lomassa pikkusiskonsa 
syntymää. Hän piirtää poski pöydän pintaa vasten. Pöydän ääressä on 
Annan ja minun lisäkseni myös puolitoistavuotias Maria. Vauva (3 kk) 
vielä nukkuu.
Anna: ”Katoppa äiti, katoppa, mää piirsin karhun.”
Äiti: ”Oho, onpa hieno.”
Anna: ”Kato, ku mää vaan ensin piirsin tämmösen viivan ja tämmösen 
ja sitte lähin tänne ylös nääääin, niin sitte siitä tuliki karhu.”
Äiti: ”No on kyllä ihan karhu.”
Anna: ”Piirretäänpä sille silmä. Täsä on sen kynsi, terävä kynsi, kato 
äiti, eikö ookki ihan karhun kynnen näkönen.”
Äiti: ”No on.” (Anna piirtää lisää kynsiä kumpaankin jalkaan.)
Anna: ”Sitte piirretään sille tissimaitoa, Maria kato, se on kato äitikar-
hu.” (Hiljentää ääntään ja nyökkää Marialle, puolitoistavuotiaalle pik-
kusiskolleen.)
Maria: ”Joo, äitikarhu.”
Anna: ”...tuosta se vasikka juo maitoa. Sen pittää olla semmonen, että 
se vasikka yltää juomaan. ... Pittää piirtää maha ja vauvakarhuki, iha-
na pikkunen.” (Piirtää mahan karhun kaulalle, ja pikkukarhun mahan 
sisään.)
Anna: ”Äiti, mistä se vauvakarhu tulee pois?”
Äiti: ”Mahasta, niinku meiänki vauva.”
Anna: ”Sitte piirretään tähän tämmönen reitti, jota pitkin se pääsee 
synnyttään. Täälä näin on sairaala. Pyyhitään tuosta vähä pois nii se ei 
pääse ko se on vähä tyhymä, ei se vauvakarhu ko se äitikarhu. Piirre-
tään siihen kuitenki takasi näin, että se pääsee. ... Tänne piirretään sitte 
se vauvakarhu, ko se on kasvanu jo nääääin isoksi. Nyt se on tullu sieltä 
mahasta pois.”

Piirustushetkellä kolmevuotias Anna jakoi ajatuksiaan keskellä elämän 
muutosta ja rakensi suhdettaan muutokseen. Karhuäidin ja karhuvauvan 

36 Vrt. Merleau-Ponty 2010.	
37 Kinnunen & Einarsdóttir 2013	

kautta hän pohti erilaisia tunteita ja ajatuksia. Hän kyseli, opetti ja oival-
si. Hän piirsi, puhui, ilmehti, hahmotteli ja kuvitteli uutta elämäntilannetta 
tutummaksi itselleen. Ja raapusti tarttumapintaa muistoihin. Toisinaan käy 
niin, että muutoksen keskellä pienen lapsen ajatukset saatetaan sivuuttaa 
juuri silloin, kun niihin pitäisi tarttua. Ja sittenkin kuunnella. Elämän muu-
toksista ja niihin liittyvistä muistoista, joissa kannetaan esteettisen koke-
muksen moniulotteisuutta, on tarve jollakin lailla kertoa. Siihen tarvitaan 
paitsi monenlaisia kertomisen tapoja, myös kuulijaa, joka myötäelää, tukee 
ja pohtii.38  Usein kokemuksen kokonaisvaltainen luonne saattaa muovautua 
muistoiksi, joita ei pysty täysin sanallistamaan. Niinpä lapset, kuten myös 
aikuiset, kertovat sekä itselleen että muille monilla eri tavoilla. Monimuo-
toinen kerronta mahdollistaa viivähtämisen erilaisissa tuntomuistoissa, lap-
suuden tuoksuissa, äänissä, väreissä ja liikkeissä. Tarinan kertomishetki ker-
rostuu nykyisyyden tunnetiloineen ja aistimuksineen osaksi muistoa. 

Piirustustarinassa kerrottu esteettisyys – erilaiset viivat, sävyt tai ma-
teriaalien tunnut – voivat myös tuoda leikkauspinnan aiemmin koettuun. 
Yi-Fu Tuan puhuu leikkaavasta tunteesta, jonka koettuaan saattaa muistaa, 
että on kokenut samantapaista ennenkin.39 Kirsi Saarikangas kirjoittaa, mi-
ten aistimukset, äänet, tuoksut, värit ja maut jäsentävät muistia ja voivat 
hetkeksi loihtia muistojen varastosta takaisin aiemmin koetut tilat ja paikat. 
Esimerkin alku havainnollistaa, miten piirtämisessä ei tarvitse olla aina sel-
vää päämäärää. Annakin on alkanut piirrellä aamupalan lomassa ja luonut 
ehkä ensin viivoja tekemisen ilosta. Piirtäminen ei ole lapselle jonkin asian tai 
esineen tai edes todellisuuden visuaalista kopiointia.40 Suhde omaan piirus-
tustarinaan muotoutuu kaikkien aistiemme välityksellä sekä mielen proses-
seissa – ajattelulla ja kuvittelulla.41 Piirtäminen on tapa kertoa, kokea, raken-
taa ja rakentua; se on elämän hahmottelua, jossa tärkeää on koko prosessi 
sattumineen, yllätyksineen ja oivalluksineen.42 Annan itsensäkin yllätykseksi 
viivoista alkoi hahmottua ihan karhun näköinen piirustus. Seikkailu karhu-
kuvituksen kanssa saattoi alkaa. Tässä vaiheessa hän halusi jakaa viivojen 
leikkiä myös minun kanssani. ”Mää piirsin” -puhe muuttui me-muotoon, 
nyt ”piirretään”. Hän pyysi minut mukaan tarinaan todistamaan, että karhu 
oli todella karhu, jolla on silmä ja teräviä kynsiä. Jostakin kumpusi mieliku-
va terävistä kynsistä. Ehkä oli tullut joskus puhetta vaarallisista karhuista.

Piirtäminen ajatellaan paljolti ajanvietteeksi, jolloin lapsi saadaan aset-

38 Ks. Martin 2004.	
39 Tuan 1990	
40 Merleau-Ponty 2010, Saarikangas 2011	
41 Ks. Sava 2007.	
42 Kinnunen & Einarsdóttir 2013	
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tumaan aloilleen ja olemaan rauhassa, jotta aikuiset pystyisivät tekemään 
omia asioitaan.43 Sitten kun kuva on valmis, sitä arvioidaan, siitä arvaillaan 
asioita ja siihen ehdotetaan lisäyksiä tai poistoja. Valmis kuva ei kuitenkaan 
välitä lapsen piirustusprosessin aikaisia ajatuksia ja tarinoita.44 Sen kautta ei 
myöskään ehdi mukaan jälkien syntymään, niiden eri sävyihin – pohtiviin, 
iloisiin, vakaviin tai tomeriin. Tarina saattaakin olla jo aivan toinen, kun kuva 
on valmis. Lapsi elää niin hetkessä. Lapsen piirustuksen kuvailmaisun arvi-
oinnin lisäksi olemme myös herkkiä tekemään pelkän kuvan perusteella tul-
kintoja, esimerkiksi kehityksellisiä tai psykoterapeuttisia.45 Olisi kuitenkin 
hyvä muistaa, ettei lapselle itselleen ole väistämättä tapahtunut piirustuk-
sen tapahtumia, vaan hän saattaa piirtäessään käsitellä kuulemiaan asioita ja 
jäsentää piirustustarinassaan niihin liittyviä tunteitaan ja aiempaa tietoaan.

Sitten Anna piirsi karhulle tissimaitoa. Siitä tuli äiti. Asia näytti jännit-
tävältä; sitä piti vähän valaista pikkusiskollekin ja kertoa asioiden suhteet 
toisiinsa. Ja pikkusisko hyväksyi tiedon. Mutta vasikka, joka tissimaitoa yltää 
juomaan, ei ollut vielä syntynyt. Se piti piirtää. Anna piirsi mahaan vasik-
kavauvan pienillä liikkeillä, puheli hellästi, kuin olisi hoitanut pikkuista. Äi-
din silmillä katsottuna pieneen karhunsykkyrään siirtyi vahva tunne, ihana 
pikkuinen.

Tuumaustauko. Anna suoristi itseään, pysähtyi. Näytti viivähtävän ta-
rinassaan. Ehkä mietti vauvakarhun elämää mahassa, ehkä pohti jo syn-
tymää, sillä hetken päästä kysyi verkkaan, mistä vauvakarhu tulee pois. 
Minä vastasin ja aavistelin, että Anna haluaa ehkä kysymyksellään tietää, 
miten pikkusisko oli tullut pois äidin vatsasta. Vastaukseni riitti tällä ker-
taa Annalle. Hän muisti paikan, missä pikkusisko oli syntynyt. Muitta 
mutkitta karhuäidinkin piti lähteä synnyttämään. Matka sairaalaan läh-
ti karhuäidin tassun alta, teki alussa pienen lenkin ja sitten kiersi ympäri 
koko paperin. Anna piirsi ensin reitin sairaalaan saakka. Jostain syystä äi-
tiä ei kuitenkaan saanut päästää sairaalaan, tie piti katkaista. Ja selityskin 
löytyi: Äitikarhu on vähän tyhmä. Hellyys ei ollutkaan ainoa tunne, joka 
vauvan syntymään liittyi. Monia mietteitä kietoutui äidin olemukseen ja 
suhteisiin. Myös lapsen kokemille varjon tunteille olisi hyvä löytyä paik-
kansa. Viivat ja kuvittelu voivat avata uusia polkuja myös sellaisiin tun-
teisiin, jotka muuten ovat vielä tavoittamattomissa tai selittämättömiä.

Hetken kuluttua äitikarhu kuitenkin pääsi sairaalaan. Sitten vauva olikin 
jo syntynyt ja kasvanut isoksi. Kuuntelin lapseni kerrontaa. Huvituin. Vaka-

43 Ivashkevich 2006	
44 Coates & Coates 2006; Kinnunen 2008; Ivashkevich 2006	
45 Esim. Malchiodi 2001; Matthews 2003	

voiduin. Palasin itsekin muistoissani sairaalaan, hetkeen, jolloin isosisko oli 
lähdössä ensimmäistä kertaa pois sairaalavierailulta. Muistan Annan suuret 
kysyvät silmät ja pettyneen katseen: äiti ei vielä lähtenytkään kotiin. Istah-
din pienen viereen. Nyt jälkeenpäin mietin, miten hyvä oli, että Anna kertoi 
piirtäessään monenlaisista tunteistaan, vaikka äitinä en silloin osannut niihin 
kovin oikein reagoidakaan. Talletettuun piirustustarinaan voi palata.

aatu osaa silittää – kosketuksen Viestejä (eila)

Päiväkodin 1–3-vuotiaiden ryhmässä on menossa leikkihetki. Mukana ovat 
Mari, yksi ryhmän työntekijöistä, ja viisi lasta. Minä istun huoneen nurkassa 
muistikirja kädessäni ja teen havaintoja. 

Mari, ryhmän ohjaaja, istuu lepohuoneen lattialla. Eeva, Piia, Alma ja 
Niina pyörivät hänen ympärillään ja laittavat pieniä Duplo-nukkeja sän-
kyyn ja sängystä pois.
Kaksivuotias Aatu tulee tyttöjen lähelle ja silittää Niinan tukkaa.
“Silittää”, sanoo Aatu hellyyttä äänessään.
Nyt hän menee Alman luo ja sanoo: “Silittää”.
Ja sen jälkeen uudestaan Niinan luo sanoen: “Silittää.”
Mari: ”Voi, kuinka hienosti Aatu osaa silittää!”

Ajallisesti lyhyessä hetkessä tapahtuu paljon. Aikuinen ja lapset ovat lähellä 
toisiaan. Samalla kun lapset pyörivät aikuisen ympärillä, he leikkivät keske-
nään asettelemalla nukkeja sänkyyn. Leikkiviä lapsia lähestyy Aatu ja silit-
tää kahden lapsen hiuksia. Marin rohkaiseva kommentti osoittaa Aatulle, 
että hänen toimintansa on oikein. Päiväkodin leikkihetkestä välittyy leppoisa 
tunnelma, jossa on läsnäoloa, intiimiyttä ja spontaaniutta. Näitä pidetään 
esteettisen tietämisen ehtoina.46 Osallistujat, aikuisesta alkaen, ovat leikki-
hetkessä fyysisesti läsnä. Hetkessä on myös psyykkisen läsnäolon tunnel-
ma, kun lapset liikkuvat Marin lähellä ja muu maailma näyttää häviävän 
hetkeksi. Tunnelma on intiimi, ja tapahtumat näyttävät etenevän itsestään, 
soljuvan spontaanisti ilman etukäteistä harkintaa. Silittäessään Aatu toistaa 
näkemäänsä; hän on oppinut hellän koskettamisen, ja hänen mieleensä näyt-
tää spontaanisti tulevan ajatus leikkitovereiden silittämisestä. Aatun käden 
kosketukset, niiden liike, äänensävy ja lopulta sana ilmentävät yhdessä sekä 
esteettistä että eettistä tietämistä, jota aikuinen vahvistaa omilla sanoillaan.

Aatun päiväkotiryhmässä koskettaminen ja lähellä oleminen oli jokapäi-
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din silmillä katsottuna pieneen karhunsykkyrään siirtyi vahva tunne, ihana 
pikkuinen.

Tuumaustauko. Anna suoristi itseään, pysähtyi. Näytti viivähtävän ta-
rinassaan. Ehkä mietti vauvakarhun elämää mahassa, ehkä pohti jo syn-
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suhteisiin. Myös lapsen kokemille varjon tunteille olisi hyvä löytyä paik-
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43 Ivashkevich 2006	
44 Coates & Coates 2006; Kinnunen 2008; Ivashkevich 2006	
45 Esim. Malchiodi 2001; Matthews 2003	
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esteettisen tietämisen ehtoina.46 Osallistujat, aikuisesta alkaen, ovat leikki-
hetkessä fyysisesti läsnä. Hetkessä on myös psyykkisen läsnäolon tunnel-
ma, kun lapset liikkuvat Marin lähellä ja muu maailma näyttää häviävän 
hetkeksi. Tunnelma on intiimi, ja tapahtumat näyttävät etenevän itsestään, 
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väistä. Lapsia pidettiin paljon sylissä; aikuiset osallistuivat lasten leikkeihin 
ja viettivät aikaa lattialla lasten kanssa. Moniin aikuisten ohjaamiin leikkei-
hin liittyi koskettamista. Aikuiset käyttivät silittämistä pedagogisena työka-
luna, jota lapset sitten sovelsivat omalla tavallaan. Yksi suosituimpia leikkejä 
oli ”Et arvaa”, jossa lapsi peitettiin huovalla ja häntä siliteltiin samalla, kun 
laulettiin leikkiin kuuluvaa laulua. 

Löydän havainnointipäiväkirjastani seuraavan muistiinpanon:  

Leena-aikuinen ehdottaa vauvaleikkiä. Mukaan lähtee oitis kolme lasta, 
Eeva, Piia ja Arttu. Samuel ei lähde mukaan. Ensin peiton alle menee 
Eeva, ja muut laulavat silitellessään: ”Kukaan ei arvaa, et mull on pieni 
vauva (kissa, nalle tms.), jos ne tietäis sen niin ai ai ai.” Laulun lopussa 
peitto nostetaan pois, ja lapset kiljahtelevat innoissaan, kun peiton alta 
löytyy vauvanukke tai kissa tai nalle tai mitä milloinkin. Leenakin me-
nee peiton alle, ja hänen kanssaan sinne menee myös Eeva ja toisella 
kerralla Arttu. Leikkiä toistetaan monta kertaa peräkkäin.  

Aikuiset ohjaavat lapsia myös silittämään toisiaan esimerkiksi silloin kun 
on pahoittanut toisen lapsen mielen. Tällaisia tilanteita päiväkodissa ta-
pahtuu silloin tällöin. Olen kirjannut seuraavan tapahtuman.  

Piia itkee.
Leena: ”Mitä tapahtui?”  
Joku lapsista sanoo, että Eeva veti Piiaa hiuksista.   
Leena: ”Silitäpä nyt Eeva Piiaa. Piialle kävi tosi kipeästi.” 
Eeva katsoo Leenaa totisena. Ikään kuin miettisi. Piia seisoo ja nyyhkii. 
Eeva menee ja silittää Piian hiuksia, ja itku loppuu. Lapset palaavat 
leikkeihinsä. 

Tässäkin ryhmässä, kuten kaikkialla lasten kanssa niin kotona kuin päiväko-
deissa, tilanteet vaihtuvat nopeasti. Lasten kesken syntyy kinaa ja epäsopua.  
Raavitaan, purraan, vedetään tukasta, potkitaan. Aikuisten tehtävä on huo-
lehtia siitä, että tällaisiin tilanteisiin puututaan ja lapsille annetaan mallia 
toivottavaan käytökseen. Leena ei ehdi nähdä, mitä tapahtui, mutta hän on 
halukas selvittämään asiaa ja saa apua toisilta lapsilta. Hän pukee Eevalle 
sanoiksi, miltä Piiasta tuntuu, ja ohjaa Eevaa toisenlaiseen tapaan koskettaa.  
Silittäminen saa erilaisia merkityksiä eri tilanteissa. Eevaa ohjataan käyttä-
mään silittämistä anteeksipyytämisen ilmaisuna. Myös aikuiset silittelevät 
lapsia lohduttaessaan heitä, laittaessaan päiväunille ja hellitellessään lapsia 

ihan muuten vain. Silittäminen konkretisoi koskettamisen ja ruumiillisen 
läheisyyden mielihyvää tuottavaa kokemusta. En näe yhtään tilannetta, jos-
sa silittämiseen näyttäisi sisältyvän mitään kielteistä, kovakouraista tai ran-
kaisevaa viestiä. Silittämiseen ojentuvat kädet näyttävät aina koskettavan 
hellästi ja huomaavaisesti.

Susannan tarinavihkoaineistossa47 esiopetusryhmän opettaja on kirjan-
nut seuraavan tapahtuman:  

Venla silittelee opettajan vauvamahaa.
Venla: ”Tiiäkkö mitä? Mun, mun isin äitille tulee kans vauva”.
Opettaja: ”Isin äitillekkö? Tarkoitatko sinun mummoa?”
Venla: ”Ei, kun se on joku isin serkku tai täti. Se saa marraskuussa vau-
van, syksyllä. Eikö olekin ihanaa!”
Opettaja: ”Aivan ihanaa. Vauvat on aina ihania, ja niistä kasvaa tämmö-
siä ihania tyttöjä ja poikia.”
Venla vastaa opettajalle leveällä hymyllä.

Silittäessään opettajan vauvamahaa Venla muistaa toisenkin vauvamahan 
omasta lähipiiristään. Hän on innostunut vauvan syntymästä. Syntyy es-
teettistä tietämistä, jossa on jälleen mukana spontaaniutta, läsnäoloa ja in-
tiimiyttä, joita kaikkia ilmennetään myös kielellisesti. Opettaja yhtyy Ven-
lan näkemykseen, mutta oivaltavasti jatkaa keskustelua sanomalla, kuinka 
ihania ovat isommatkin lapset.

Millaista eettistä viestiä esteettisyys, moniaistisuus voi tuoda lapsen elä-
mään? Koskettaminen ja kosketuksi tuleminen ovat lapsen kehittymisen 
kannalta ratkaisevan tärkeitä. Lapsi elää moniaistisesti elämäänsä. Ei-sanal-
lisessa vuorovaikutuksessa lapsi omaksuu tietoa siitä, onko hän arvokas ja 
välitetäänkö hänestä. Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ja niissä syn-
tyvät suhteet ovat Nel Noddingsin mukaan syvin ja perustavin ihmisenä ole-
misen tapa.48 Noddings kutsuu näkemystään välittämisen etiikaksi. Käytän-
nön kasvatustyössä välittämisen etiikka nivoutuu esteettiseen tietämiseen, 
sillä se toteutuu erityisesti kahden henkilön välisissä kohtaamisissa.49 Kas-
vatustilanteessa aikuisen tulee ensin vastaanottaa toisen tarpeet ja tunteet 
ja vastata niihin. Sen jälkeen lapsen ”tehtävänä” on jollakin tavalla osoittaa, 
että hän on ottanut välittämisen vastaan. Näissä kaikissa vaiheissa on sitä 
enemmän ruumiillisuutta, mitä pienemmistä lapsista on kysymys. Aatun 
silittäessä Alma ja Niina näyttävät ottavan hyväksyvästi vastaan Aatun hel-

47 Susannan aineistoon kuuluu keväällä 2011 päiväkodissa ja kodissa kirjattuja lasten tarinoita.	
48 Noddings 2012	
49 Noddings 2012	
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lyyttä kuvaavan eleen. Venla ilahtuu kovasti opettajan kommentista ja vastaa 
siihen leveällä hymyllä.  

Kun aikuinen haluaa kasvattaa lapsia välittämään muista, hänen on itse py-
rittävä olemaan mallina välittävästä toiminnasta. Päiväkotiryhmässään Aatu 
sai runsaasti välittämisen malleja. Aatu toteutti oppimaansa käytännössä ja 
sai siitä myös kannustavaa palautetta. Samoin Venlan opettaja lujitti Venlan 
välittämisen etiikan kehittymistä. Lupa silittää opettajan vauvamahaa avasi  
tunnepitoisen keskustelun vauvoista ja lapsista Venlan ja opettajan välille. 
Venla sai opettajalta vahvistusta omalle käytökselleen, kun aikuinen jakoi 
Venlan kokemuksen. Aikuisten tehtävänä onkin olla valmis keskustelemaan 
erilaisista toiminnan vaihtoehdoista ja lisäksi vahvistamaan ja kannustamaan 
lapsia, kun he toimivat välittämisen etiikan mukaisesti.   

Entäpä kun lapsi ei toimi aikuisten neuvojen ja mallin mukaan, vaan tulee 
konflikteja? Näin tapahtui, kun Eeva veti Piia hiuksista. Välittämisen etiikka 
huomioi aikuisen ja lapsen epäsymmetrisen valtasuhteen. Aikuisella on en-
emmän valtaa ja vastuuta kuin lapsella. On tilanteita, joissa aikuinen ei voi 
tyydyttää lapsen toivomuksia, tai hänen tehtävänsä on osoittaa, että lapsen 
käyttäytyminen on väärin.  Kun Eeva veti Piia hiuksista, aikuinen puuttui 
tilanteeseen ja osoitti, että hiuksista vetäminen on kiellettyä. Tällaisissa ti-
lanteissa on erityisen haastavaa toteuttaa välittämisen etiikkaa. Noddings 
korostaa näissäkin tilanteissa keskusteluyhteyden säilyttämistä. Kun aikuin-
en kuulee Eevan vetäneen Piiaa hiuksista, hän osoittaa, että niin ei saa tehdä. 
Hän muistuttaa lapsille, että hiuksista ei saa vetää ja että on pyydettävä an-
teeksi, jos on tehnyt toiselle pahaa. Eeva ja Piia käyvät asiasta lyhyen, sanat-
toman keskustelun. Eeva ei ole heti valmis pyytämään anteeksi vaan näyttää 
punnitsevan ohjetta. Aikuinen tarjoaa myös tavan, jolla anteeksi pyytämisen 
voi tehdä: Eeva voi silittää Piiaa, ja sen jälkeen leikki voi jatkua. Samalla ta-
valla kuin kosketus toimii hyvissä hetkissä, voi kosketuksella kääntää myös 
huonot hetket hyviksi. Kosketuksen mahti ulottuu kaikkialle. 

tarinan kosketus

Aineiston äärellä havaitsimme, miten arkisessa kanssakäymisessämme tu-
lisi miettiä, millaiseen kokemiseen ja tietämiseen käytännön ratkaisumme 
lapsia ohjaavat. David T. Hansen muistuttaa, että käsitys lapsista ja lapsuu-
desta näkyy toiminnoissa, kohtaamisissa ja valintojen tekemisessä. Niihin 
kytkeytyy myös se, millaista tietoa lapsista tuotetaan ja ylläpidetään.50  Ha-

50 Hansen 2007	

POHDITTAVAA
>> Millaisissa tilanteissa lapset ovat innoissaan ja iloisia?

>> Millaisia konkreettisia keinoja on lasten esteettisen 
kokemisen edistämiseksi?

>> Miten lasten kielteisiin tunnetiloihin voi 
suhtautua rakentavasti?

Lasten kanssa voidaan työskennellä seuraavalla tavalla: 
 	 • Mietitään, miten voidaan osoittaa toiselle välittämistä.

• Pysähdytään lasten kanssa ihmettelemään arkipäivän 
esteettisiä kokemuksia.  

vaintomme asettivat meidät miettimään, miten aikuisina voisimme lisätä es-
teettisen tietämisen mahdollisuutta lasten elämässä. Ensimmäinen edellytys 
on, että oivaltaisimme moniaistisen, esteettisen tietämisen merkityksen ja 
sen kytkeytymisen kasvatuksen eettisiin käytäntöihin. Vea Vecchin näkemys 
on, että kasvatuksessa olisi tiedostettava esteettisen tietämisen sensitiivistä 
empatiaa, uteliaisuutta ja ihmettelyä lisäävä merkitys.51 Sen myötä tuetaan 
sellaista tietoa, joka ei perustu pelkästään informaatioon ja kategorioivaan 
tietoon. Havaintomme valottivat sitä, miten esteettiset ja eettiset kokemukset 
syntyvät arjen vuorovaikutustilanteissa, joissa molemmat, lapset ja aikuiset, 
ovat oppijoina. 

Näiden erilaisten arjen tilanteiden kautta kerroimme, kuinka lapsi elää ta-
rinaansa koko kehollaan. Näimme, että lasten kokemukset itsestä ja maa-
ilmasta rakentuvat erityisesti kosketuksissa ja ei-sanallisissa tavoissa. Pii-
rustustarinoissa lapselle mahdollistui yksi polku koetun kokonaisvaltaiseen 
kertomiseen. Veden ja lapsen suhteessa käytiin moniaistista vuoropuhelua, 
jossa lapsella on mahdollisuus kuvitella, tuntea ja tietää. Päiväkodin pienissä 
kertomuksissa niin lapset kuin aikuisetkin saivat koskettamisen avulla koke-
muksen kiintymyksen ja välittämisen osoittamisesta. Kosketukset ravitsevat 
ajattelun, kuvittelun ja tunteiden maailmaa avatessaan mahdollisuuksia välit-
tämisen osoittamiseen ja vastaanottamiseen. Eettisyys ja esteettisyys liittyvät 
lapsen oikeuksiin saada vastaanottaa kokemuksia ja tietoa omalla persoonal-
laan, kokonaisvaltaisesti. Kokemamme tilanteet haastoivat meitä pohtimaan, 
pidämmekö totena lapsen omia olemisen ja kertomisen tapoja. Mitä pidäm-
me tietona ja mitä arvokkaana?
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7 
Lapsen katseen edessä

- yhteenveto ja uusia avauksia
Eila Estola, Liisa Karlsson, Anna-Maija Puroila & Leena Syrjälä

Tutkimushankkeemme alussa kerromme lapsille, että haluaisimme tie-
tää, millaista lapsilla on päiväkodissa. Milla katsoo minua tutkivasti: ”Ai, 
haluatko sinä tietää, ollaanko me kunnolla?” Mutta Aapo ryhtyy kanssa-
tutkijaksi. Hän tulee syliini, pitää kiinni kynästäni ja sanoo, mitä minun 
pitää kirjoittaa. Teen työtä käskettyä. Ennen päiväpiiriä Aapo huolehtii, 
että nauhuri on päällä: ”Sää voit panna päälle tuon. Sitte kaikki saa tie-
tää, mitä täällä tapahtuu.”
(Anna-Maijan tutkimuspäiväkirjasta)

Ote tutkimuspäiväkirjasta kertoo vastavuoroisuudesta ja kohtaamisesta 
lapsen ja aikuisen välillä. Kun aikuinen katsoo lasta, on hän itsekin lapsen 
katseen kohteena. Lapset tulkitsevat oman elämänsä tapahtumia siinä missä 
aikuisetkin. He antavat aikuisen läsnäololle erilaisia merkityksiä. Kun Milla 
näkee aikuisen tutkijan kontrolloivassa roolissa, löytää Aapo itselleen tilaa 
tutkijan läheltä. Hän haluaa osallistua ja vaikuttaa. 

Tällaisissa kohtaamisissa kotona, päiväkodissa ja koulussa syntyvät arjen 
pienet kertomukset. Kertomus ja kertominen kietoutuvat toisiinsa dynaa-
miseksi prosessiksi, jossa myös kuuntelijalla on tärkeä osuus. Lasten ker-
tomuksissa ruumiillisuus, moniaistinen kertominen, on luonteenomaista. 
Vaikka kertomisessa sanat ovat tärkeitä ja lapsen kasvaessa niiden merkitys 
korostuu, muut kertomisen tavat säilyvät. Kerronnallinen lähestymista-
pa sisältää ajatuksen dialogista, vuorovaikutuksesta, niin lasten ja aikuis-
ten välillä kuin myös lasten keskinäisissä suhteissa. Kertominen tarvitsee 
aikaa ja vaatii paikan, jossa kertominen ja kuunteleminen on mahdollista. 

millaisena lasten hyVinVointi näyttäytyy?

Teoksessa olemme tarkastelleet sitä, miten hyvinvointi tai sen puute ilme-
nee lasten arkea kuvaavissa kertomuksissa. Lähdimme siitä, että lapset ovat 
aktiivisia toimijoita, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet ovat keskeisiä hy-
vinvoinnille ja hyvinvointi rakentuu monenlaisista kertomuksista. Teoksen 
luvuissa lasten hyvinvointi näyttäytyy arjessa kehkeytyvänä, valoja ja varjoja 
sisältävänä ilmiönä. Lasten kertomukset nostavat esille neljä keskeistä, las-
ten subjektiivista, kokemuksellista hyvinvointia rakentavaa tekijää: lasten 
keskinäiset suhteet, monipuolinen ja innostava toiminta- ja oppimisympä-
ristö, sensitiiviset aikuiset sekä lasten aloitteiden kuunteleminen ja niiden 
huomioiminen toiminnassa. 

Arjen kertomukset osoittavat, että lasten keskinäiset suhteet ovat merki-
tyksellisiä lasten kokemalle hyvinvoinnille. Päiväkodit ja koulut ovat yhteisö-
jä, joissa lapset viettävät useita vuosia suuren osan valveillaoloajastaan. Lap-
set rakentavat keskinäisiä suhteitaan; he ystävystyvät ja kiintyvät toisiinsa. 
Parhaimmillaan lapset nauttivat yhteisistä leikeistä. He löytävät iloa ja haus-
kuutta yhdessäolosta omissa oloissaan ilman aikuisten silmälläpitoa. Joskus 
jotkut lapset jäävät yksin ilman hyviä vertaissuhteita ja voivat kohdata kiu-
saamista ja poissulkemista. Lasten keskinäisten suhteiden muotoutumista 
ei voikaan jättää yksin lasten varaan. Päiväkodissa ja koulussa aikuinen voi 
esimerkiksi toiminnan ja oppimisympäristön järjestämisellä vaikuttaa las-
ten vertaissuhteiden muodostumiseen, yhdessäoloon, leikkeihin ja omaeh-
toiseen toimintaan.  

Monipuolinen ja innostava toiminta- ja oppimisympäristö on toinen hy-
vinvointia rakentava tekijä, joka erottuu lasten arjen kertomuksista. Kerto-
mukset tuovat esiin muun muassa toiminnan, leikin, pelaamisen, liikkumi-
sen ja yhdessä tekemisen tärkeyden. Lapset ovat aktiivisia itse muokkaamaan 
ympäristöään sekä rakentamaan leikin ja mielikuvituksen maailmoja, mikäli 
siihen tarjotaan mahdollisuuksia. Aikuisten tulisikin pohtia, miten he voisi-
vat järjestää tilaa lasten aktiivisuudelle. Millaista toimintaa päiväkotien leik-
kinurkkaukset ja välituntien piha-alueet välineineen mahdollistavat? Miten 
niitä tulisi kehittää? Millaisia näkökulmia lapset välittävät päiväkotien ja 
koulujen arkkitehtonisiin ratkaisuihin? Mihin välineisiin ja materiaaleihin 
lapset pääsevät käsiksi ja miten he voivat vaikuttaa niiden valintaan kotona, 
päiväkodissa ja koulussa? Houkutteleeko ympäristö yhteistoimintaan ja mo-



114 115

7 
Lapsen katseen edessä

- yhteenveto ja uusia avauksia
Eila Estola, Liisa Karlsson, Anna-Maija Puroila & Leena Syrjälä

Tutkimushankkeemme alussa kerromme lapsille, että haluaisimme tie-
tää, millaista lapsilla on päiväkodissa. Milla katsoo minua tutkivasti: ”Ai, 
haluatko sinä tietää, ollaanko me kunnolla?” Mutta Aapo ryhtyy kanssa-
tutkijaksi. Hän tulee syliini, pitää kiinni kynästäni ja sanoo, mitä minun 
pitää kirjoittaa. Teen työtä käskettyä. Ennen päiväpiiriä Aapo huolehtii, 
että nauhuri on päällä: ”Sää voit panna päälle tuon. Sitte kaikki saa tie-
tää, mitä täällä tapahtuu.”
(Anna-Maijan tutkimuspäiväkirjasta)

Ote tutkimuspäiväkirjasta kertoo vastavuoroisuudesta ja kohtaamisesta 
lapsen ja aikuisen välillä. Kun aikuinen katsoo lasta, on hän itsekin lapsen 
katseen kohteena. Lapset tulkitsevat oman elämänsä tapahtumia siinä missä 
aikuisetkin. He antavat aikuisen läsnäololle erilaisia merkityksiä. Kun Milla 
näkee aikuisen tutkijan kontrolloivassa roolissa, löytää Aapo itselleen tilaa 
tutkijan läheltä. Hän haluaa osallistua ja vaikuttaa. 

Tällaisissa kohtaamisissa kotona, päiväkodissa ja koulussa syntyvät arjen 
pienet kertomukset. Kertomus ja kertominen kietoutuvat toisiinsa dynaa-
miseksi prosessiksi, jossa myös kuuntelijalla on tärkeä osuus. Lasten ker-
tomuksissa ruumiillisuus, moniaistinen kertominen, on luonteenomaista. 
Vaikka kertomisessa sanat ovat tärkeitä ja lapsen kasvaessa niiden merkitys 
korostuu, muut kertomisen tavat säilyvät. Kerronnallinen lähestymista-
pa sisältää ajatuksen dialogista, vuorovaikutuksesta, niin lasten ja aikuis-
ten välillä kuin myös lasten keskinäisissä suhteissa. Kertominen tarvitsee 
aikaa ja vaatii paikan, jossa kertominen ja kuunteleminen on mahdollista. 

millaisena lasten hyVinVointi näyttäytyy?

Teoksessa olemme tarkastelleet sitä, miten hyvinvointi tai sen puute ilme-
nee lasten arkea kuvaavissa kertomuksissa. Lähdimme siitä, että lapset ovat 
aktiivisia toimijoita, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet ovat keskeisiä hy-
vinvoinnille ja hyvinvointi rakentuu monenlaisista kertomuksista. Teoksen 
luvuissa lasten hyvinvointi näyttäytyy arjessa kehkeytyvänä, valoja ja varjoja 
sisältävänä ilmiönä. Lasten kertomukset nostavat esille neljä keskeistä, las-
ten subjektiivista, kokemuksellista hyvinvointia rakentavaa tekijää: lasten 
keskinäiset suhteet, monipuolinen ja innostava toiminta- ja oppimisympä-
ristö, sensitiiviset aikuiset sekä lasten aloitteiden kuunteleminen ja niiden 
huomioiminen toiminnassa. 

Arjen kertomukset osoittavat, että lasten keskinäiset suhteet ovat merki-
tyksellisiä lasten kokemalle hyvinvoinnille. Päiväkodit ja koulut ovat yhteisö-
jä, joissa lapset viettävät useita vuosia suuren osan valveillaoloajastaan. Lap-
set rakentavat keskinäisiä suhteitaan; he ystävystyvät ja kiintyvät toisiinsa. 
Parhaimmillaan lapset nauttivat yhteisistä leikeistä. He löytävät iloa ja haus-
kuutta yhdessäolosta omissa oloissaan ilman aikuisten silmälläpitoa. Joskus 
jotkut lapset jäävät yksin ilman hyviä vertaissuhteita ja voivat kohdata kiu-
saamista ja poissulkemista. Lasten keskinäisten suhteiden muotoutumista 
ei voikaan jättää yksin lasten varaan. Päiväkodissa ja koulussa aikuinen voi 
esimerkiksi toiminnan ja oppimisympäristön järjestämisellä vaikuttaa las-
ten vertaissuhteiden muodostumiseen, yhdessäoloon, leikkeihin ja omaeh-
toiseen toimintaan.  

Monipuolinen ja innostava toiminta- ja oppimisympäristö on toinen hy-
vinvointia rakentava tekijä, joka erottuu lasten arjen kertomuksista. Kerto-
mukset tuovat esiin muun muassa toiminnan, leikin, pelaamisen, liikkumi-
sen ja yhdessä tekemisen tärkeyden. Lapset ovat aktiivisia itse muokkaamaan 
ympäristöään sekä rakentamaan leikin ja mielikuvituksen maailmoja, mikäli 
siihen tarjotaan mahdollisuuksia. Aikuisten tulisikin pohtia, miten he voisi-
vat järjestää tilaa lasten aktiivisuudelle. Millaista toimintaa päiväkotien leik-
kinurkkaukset ja välituntien piha-alueet välineineen mahdollistavat? Miten 
niitä tulisi kehittää? Millaisia näkökulmia lapset välittävät päiväkotien ja 
koulujen arkkitehtonisiin ratkaisuihin? Mihin välineisiin ja materiaaleihin 
lapset pääsevät käsiksi ja miten he voivat vaikuttaa niiden valintaan kotona, 
päiväkodissa ja koulussa? Houkutteleeko ympäristö yhteistoimintaan ja mo-



116 117

nenlaiseen kertomiseen? Miten pöydät ja muut huonekalut on järjestetty? 
Millaiset säännöt ohjaavat arkea?
Lasten toiminta- ja oppimisympäristö ei rajoitu yksinomaan rakennettuun 
ympäristöön. Luonto ja mahdollisuus luonnonmateriaaleilla työskentelyyn 
voivat inspiroida lasten leikkiä jopa leluja enemmän. Vesi, metsä ja kivi in-
nostavat kertomaan. Tarjoutuuko lapsille mahdollisuuksia luontokokemuk-
siin? Voidaan myös kysyä, rajoittavatko turvallisuuteen liittyvät määräykset 
ja aikuisten asenteet lasten oppimisympäristöjä joskus liikaakin. Lasten ei 
uskalleta antaa hakea rajojaan, koska pelätään vahinkoja. 

Kolmanneksi lasten kerronta tuo esiin, että lapset tarvitsevat hyvinvoin-
tinsa rakentamiseen lapsen tarpeita ja tunteita ymmärtämään pyrkiviä sen-
sitiivisiä aikuisia. Me aikuiset, vanhemmat, opettajat, ammattikasvattajat 
ja tutkijat kuvittelemme olevamme kuuntelevia ja herkkiä, mutta lasten 
kokemus voi olla toisenlainen. Toisinaan emme näe emmekä kuule, vaan 
sivuutamme lasten aloitteet. Aikuisilla on myös valtaa tuottaa kertomuksia 
lapsesta. Joskus lapsi kerrotaan yksiäänisesti, esimerkiksi hankalana tai eri-
tyisenä lapsena. Toinen lapsi taas kerrotaan osaavana, nokkelana ja yhteis-
työkykyisenä. Tällaiset kertomukset rakentavat eri tavoin lapsen minäkuvaa 
ja itsetuntoa osana hyvinvointia.

Neljäntenä hyvinvoinnin tekijänä lasten kertomuksissa erottuu heidän 
aloitteidensa kunnioittaminen ja niiden huomioiminen toiminnassa. Tähän 
kietoutuvat edellä esitellyt hyvinvoinnin ulottuvuudet. Aloitteiden kunnioit-
tamisen taustalla ovat sensitiiviset aikuiset, jotka oivaltavat lasten hyvin-
voinnin moninaisuuden, kuten lasten keskinäisten suhteiden, toimintakult-
tuurin ja ympäristön merkityksen. Lapsen oikeuksien sopimus ja nykyinen 
lainsäädäntö edellyttävät lasten kuulemista ja osallistumista heitä koskevaan 
päätöksentekoon. Arjessa tämä tarkoittaa pieniä asioita ja valintoja, joissa 
aikuiset luopuvat osin omasta vallastaan ja tarjoavat mahdollisuuksia lapsil-
le. Lasten aloitteet ovat moninaisia, monin tavoin kerrottuja. Aikuisen työ 
voidaan organisoida niin, että kuullaan ja pysähdytään lasten kertoman ää-
relle. Esimerkiksi kahden opettajan yhteistyöskentely antoi opettajille mah-
dollisuuden nähdä paremmin lasten toiminnasta kieltäytymiseen sisältyviä 
viestejä. Kun opettajat huomioivat nämä hiljaiset aloitteet, päästiin dialogiin 
ja lapsi innostui myös opettajan tekemistä ehdotuksista.

johtopäätöksiä kasVattajille ja päättäjille

Tämä teos haastaa aikuisia tunnistamaan oman asemansa ja vastuunsa 
lasten kertomusten tuottajana. Aikuisen katse etsii usein ennakoivia merk-
kejä siitä, onko lapsella ongelmia. Ammattilaisia ohjataan ja kannustetaan 
ongelmien varhaiseen puuttumiseen. Tärkeää onkin huomioida, onko lap-
sella paha olla. Ongelmiin keskittyminen voi kuitenkin johtaa lapsia lei-
maavaan ja eristävään huolipuheeseen. Siksi aikuisten katse voisi suun-
tautua nykyistä enemmän lasten ilon aiheisiin, heidän taitavuuteensa ja 
onnistumisiinsa. Lasten kertomuksissa korostuvat toiminta ja ratkaisujen 
löytäminen. Kertomukset nostavat esiin lasten arkeen kuuluvan ilon ja 
huumorin. Lasten maailmassa ovat tärkeitä yhdessä oleminen, puuhaste-
lu, arjesta nauttiminen ja uusien asioiden oppiminen. Yhä enemmän tar-
vitaan kertomuksia lapsista välittämisestä ja hyväksynnästä. Arjen pienten 
kertomusten jatkumot ja niiden toistot rakentavat lapsen identiteettiä, 
vastausta kysymykseen, kuka ja millainen olen. Jokainen lapsi tarvitsee ko-
kemuksia siitä, että hän on ystävilleen ja aikuiselle tärkeä ja rakas. 

Aikuisilla on vastuuta ja valtaa päättää lasten mahdollisuuksista aktiivi-
suuteen ja osallistumiseen määrittämällä, millaisia kerronnallisia oikeuksia 
lapsilla on erilaisissa kasvatusyhteisöissä. Osallistuminen merkitsee eri lap-
sille erilaisia asioita. Joku osallistuu toimimalla, toinen sivusta seuraamalla. 
Aikuisen tehtävänä on ottaa selvää, onko lapsi sivussa omasta halustaan 
vai siksi, että häntä ei ole otettu mukaan. Toisinaan aikuinen joutuu teke-
mään lasten puolesta valintoja esimerkiksi sovittelemalla ryhmien koostu-
muksen niin, että kaikki saisivat äänensä kuuluviin ja pääsisivät mukaan. 

Lapsia kannattaa kuunnella. Heillä on tietoa enemmän kuin aikuiset luu-
levat tai ymmärtävät. Kirjan luvuissa tulee esille, että lasten kertomuk-
set kantavat mukanaan lasten kokemuksia, ajatuksia ja käsityksiä asioista. 
Lapsen tiedon ymmärtäminen edellyttää aikuisen ihmettelevää ja avointa 
asennetta. Kerronnallisessa lähestymistavassa lapsilta kysyminen ei niin-
kään koske sitä, minkä värisen pipon lapsi haluaa tänään päähänsä, vaan 
pysähtymistä lasten kokemusten äärelle, kuuntelemista ja jakamista. Eläy-
tymällä lapsen asemaan aikuinen voi tavoittaa jotain oleellista lasten ko-
kemusmaailmasta.

Onko lapsella mahdollisuus saada kokemuksia siitä, että hänellä on ti-
laisuuksia vaikuttaa? Lapset ovat vakavasti otettavia kansalaisia, vaikka he 



116 117
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ovatkin nuoria, erityisiä ja suojeltavia. Meidän aikuisten pohdittavaksi jää, 
miten lapsi voi toimia poliittisena vaikuttajana. Eri alojen työntekijöiden, 
toiminnan kehittäjien ja poliittisten päättäjien on lain mukaan otettava 
huomioon lasten näkemykset lapsia koskevassa päätöksenteossa. Miten 
tämä lain pykälä voidaan ottaa käyttöön viranhaltijoiden, poliitikkojen ja 
muiden ammattilaisten arjen työssä? Mitä lapsilta voidaan oppia tärkeitä 
päätöksiä tehtäessä? Tutkimuksemme osoitti, että lapset toivat uutta tie-
toa palotarkastajalle, terveysviranomaiselle, terveydenhoitajalle, insinöö-
rille, opettajalle, hoitajalle, kouluttajalle ja koulu- sekä sivistystoimenjoh-
tajalle, kun nämä rohkenivat kuunnella. 

kerronnallinen lähestymistapa ja lapsen hyVinVointi

Tässä kirjassa olemme pysähtyneet lasten kokemuksia avaavien kertomus-
ten ja lasten kertomisen tapojen äärelle. Lasten kertomukset eivät synny 
tyhjiössä, vaan ne rakentuvat toisiinsa suhteessa olevina ja kiinnittyvät laa-
jempiin kulttuurisiin kertomuksiin. Kulttuuriset kertomukset kehystävät 
lapsuuden kertomusten rakentumista.

Päiväkodeissa ja kouluissa on löydettävissä hallitsevia kertomuksia sii-
tä, millainen päiväkotilapsi tai koululainen on tai millainen hänen pitäisi 
olla. Näissä kertomuksissa päiväkotilapsi solahtaa päiväkodin aikatauluun 
ja koululainen opiskelee opettajan suunnitelman mukaan. Perheessäkin 
saatetaan tarjota lapselle rajattua asemaa ja roolia. Kulttuurimme koulu-
kertomus suosii oppilasta, joka on akateemisista opinnoista kiinnostunut. 
Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan sovi tähän kertomukseen. Myös toisenlais-
ten, vaihtoehtoisten kertomusten tulisi päästä kuuluviin. Erilaisten kerto-
musten esille saamiseen mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi mielikuvi-
tus, leikki, liikkuminen ja tutkiva ihmettely sekä erilaiset taideperustaiset 
työskentelytavat.

Kun aikuiset herkistyvät kuuntelemaan lasta, he voivat löytää yhdessä 
lapsen kanssa päiväkodin, koulun ja vapaa-ajan arjesta tuoreita ja yllättäviä 
asioita. Lasten kertomuksissa päiväkoti, koulu ja koti voivat näyttäytyä eri-
laisina paikkoina kuin mitä aikuiset ovat tulleet ajatelleeksi. Lapset näkevät 
hauskuutta ja iloa siellä, missä aikuinen ei sitä ehkä huomaa, tai epäoikeu-
denmukaisuutta ja ankaruutta siellä, missä aikuinen luulee olevansa joh-
donmukainen ja hyvää tarkoittava. Lasten kertomuksista välittyvä ilo kut-

suu aikuisia osallistumaan ja vahvistamaan myönteisyyden ilmapiiriä lasten 
maailmassa. Olennaista on kohdata lapsen katse, pysähtyä kuuntelemaan ja 
antaa lapselle tilaa ja aikaa kertoa.
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KIRJOITTAJAT

oulun tutkijat. Oulun yliopistossa kerronnallisella tutkimuksella on pitkät perin-
teet. Elävä kertomus -tutkimusryhmä on ollut suomalaisessa kasvatustieteessä ker-
ronnallisen tutkimuksen edelläkävijä. Tutkimus suuntautui aluksi opettajien ker-
tomuksiin, mutta on viime aikoina laajentunut lasten kertomusten ja kerronnan 
suuntaan. (ks. http://elavakertomus.wordpress.com/)

helsingin tutkijat (Lapset kertovat ja toimivat -tutkija- ja kehittäjäverkosto). Helsin-
gin tutkijaryhmässä on tutkittu lasten ja nuorten kerrontaa ja kuuntelemista sekä 
kehitetty kerrontaan perustuvia vuorovaikutuksen käytäntöjä jo lähes kolmenkym-
menen vuoden ajan. Ryhmässä on kehitetty muun muassa laajasti käytetty ja pal-
kittu sadutusmenetelmä, lapset etnografeina − menetelmä sekä tarinasäveltämisen 
menetelmä (ks. www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat).

Professori, dosentti, KT, lastentarhanopettaja eila estola työskentelee Oulun yli-
opiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.  Estola on työskennellyt pitkään niin var-
haiskasvatuksen kuin luokanopettajien koulutuksissa.  Hän on tehnyt kerronnallis-
ta tutkimusta Oulun yliopiston Elävä kertomus -tutkimusryhmässä jo 1990-luvun 
alusta.  Tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena on opettajien narratiivinen iden-
titeetti, vertaisryhmät hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena, kasvatuksen käytännöt 
sekä lasten kertominen ja kertomukset päiväkodin kontekstissa.

KM, MuM, luokanopettaja riikka hohti työskentelee tohtorikoulutettavana Helsin-
gin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Hänen väitöstutkimuksessaan kysytään, 
mitä koululuokassa tapahtuu lasten kertomana. Tutkimuksen osana Hohti kehittää 
avointa lapsinäkökulmaista lähestymistapaa Lapset etnografeina (luokkapäiväkirja-
toiminta), jossa lapset kirjoittavat vapaasti havaintojaan, ajatuksiaan ja tarinoitaan.

Professori, dosentti, KT, luokanopettaja liisa karlsson toimii Itä-Suomen yliopistos-
sa ja Helsingin yliopistossa tutkimushankkeiden johtajana, tutkijana ja opettajana. 
Hän on tutkinut lasten näkökulmaa, osallisuutta ja toimijuutta sekä vuorovaikutus-
ta lasten ja työntekijöiden kesken varhaiskasvatuksessa, koulussa ja muussa ympä-
ristössä. Hän on myös kehittänyt edelliseen liittyviä menetelmiä, kuten sadutusta 
ja vastavuoroisuutta.  Lisäksi Karlsson on syventynyt lasten kanssa työskentelevien 
työnkehittämiseen, yhteisölliseen, tutkivaa työtapaan ja ryhmäprosesseihin. Näkö-
kulma on pienimmistä lapsista koululaisiin ja lapsialan ammattilaisiin. Karlsson on 
Lapset kertovat ja toimivat -kehittäjä- ja tutkijaverkoston puheenjohtaja, Lapsuu-
dentutkimuksen hallituksen jäsen ja Pohjoismaisen lasten lastenkulttuurintutki-
muksen (BIN-Norden) johtoryhmän Suomen edustaja.

KM susanna kinnunen on jatko-opiskelijana Oulun yliopiston kasvatustieteiden tie-
dekunnassa. Hän tekee väitöskirjaansa lasten monimuotoisesta, erityisesti piirtämi-
sen aikaisesta spontaanista kerronnasta. Lasten tarinoihin pohjautuvien aineistojen 
valossa hän tarkastelee myös päivähoidon ja kodin yhteistyötä ja sen jatkuvuutta 
lapsen hyvinvoinnin kannalta. 

KT, erityisopettaja, luokanopettaja, lastentarhanopettaja Virpi louhela-risteelä 
toimii päivätyössään erityisluokanopettajana Oulun kaupungissa sekä sivutoimi-
sesti Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n lastenliikunnan kouluttajana. Hän väitteli 
Oulun yliopistossa joulukuussa 2012 aiheenaan Kuulluksi tulemisen pedagogiikka 
kaikille yhteisessä koululiikunnassa. Louhela-Risteelä keräsi väitöskirja-aineistonsa 
omassa työssään, kiinnostuksen kohteenaan oppilaan kuulluksi tuleminen inklusii-
visen koululiikunnan kontekstissa.

Dosentti, KT, YL, lastentarhanopettaja anna-maija puroila toimii yliopistotutkijana 
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa liittyvät 
siihen, miten päiväkotiarkea rakennetaan vuorovaikutuksessa lasten, työntekijöi-
den, johtajien ja vanhempien välillä. Viimeaikaisten tutkimusten keskiössä ovat ol-
leet kasvatuksen arvoihin, etiikkaan ja moraaliin sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen 
liittyvät kysymykset.  

Professori, FT leena syrjälä työskentelee Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiede-
kunnassa. Hän on toiminut suomalaisen narratiivisen tutkimuksen uranuurtajana 
ja kehittäjänä. Leena Syrjälän tutkimusintressit liittyvät opettajuuteen, hyvinvoin-
tiin ja paikkaan. Hän on 1990-luvun alusta alkaen johtanut Oulun yliopiston Elävä 
kertomus -tutkimusryhmää. Syrjälä toimii myös TelLis -hanketta toteuttavan kon-
sortion johtajana.

KT, erityisopettaja ja luokanopettaja elina Viljamaa toimii tutkijatohtorina Oulun 
yliopistossa. Väitöstutkimuksessaan hän on perehtynyt eri-ikäisten lasten moni-
muotoiseen kerrontaan ja sen merkitykseen maailmasta ja itsestä tietämisen tapa-
na.  Tutkimuksen tieto kerrostui erilaisissa aikuisen ja lasten kohtaamisissa kodin 
piirissä pitkän ajan kuluessa.  Viimeaikaisessa tutkimuksessa Viljamaan mielenkiin-
to on ollut arvoissa ja erilaisissa yhteenkuulumista edistävissä ja estävissä kerron-
nallisissa käytänteissä päiväkotiympäristössä.

lapset kertoVat -tutkimus- ja kehittämishankkeissa hakeudutaan erityisesti lasten ja 
nuorten mutta myös aikuisten kokemusten äärelle. Perinteisestä lasta kohteellis-
tavasta orientaatiosta pyritään eroon nostamalla esiin lasten ja nuorten ajatuksia, 
heidän omaa kulttuuriaan, kuten leikkejä, keskusteluja ja kertomuksia, sekä heille 
ominaisia tiedon tuottamisen tapoja. Myös työkäytäntöjen, tutkimuksellisten analy-
sointivälineiden ja osallisuutta edistävien koulutusjärjestelmien kehittäminen kuu-
luvat toimintaan. Keskiössä on paitsi lasten ja nuorten myös aikuisten ja vanhusten 
osallisuus perheissä ja yhteiskunnallisissa palvelujärjestelmissä sekä kansainvälises-
sä yhteistyössä. 



120 121

KIRJOITTAJAT

oulun tutkijat. Oulun yliopistossa kerronnallisella tutkimuksella on pitkät perin-
teet. Elävä kertomus -tutkimusryhmä on ollut suomalaisessa kasvatustieteessä ker-
ronnallisen tutkimuksen edelläkävijä. Tutkimus suuntautui aluksi opettajien ker-
tomuksiin, mutta on viime aikoina laajentunut lasten kertomusten ja kerronnan 
suuntaan. (ks. http://elavakertomus.wordpress.com/)

helsingin tutkijat (Lapset kertovat ja toimivat -tutkija- ja kehittäjäverkosto). Helsin-
gin tutkijaryhmässä on tutkittu lasten ja nuorten kerrontaa ja kuuntelemista sekä 
kehitetty kerrontaan perustuvia vuorovaikutuksen käytäntöjä jo lähes kolmenkym-
menen vuoden ajan. Ryhmässä on kehitetty muun muassa laajasti käytetty ja pal-
kittu sadutusmenetelmä, lapset etnografeina − menetelmä sekä tarinasäveltämisen 
menetelmä (ks. www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat).

Professori, dosentti, KT, lastentarhanopettaja eila estola työskentelee Oulun yli-
opiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.  Estola on työskennellyt pitkään niin var-
haiskasvatuksen kuin luokanopettajien koulutuksissa.  Hän on tehnyt kerronnallis-
ta tutkimusta Oulun yliopiston Elävä kertomus -tutkimusryhmässä jo 1990-luvun 
alusta.  Tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena on opettajien narratiivinen iden-
titeetti, vertaisryhmät hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena, kasvatuksen käytännöt 
sekä lasten kertominen ja kertomukset päiväkodin kontekstissa.

KM, MuM, luokanopettaja riikka hohti työskentelee tohtorikoulutettavana Helsin-
gin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Hänen väitöstutkimuksessaan kysytään, 
mitä koululuokassa tapahtuu lasten kertomana. Tutkimuksen osana Hohti kehittää 
avointa lapsinäkökulmaista lähestymistapaa Lapset etnografeina (luokkapäiväkirja-
toiminta), jossa lapset kirjoittavat vapaasti havaintojaan, ajatuksiaan ja tarinoitaan.

Professori, dosentti, KT, luokanopettaja liisa karlsson toimii Itä-Suomen yliopistos-
sa ja Helsingin yliopistossa tutkimushankkeiden johtajana, tutkijana ja opettajana. 
Hän on tutkinut lasten näkökulmaa, osallisuutta ja toimijuutta sekä vuorovaikutus-
ta lasten ja työntekijöiden kesken varhaiskasvatuksessa, koulussa ja muussa ympä-
ristössä. Hän on myös kehittänyt edelliseen liittyviä menetelmiä, kuten sadutusta 
ja vastavuoroisuutta.  Lisäksi Karlsson on syventynyt lasten kanssa työskentelevien 
työnkehittämiseen, yhteisölliseen, tutkivaa työtapaan ja ryhmäprosesseihin. Näkö-
kulma on pienimmistä lapsista koululaisiin ja lapsialan ammattilaisiin. Karlsson on 
Lapset kertovat ja toimivat -kehittäjä- ja tutkijaverkoston puheenjohtaja, Lapsuu-
dentutkimuksen hallituksen jäsen ja Pohjoismaisen lasten lastenkulttuurintutki-
muksen (BIN-Norden) johtoryhmän Suomen edustaja.

KM susanna kinnunen on jatko-opiskelijana Oulun yliopiston kasvatustieteiden tie-
dekunnassa. Hän tekee väitöskirjaansa lasten monimuotoisesta, erityisesti piirtämi-
sen aikaisesta spontaanista kerronnasta. Lasten tarinoihin pohjautuvien aineistojen 
valossa hän tarkastelee myös päivähoidon ja kodin yhteistyötä ja sen jatkuvuutta 
lapsen hyvinvoinnin kannalta. 

KT, erityisopettaja, luokanopettaja, lastentarhanopettaja Virpi louhela-risteelä 
toimii päivätyössään erityisluokanopettajana Oulun kaupungissa sekä sivutoimi-
sesti Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n lastenliikunnan kouluttajana. Hän väitteli 
Oulun yliopistossa joulukuussa 2012 aiheenaan Kuulluksi tulemisen pedagogiikka 
kaikille yhteisessä koululiikunnassa. Louhela-Risteelä keräsi väitöskirja-aineistonsa 
omassa työssään, kiinnostuksen kohteenaan oppilaan kuulluksi tuleminen inklusii-
visen koululiikunnan kontekstissa.

Dosentti, KT, YL, lastentarhanopettaja anna-maija puroila toimii yliopistotutkijana 
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa liittyvät 
siihen, miten päiväkotiarkea rakennetaan vuorovaikutuksessa lasten, työntekijöi-
den, johtajien ja vanhempien välillä. Viimeaikaisten tutkimusten keskiössä ovat ol-
leet kasvatuksen arvoihin, etiikkaan ja moraaliin sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen 
liittyvät kysymykset.  

Professori, FT leena syrjälä työskentelee Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiede-
kunnassa. Hän on toiminut suomalaisen narratiivisen tutkimuksen uranuurtajana 
ja kehittäjänä. Leena Syrjälän tutkimusintressit liittyvät opettajuuteen, hyvinvoin-
tiin ja paikkaan. Hän on 1990-luvun alusta alkaen johtanut Oulun yliopiston Elävä 
kertomus -tutkimusryhmää. Syrjälä toimii myös TelLis -hanketta toteuttavan kon-
sortion johtajana.

KT, erityisopettaja ja luokanopettaja elina Viljamaa toimii tutkijatohtorina Oulun 
yliopistossa. Väitöstutkimuksessaan hän on perehtynyt eri-ikäisten lasten moni-
muotoiseen kerrontaan ja sen merkitykseen maailmasta ja itsestä tietämisen tapa-
na.  Tutkimuksen tieto kerrostui erilaisissa aikuisen ja lasten kohtaamisissa kodin 
piirissä pitkän ajan kuluessa.  Viimeaikaisessa tutkimuksessa Viljamaan mielenkiin-
to on ollut arvoissa ja erilaisissa yhteenkuulumista edistävissä ja estävissä kerron-
nallisissa käytänteissä päiväkotiympäristössä.

lapset kertoVat -tutkimus- ja kehittämishankkeissa hakeudutaan erityisesti lasten ja 
nuorten mutta myös aikuisten kokemusten äärelle. Perinteisestä lasta kohteellis-
tavasta orientaatiosta pyritään eroon nostamalla esiin lasten ja nuorten ajatuksia, 
heidän omaa kulttuuriaan, kuten leikkejä, keskusteluja ja kertomuksia, sekä heille 
ominaisia tiedon tuottamisen tapoja. Myös työkäytäntöjen, tutkimuksellisten analy-
sointivälineiden ja osallisuutta edistävien koulutusjärjestelmien kehittäminen kuu-
luvat toimintaan. Keskiössä on paitsi lasten ja nuorten myös aikuisten ja vanhusten 
osallisuus perheissä ja yhteiskunnallisissa palvelujärjestelmissä sekä kansainvälises-
sä yhteistyössä. 
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