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ABSTRACT

The aim of this dissertation is to study children’s supervised after-school activities 
organised in educational spaces. For this purpose, the researcher conducted 
an ethnographic field study by attending after-school activities to observe and 
discover what kind of activities are arranged, how children perceive and narrate 
their afternoons. The methodology consisted of participatory observation, together 
with review and photo elicitation interviews of photographs taken by the children. 
The ethnographic research data is complemented by an analysis of documentary 
data on after-school activities. The research is a study in educational sciences with 
emphasis on the new social studies of childhood.

Children’s photographs and interpretation of the images, as well as writing 
about them, are the key questions in this research, which emphasises the 
significance of children’s views, and considers children active agents and data 
producers and constructors of their own childhoods. The goal of the research is 
to understand the structure of children’s afternoons and how children themselves 
construct their afternoons. How do children photograph and narrate their after-
school activities? How do we interpret children’s photographs and photo stories 
and how do we write about them? 

The research is composed of five publications and a summary. The first 
publication addresses questions raised about the nature of after-school activities 
and children’s free time. The second one studies documents governing the after-
school setting. The third publication approaches the after-school activities from 
a participatory viewpoint. After careful consideration of the methodology for 
interpreting visual ethnographic data the first analyses were performed. The 
fourth publication reflects on the institutional leisure of children. Children’s 
views, objectives set for after-school activities and the tension between them are 
studied. The fifth publication is a study of the challenges in analysing, verbalising 
and writing about photographs, particularly those taken by children, including 
presentation of and theorising with some of the images.
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Use of visual methods in ethnographic research with children offer alternative 
perspectives into children’s worlds, experiences and meaning making. The photo 
elicitation method, also called ‘talking pictures’ gave the children a free hand in 
photographing and narrating their afternoons. However, children’s activities and 
photographing were somewhat constrained by the institutional environments. 

The aim was to keep the photographic data as open as possible by scrutinizing 
them from a number of perspectives. The concepts of territory and territoriality 
helped recognise various structures of the after-school activities, peer relationships 
of children, use of spaces and ways of acting. The photo elicitation method opened 
up an opportunity to see and hear children’s own views. The concept of Punctum 
exposed ways that children broke institutional practices, while the concept of the 
Decisive Moment enabled narration of events depicted in the images. Writing 
and theorising with images, as ‘a plugging of theory into data into theory’, photo 
elicitation as well as the concepts of Punctum and the Decisive Moment constituted 
a set of theoretical tools for contemplation, providing deeper insight into the 
photographic data and helping to transform meanings conveyed by images into 
writing.

Analysis of the photographic data increases understanding of what is 
important to children, what kind of activities go on simultaneously during the 
supervised afternoons, what the institutional practices are and how children settle 
into them. One of the questions that came up during the research was the tension 
between children’s self-selected creative play and activities that are supervised 
and controlled, the serious and non-playful element of children’s leisure. Friends 
and uninterrupted play with friends were indicated as the most important thing 
in the photos and photo talks with the children. Analysis of the documentary 
data, on the other hand, explored the organisational principles of after-school 
activities, their history and grounding and how they became a part of the wellbeing 
debate. While safety, protection and wellbeing were highlighted as the primary 
criteria for the activities, also learning and educational objectives were considered 
important. It is therefore vital to discuss how institutional after-school activities 
should be constructed, what kind of an environment the after-school setting 
provides, whether or not children are being seen and heard and what children’s 
opportunities for participation and agency are. 

Keywords: after-school activities, childhood, childhood studies, children, 
ethnography, photograph, photographing, photo elicitation, visual methods



5

Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, numero 129

Kristiina Eskelinen

Lasten valvotut iltapäivät valokuvissa ja kuvakertomuksissa 
Etnografinen tutkimus iltapäivätoiminnasta 

TIIVISTELMÄ

Tämän väitöskirjan tavoitteena on tarkastella lasten iltapäiviä koulun tiloissa 
järjestetyssä iltapäivätoiminnassa. Tutkimuksessa lähdetään iltapäivätoiminnan 
kentälle havainnoimaan ja tekemään etnografista tutkimusta, katsomaan millaista 
toimintaa koululaisten iltapäivätoiminta on, miten lapset sitä valokuvaavat ja miten 
he siitä kertovat kuvista käydyissä keskusteluissa. Iltapäivätoimintaa käsittelevien 
dokumenttien analysoiminen täydentää etnografista aineistoa. Tausta-aineistona 
on kädentaitopajassa tuotettu aineisto. Tutkimus paikantuu yhteiskuntatieteelli-
sesti orientoituneeseen lapsuudentutkimuksen kenttään. 

Tutkimuksessa pidetään tärkeänä lasten näkökulmien esiin tuomista ja 
nähdään lapset aktiivisina tiedontuottajina ja omien lapsuuksiensa rakentajina. 
Lasten ottamiin valokuviin ja valokuvien tulkintaan sekä kuvista kirjoittami-
seen liittyvät kysymykset ovat tutkimuksessa keskeisiä. Tutkimus koostuu viidestä 
osajulkaisusta ja yhteenveto-osasta. Ensimmäinen osajulkaisu nostaa esiin ilta-
päivätoiminnan ja lasten vapaa-ajan luonteeseen liittyviä kysymyksiä. Toisessa 
osajulkaisussa tarkastellaan iltapäivätoiminnan yhteiskunnallisia lähtökohtia ja 
toimintaa määrittäviä dokumentteja. Kolmannessa osajulkaisussa lasten iltapäiviä 
lähestytään osallistumisen näkökulmasta. Valokuva-aineiston analyysia varten 
kehitellään analyysivälinettä ja tehdään alustavia analyyseja. Neljännessä osa-
julkaisussa näkökulmana on lasten institutionaalinen vapaa-aika. Sitä tarkas-
tellaan lasten näkemysten ja iltapäivätoiminnalle asetettujen tavoitteiden sekä 
näiden välisten jännitteiden kautta. Viidennessä osajulkaisussa pohditaan, kuinka 
analysoida lasten ottamia valokuvia ja kirjoittaa niistä sekä miten lähestyä näitä 
kysymyksiä metodologisesti. 

Visuaalisten menetelmien käyttö lasten kanssa tehtävässä etnografisessa 
tutkimuksessa tarjoaa vaihtoehtoisia näkymiä lasten maailmoihin, kokemuksiin 
ja merkityksenantoon. Aineiston tuottamiseen käytettiin photo elicitation -mene-
telmää, joka nimetään tutkimuksessa ’keskusteleviksi kuviksi’ ja ’keskusteluksi 
kuvien kanssa’. Se antoi lapsille mahdollisuuden kuvata ja kertoa iltapäivänsä 
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haluamallaan tavalla. Institutionaalisissa ympäristöissä lasten toiminnalle ja va-
lokuvaamiselle on kuitenkin myös rajoitteita. 

Valokuvien tulkinnat pyrittiin pitämään mahdollisimman avoimena ja kuvia 
tarkasteltiin monista eri näkökulmista. Tilan jakamiseen liittyvien territorion ja 
territoriaalisuuden käsitteiden kautta valokuvista hahmottui iltapäivätoiminnan 
rakenteita ja lasten välisiä sosiaalisia suhteita sekä tilan käyttämisen ja toimimisen 
tapoja. ’Keskustelevat kuvat’ -menetelmä avasi mahdollisuuden nähdä ja kuulla 
lasten omia näkemyksiä. Punctum-käsitteen avulla tuli esiin tapoja, miten lapset 
rikkoivat institutionaalisia käytäntöjä. Ratkaisevan hetken -käsitteen kautta oli 
mahdollista kuvailla tapahtumien läsnäoloa valokuvissa. Kirjoittaminen ja teore-
tisointi kuvien kanssa, ’keskustelevat kuvat’ -menetelmä, punctum- ja ratkaisevan 
hetken -käsitteet yhdessä, toimivat teorian tarjoamina ajattelun apuvälineinä, 
jolloin ne auttoivat ymmärtämään tarkasteltavana olevaa etnografista valokuva-
aineistoa ja kääntämään valokuvien välittämiä merkityksiä kirjoitukseksi. 

Valokuva-aineiston analyysi toi esiin lapsille tärkeitä asioita, institutionaa-
lisia käytäntöjä ja niihin asettumista. Kaikkein tärkeimmiksi asioiksi lasten ot-
tamissa kuvissa ja heidän kanssaan käydyissä kuvakeskusteluissa osoittautuivat 
kaverit ja kaverien kanssa rauhassa leikkiminen. Dokumenttiaineiston analyysi 
toi puolestaan näkyviin, miten iltapäivätoiminta kytketään osaksi hyvinvointi-
puhetta. Yksi tutkimuksen aikana esiin noussut kysymys on lasten omaehtoisen 
toiminnan ja leikin sekä valvotun ja ohjatun toiminnan välinen jännitteinen suhde. 
Iltapäivätoiminnan taustalla korostuvat erityisesti turvallisuuteen, suojeluun ja 
hyvinvointiin, mutta myös oppimiseen ja koulutukseen liittyvät tavoitteet, lasten 
vapaa-ajan vakavahenkisyys. Siksi on olennaista keskustella, millaiseksi iltapäivä-
toiminta institutionaalisesti rakennetaan, millainen iltapäivätoiminnan ympäristö 
on, kuinka lapset tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi sekä millainen osallistuminen 
ja toimijuus heille on mahdollista. 

Avainsanat: etnografia, iltapäivätoiminta, keskustelevat kuvat, lapset, lapsuuden-
tutkimus, lapsuus, valokuvat, valokuvaus
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Kristiina Eskelinen

1 JOHDANTO

Suurta osaa lasten ja nuorten arjesta jäsentävät johonkin tiettyyn tarkoitukseen 
suunnitellut ympäristöt, joissa toimitaan jonkun auktoriteetin valvonnan alaisina 
institutionaalisissa olosuhteissa (Alanen, 2009, 11–14; Thomson & Philo, 2004, 
112–114). Tämä valvonta ulottuu myös lasten vapaa-aikaan. Lasten omaa, suun-
nittelematonta ajankäyttöä ja keskinäisiä leikkejä ei pidetä yhtä arvokkaina kuin 
osallistumista ohjattuun toimintaan. Sen sijaan koulun jälkeinen vapaa-aika on 
alettu nähdä ’kallisarvoisena pääomana tai resurssina’, jota voi käyttää esimer-
kiksi hyödyllisinä pidettyihin harrastuksiin ja sitä kautta palvelemaan lapsen ja 
yhteiskunnan tulevaisuutta. (Forsberg & Strandell, 2007; Strandell, 2012a, 41; ks. 
myös Pohjola 2006, 394; Sipilä, 2011.) Lasten arkipäiväisiin tiloihin ja tekemisiin 
kiinnitetään kuitenkin varsin vähän huomiota, vaikka niillä on tärkeä yhteiskun-
nallinen merkitys (Kullman, Strandell, Haikkola, 2012, 23).

Nuorimmille koululaisille (1.–2.-luokkalaiset) ja kaikille erityisen tuen 
päätöksen saaneille (3.–9.-luokkalaisille) tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta1  
luotiin vuosituhannen alussa osaksi perusopetuslakia (628/1998; HE57/2003; 
Laki perusopetuslain muuttamisesta 1136/2003; Perusopetuslaki 1136/2003, 8 a 
luku). Iltapäivätoimintaa koskevan lain laatimista edelsi poikkeuksellisen voi-
makas julkinen keskustelu, jossa nousi esiin erityisesti lasten valvomattomaan 
vapaa-aikaan ja ’yksinäisiin iltapäiviin’ liittyvä huoli. Koululaisille tarkoitetut il-
tapäivähoitopaikat olivat hävinneet 1990-luvun alun laman jälkeisten yhteiskun-
nallisten muutosten myötä ja keskustelussa ilmeni vahva pyrkimys järjestää lapsil-
le aikuisten kontrolloimia selkeästi rajattuja ja soveliaita paikkoja koulun jälkeisen 
ajan viettämiseen. Toiminnan järjestämisen katsotaan toisaalta syntyneen tar-
peesta turvata koululaisten iltapäiviä, mutta iltapäivätoiminnan taustalla voidaan 
nähdä myös lapsuuteen kohdistuneiden asenteiden muuttuminen ja lapsuuden 
institutionaalistuminen. (Strandell & Forsberg, 2005; Forsberg & Strandell, 2007; 
ks. myös Kuntalehti 18/1997; Pulkkinen, 2002, 12–26.) 

Tässä kasvatustieteen väitöskirjassa lähdin iltapäivätoiminnan kentälle ha-
vainnoimaan ja tekemään etnografista tutkimusta, katsomaan millaista toimintaa 
koululaisten iltapäivätoiminta on, miten lapset sen näkevät ja miten siitä ker-
tovat. Osallistuin lasten iltapäiviin ensin kädentaitopajan ohjaajana ja myöhemmin 

1 Käytän jatkossa pääasiassa nimitystä koululaisten iltapäivätoiminta tai iltapäivätoiminta, sillä se on ku-
vaavampi ja ketterämpi kuin nykyinen virallinen nimitys perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta. Tut-
kimukseni iltapäivätoimintaryhmissä toimintaa järjestettiin vain iltapäivisin. Ohjaajat ja lapset käyttivät 
toiminnasta nimityksiä iltapäiväkerho ja ilttis. Vältän iltapäiväkerho-nimityksen käyttöä, koska se sekoittuu 
helposti koulun kerhotoimintaan. 
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tutkijana ‘valokuvausprojektissa’1, jossa pyysin lapsia ottamaan valokuvia heidän 
tavallisista iltapäivistään ja keskustelemaan ottamistaan kuvista. Tutkin iltapäi-
vätoimintaa osallistuvan havainnoinnin ja lasten omista iltapäivistään ottamien 
valokuvien sekä kuvakeskustelujen avulla. Lisäksi tarkastelen iltapäivätoimintaa 
ohjaavia dokumentteja ja niiden hyvinvointipuhetta. Tutkimukseni aineistoina on 
kädentaitopajassa tuotettua aineistoa, valokuva-aineistoa ja dokumenttiaineistoa. 
Tutkimusprosessin kuluessa valokuva-aineistosta muodostui tutkimukseni pää-
asiallinen aineisto. Kädentaitopaja-aineisto on eräänlainen tausta-aineisto, joka 
ohjasi tutkimusta nykyiseen muotoonsa. Dokumenttiaineisto syventää ymmär-
rystä iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdista. 

Tutkimus paikantuu yhteiskuntatieteellisesti orientoituneeseen lapsuuden-
tutkimuksen kenttään. Ymmärrän lapset yhteisöjensä aktiivisina toimijoina ja 
lapsuudet moninaisina, sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvina. Tavoitteeni on 
tavoittaa lasten maailmoja, ja tuoda lasten näkökulmasta esille lapsuutta ja lapse-
na olemista. Tämä on lapsuudentutkimuksen keskeinen korostus (ks. Alasuutari, 
2009, 54; Holloway & Valentine, 2000; James, Jenks & Prout, 1998; James & 
Prout 1997). 

Aiemmissa iltapäivätoimintaa käsittelevissä tutkimuksissa Harriet Strandell 
ja Hannele Forsberg (2005; Forsberg & Strandell, 2007) ovat nostaneet keskuste-
luun suomalaisen lapsuuden (uudelleen) määrittelyn. He analysoivat julkisuudessa 
käytyä keskustelua2 lasten koulun jälkeisestä (valvomattomasta) vapaa-ajasta ja 
vertaavat sitä toisella luokalla olevien lasten kokemuksiin iltapäivien vietosta. 
Strandell (2012a; 2012b; 2013; 2014) tarkastelee iltapäiväuudistusta osana suoma-
laista 2000-luvun lapsipolitiikaa ja lapsuuden hallinnan muutoksia. Hän tuo esiin 
myös lasten arkisia kokemuksia iltapäivätoiminnasta, erilaisia iltapäivätoiminnan 
järjestämisen tapoja ja niiden suhdetta kouluun sekä lasten ja vanhempien välisiä 
yhteydenpidon keinoja koulun jälkeen. Marie Karlssonin, Satu Perälä-Littusen, 
Marja Leena Böökin ja Annica Löfdahl Hultmanin (2016) tutkimus kuvaa suo-
malaisten ja ruotsalaisten äitien kertomuksia koululaisten iltapäivähoidosta. Kirsi 
Pohjola (2006) puolestaan kuvaa ’iltapäivälapsuuden’ toivottuja ominaisuuksia 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet -ohjausasiakirjan ja ohjaaji-
en näkemysten kautta. Niissä ’iltapäivälapsuutta’ rakennetaan vapaa-ajan, levon, 
tunne-elämän, sosiaalisuuden ja leikin ympärille. 

Lasten arkipäivän muutosten katsotaan usein kytkeytyvän työ- ja perhe-
elämän murroksiin (Harrikari 2008, 21). Työn ja perheen yhdistämistä ja perhei-
den ajankäyttöä on tutkittu säännöllisesti muun muassa Väestöliiton perheba-
rometreissa (esim. Lainiala, 2010, 2014; Miettinen & Rotkirch, 2012; Paajanen, 
2001; Sorsa & Rotkirch, 2020; ks. myös Lammi-Taskula 2004). Iltapäivätoiminta 
mainitaan yhtenä niistä palveluista, joiden nähdään helpottavan työn ja perheen 
yhteensovittamista. Lea Pulkkinen on selvitellyt iltapäivätoiminnan järjestämistä 
osana eheytettyä koulupäivää (MUKAVA-hanke) (esim. Pulkkinen, 2002; Pulkki-
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nen & Launonen, 2005; Pulkkinen, Pohjola, Kotamäki & Launonen, 2005). Lisäksi 
iltapäivätoiminta on ollut mukana muutamissa 2000-luvun lasten ja nuorten elä-
mää ja hyvinvointia koskevissa hankkeissa3, joissa on ollut tavoitteena liikunnan 
lisääminen ja sen tuomat positiiviset vaikutukset (esim. Saari, 2011; Salonen-
Nummi, 2007).4  

Kaiken kaikkiaan koululaisten iltapäivätoiminnasta on tehty Suomessa 
varsin vähän tutkimusta. Iltapäivätoimintaa lapsuuden hallinnan näkökulmas-
ta tutkinut Strandell (2012a) arvelee tutkimuksen vähyyden syyksi sen, että il-
tapäivätoiminta ei asetu osaksi koulu- tai päivähoitotutkimusta, ja se on myös 
vapaa-aikatutkimuksessa marginaalissa. Koska iltapäivätoiminta jää vakiintu-
neiden hallintosektorien väliin, sitä ei ole osattu nähdä tärkeänä tutkimuskohtee-
na, vaikka iltapäivien uudelleenjärjestämisellä on vaikutuksia yleisiin käsityksiin 
lapsuudesta, lasten vapaa-aikaan ja heidän asemaansa yhteiskunnassa (Strandell, 
2012a, 17). Tutkimuksissa on usein ollut kiinnostuksen kohteena aikuisten (oh-
jaajien tai vanhempien) näkemykset (Karlsson ym., 2016; Lammi-Taskula, 2004; 
Pohjola, 2006; Pulkkinen ym., 2005). Lasten omia näkökulmia ei ole suuremmin 
huomioitu edes silloin, kun iltapäivätoiminta luotiin vuosituhannen vaihteessa 
(Strandell & Forsberg 2005, 610–611, Strandell, 2012a). Pyrin vastaamaan tähän 
ongelmaan tuomalla esiin erityisesti lasten näkemyksiä iltapäivistään. Tarkaste-
len myös valvotun ja ohjatun vapaa-ajan toiminnan luonnetta ja tiloja suhteessa 
lasten ajatuksiin ja heidän tapoihinsa toimia iltapäivätoiminnassa.  

Kansainvälisesti koulujen tarjoamaa ohjattua toimintaa (after-school pro-
grams) on tutkittu erityisesti Yhdysvalloissa. Koulujen vapaa-ajan toimintakult-
tuuri on Yhdysvalloissa kuitenkin hyvin erilainen kuin Suomessa. Monissa tut-
kimuksissa on tavoitteena selvittää kehityspsykologisesta näkökulmasta, miten 
järjestettyyn toimintaan osallistuminen vaikuttaa opiskelijoiden akateemiseen 
menestykseen, sosiaalisiin suhteisiin ja muuhun käyttäytymiseen (ks. esim. Ma-
honey, Larson, Eccles & Lord, 2005; Eccles, Barber, Stone & Hunt, 2003; Pelcher & 
Rajan, 2016; Simpkins & Fredricks, 2013). Mallia suomalaiselle iltapäivätoiminnal-
le on otettu enemmän Pohjoismaista, etenkin Ruotsista, jossa iltapäivätoimintaa 
käsittelevää tutkimusta on tehty runsaasti (esim. Elvstrand & Närvänen, 2016; 
Haglund & Anderson, 2009; Haglund 2015; Hjalmarsson, 2019; Hjalmarsson & 
Löfdahl Hultman, 2015; Lager, 2016; Lager, 2019; Lager, Sheridan & Gustafsson, 
2016; Saar, 2014). Aiemmin Ruotsissa keskusteltiin lasten hyvinvoinnista ja il-
tapäivätoiminnan yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta merkityksestä erityisesti 
sosiaalipedagogisesta näkökulmasta. Nyttemmin tutkimukset keskittyvät pääosin 
iltapäivätoiminnan uudistuksiin. Tavoitteena on ollut selvittää esimerkiksi toimin-
taa ohjaavien opettajien näkemyksiä lasten vapaa-ajasta, oppimisesta ja lasten 
vapaa-ajan hallintaan liittyvistä jännitteistä. (Hjalmarsson, 2019; Hjalmarsson 
& Löfman Hultman, 2015.)
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Visuaaliset tutkimusmenetelmät tuovat väitetysti tutkittavan ilmiön parem-
min esiin kuin esimerkiksi haastattelu tai kyselytutkimus (Rose, 2014, 28). Etno-
grafisessa tutkimuksessa osallistavan menetelmän käyttö, kuten lasten itsensä 
ottamat valokuvat ja kuvista keskusteleminen (participatory photography, photo 
elicitation interviews), tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa lasten näkökulmia lapsia 
kunnioittavalla tavalla (Barley & Russell, 2019; Holm, 2014). Näin lapset voivat 
osallistua aktiivisesti sellaisen tiedon tuottamiseen, joka ei ole pelkästään sanal-
lista ja jonka he luovat itse omasta arjestaan heidän omissa paikoissaan (James, 
Jenks & Prout, 1998). 

Visuaalisten menetelmien käyttö on lisääntynyt suuresti 2000-luvulla eri 
tieteenaloilla niin etnografisissa tutkimuksissa (Pink, 2012) kuin muissakin las-
ten kanssa tehtävissä tutkimuksissa, joissa on pyrkimyksenä saada näkyviin ja 
kuuluviin lasten maailmoja (James, 2007; Mustola, Kärjä, Böök & Mykkänen, 
2015). Tutkijat ovat esimerkiksi pyytäneet lapsia valokuvaamaan itselle tärkeitä 
asioita tai paikkoja silloin, kun tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää perheen 
arkirutiineja (McCloy, White, Lee Bunting & Forwell, 2016); lasten identiteetin 
muodostumista (kotona ja iltapäivätoiminnassa) (Cooper, 2017), maahanmuuttaja-
taustaisten työläisperheiden lasten käsityksiä koulunsa kielellisestä, kulttuurisesta 
ja taloudellisesta monimuotoisuudesta sekä koulun ja kodin suhteista (Luttrell, 
2010), lasten kokemuksia ympäristöstä, julkisesta tilasta ja koulukuljetuksista 
(Bourke, 2017; Briggs, Stedman & Krasny, 2014; Ross, Buliung, Murphy & Howard, 
2020; Varvantakis, Nolas, & Aruldoss, 2019) ja kroonisesti sairaiden tai vammais-
ten lasten näkemyksiä omasta arjestaan (McLaughlin & Coleman-Fountain, 2019; 
Woolhouse, 2019; Vänskä, Sipari & Haataja, 2020). 

Suomessa toteutetuissa tutkimuksissa esimerkiksi Katja Rajala, Johanna 
Hentunen ja Kaarlo Laine (2015) pyysivät viides- ja kuudesluokkalaisia lapsia 
kertomaan valokuvien avulla koulupäiviin liittyvistä positiivisista ja negatiivi-
sista tunteista tehdäkseen näkyväksi lasten osallisuuden kokemuksia ja niihin 
liittyviä tunteita. Jaakko Hilppö, Lasse Lipponen, Kristiina Kumpulainen ja Anna 
Rainio (2016; ks. myös Kumpulainen, Lipponen, Hilppö & Mikkola, 2013) tarkas-
televat lasten ottamien valokuvien ja heidän tekemiensä piirustusten sekä niistä 
käytyjen keskustelujen avulla esikoululaisten toimijuutta. Päivi Setälän (2006, 
2009, 2010, 2012a, 2012b) tutkimuskohteena on esikouluikäisten lasten valoku-
vailmaisun piirteet ympäristöaiheisissa valokuvissa. Kristiina Kumpulainen, Anna 
Mikkola ja Saara Salmi (2015, 143) kääntävät katseen visuaalisten menetelmien 
(photo elicitation) käyttöön ’lapsen äänen’ kuulemisessa. Valokuvat tarjoavat lap-
selle mahdollisuuden kertoa paitsi valokuvausprosessiin ja valokuvien merkityk-
siin liittyviä seikkoja, myös neuvotella niistä yhdessä toisten lasten ja tutkijoiden 
kanssa. (Ks. myös Clark, 2005.) Johanna Mykkänen ja Marja Leena Böök (2013; 
ks. myös Terävä & Böök, 2018) pohtivat puolestaan valokuvauksen ja kertomusten 
(photo-narrative) merkitystä lasten arkielämän tutkimuksessa. Böök ja Mykkänen 
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(2014) tarkastelevat myös kriittisesti valokuvien ja kuvakertomusten tuottamiseen 
liittyviä metodologisia ja eettisiä kysymyksiä sekä tutkijan ja tutkimukseen osal-
listuvien lasten välistä valta-asetelmaa (ks. myös Dockett, Einarsdottir & Perry, 
2017; Ford, Bray, Water, Dickinson, Arnot & Carter, 2017; Richard & Lahman, 
2015; Woolhouse, 2019). Kim Kullman (2012) kiinnittää huomiota siihen, että 
visuaaliset menetelmät monipuolistavat lasten osallistumisen mahdollisuuksia 
etnografisessa tutkimuksessa. Tutkijan tulisikin pitää tutkimustilanne avoimena. 
Kullman itse kulki helsinkiläisten lasten mukana näiden koulumatkalla. Kameroi-
den kanssa kulkiessa koulumatkoista tuli lasten mielestä ’mahtavan jännittäviä’, 
sillä videoidessaan ja valokuvatessaan he voivat toimia luovasti, juosta ja leikkiä 
kameroiden kanssa. 

Tutkimukseni ensimmäisessä ja toisessa osajulkaisussa tarkastelen iltapäi-
vätoiminnan lähtökohtia, käytäntöjä ja toimintaan liittyviä tavoitteita omien ha-
vaintojeni ja iltapäivätoimintaa ohjaavien dokumenttien avulla. Kädentaitopajan 
ohjaajana toimiminen ja toiminnan dokumentointi sai huomaamaan, kuinka tär-
keää on ottaa lapset mukaan tutkimuksentekoon niin, että heillä on mahdollisuus 
itse kertoa omista iltapäivistään. Ajattelen, että lasten ottamat valokuvat ja kuvista 
käydyt keskustelut tarjoavat vaihtoehtoisia näkymiä lasten maailmoihin, koke-
muksiin ja merkityksenantoon (ks. James, Jensk & Prout, 1998). Ensiarvoisen 
tärkeää lasten näkökulmien esille tuomisessa on se, että lapset saavat itse päättää, 
mitä ja miten he valokuvaavat ja miten he kertovat kuvista (Clark-IbáÑez, 2004; 
Rutherford, 2019, ks. myös Lapenta, 2011). Valokuvin voi kertoa esimerkiksi ystä-
vyyssuhteistaan ja omasta asemastaan yhteisössä (Sharples, Davison, Thomas & 
Rudman, 2003; Banks, 2007; Luttrell, 2010). Ryhmään kuuluminen, kaverisuhteet 
ja vapaa-aika tulevat puheeksi kolmannessa ja neljännessä osajulkaisussani. Va-
lokuvien avulla voidaan tehdä näkyväksi itselle merkityksellisiä asioita (Luttrell, 
2010; Rasmussen, 2005) ja myös sellaista, mitä ei ole helppo sanoittaa ilman 
kuvaa tai mikä ei näy kuvassa (Atkinson, 1992; Bagnoli, 2009, Riessman, 2008). 
Näitä teemoja pohdin erityisesti viimeisessä osajulkaisussa, jossa nousee puheeksi 
myös valokuvista kirjoittamisen vaikeus etnografisessa tutkimuskirjoittamisessa. 

Tutkimustehtävä

Tutkin etnografisessa tutkimuksessani koulun tiloissa järjestettyä iltapäivätoimin-
taa. Kerron, kuinka menin katsomaan ja havainnoimaan, millainen toimintaympä-
ristö iltapäivätoiminta on. Inspiroiduin siitä, miten lapset asettuvat valmiiseen ja 
järjestettyyn toimintaan. Tutkin tätä osallistuvan havainnoinnin ja valokuvauksen 
sekä kuvakeskustelujen kautta. Lisäksi tarkastelen iltapäivätoimintaa käsittele-
viä dokumentteja. Tutkimukseni tavoitteena on kuvata lasten omia näkemyksiä 
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heidän tavallisista iltapäivistään ja ymmärtää niitä suhteessa iltapäivätoiminnan 
yhteiskunnallisiin lähtökohtiin ja toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. 

Tutkimustehtävänä on ymmärtää, millaiseksi lasten iltapäivät rakentuvat ja 
miten lapset niitä itse rakentavat. Miten lapset valokuvaavat ja kertovat toimin-
taansa iltapäivätoiminnassa? Miten tulkita lasten ottamia valokuvia ja kuvakerto-
muksia ja kirjoittaa niistä? Tutkimustehtävä tarkentuu osajulkaisuissa seuraavasti:

Artikkelissa I avaan tutkimuksen lähtökohtia ja nostan esiin kysymyksiä 
iltapäivätoiminnasta, esimerkiksi lasten ohjatun toiminnan ja leikin suhteesta 
kädentaitopajassa hankkimani aineiston pohjalta. 

Artikkeli II paikantaa iltapäivätoiminnan yhteiskunnallisia lähtökohtia. Tar-
kastelen (yhdessä Satu Lehdon kanssa) iltapäivätoimintaa käsitteleviä dokument-
teja ja sitä, kuinka ne määrittävät iltapäivätoiminnan osaksi lasten hyvinvointia. 

Artikkelissa III tarkastelen valokuva-aineistoa osallistumisen näkökulmasta, 
kehitän analyysivälinettä ja teen alustavia analyyseja tilan ja tilallisuuden käsit-
teiden avulla.  

Artikkelissa IV näkökulmana on lasten institutionaalinen vapaa-aika ja se, 
kuinka lapset itse kuvailevat iltapäiviään ottamissaan valokuvissa ja kuvakerto-
muksissa. (Yhteisartikkeli Satu Lehdon kanssa.)

Artikkelissa V pohdin (yhdessä Ulla-Maija Salon kanssa), kuinka analysoida 
lasten ottamia valokuvia ja kirjoittaa niistä sekä miten lähestyä näitä kysymyksiä 
metodologisesti. 

Tutkimuspolku

Tutustuin ensimmäisen kerran koululaisten iltapäivätoimintaan keväällä 2006 
osana aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorin erikoistumisopintoja (HAMK). 
Väitöskirjaprojektin aloitin vuonna 2007. Aluksi tavoitteeni oli tutkia kädentai-
tojen merkitystä iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten hyvinvoinnille. Tuotin 
etnografista aineistoa ohjaamalla kädentaitopajoja lukuvuonna 2007–2008. Suun-
nittelin ensin yhdessä lasten kanssa, mitä kädentaitopajassa voitaisiin tehdä, ja 
ohjasin lasten käsitöiden tekemistä kerran viikossa yhteensä puolen vuoden ajan. 
Havainnoin lasten toimintaa ja lisäksi haastattelin kertaalleen lapsista ne, jotka 
halusivat osallistua haastatteluun. Osallistuva havainnointi ja etenkin havain-
tojen kirjaaminen ohjauksen ohessa, eri ryhmien välissä ja pajakertojen jälkeen 
osoittautuivat tiukan aikataulun vuoksi hankalaksi. En pystynyt sellaiseen syste-
maattisuuteen, jota osallistuva havainnointi olisi edellyttänyt. Siksi päätin selvit-
tää pajojen videoinnin mahdollisuutta. Toteutin videoinnin aineiston hankinnan 
loppuvaiheessa. Videokameralla oli yllättävä vaikutus. Pajakertojen lopuksi lapset 
alkoivat spontaanisti käydä esittelemässä töitään kameralle. He halusivat myös 
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kuvansa näkymään ’television ruudulla’. Hiljaisemmatkin lapset innostuivat ker-
tomaan kameralle tekemisistään. 

Kädentaitopaja-aineisto ei toiminut siinä tarkoituksessa kuin olin ajatellut. 
Opin kuitenkin sen myötä monia asioita etnografisesta tutkimuksesta ja aloin 
miettiä, millaista aineiston tulisi olla lasten kanssa tehtävässä tutkimuksessa. Työs-
kentely kädentaitopajassa vaikutti ratkaisevasti tutkimuksen kulkuun ja lopulli-
sen tutkimustehtävän muotoutumiseen. Visuaalisten menetelmien käyttäminen 
näytti tuottavan yllättävää aineistoa. Pääsin lisäksi näkemään iltapäivätoimintaa 
’sisältäpäin’ sekä ohjaajan että tutkijan silmin. Sain näin myös mahdollisuuden 
keskustella toiminnan järjestäjän ja toisten ohjaajien kanssa iltapäivätoiminnan 
käytännöistä. Mitä pidempään olin mukana iltapäivätoiminnan arjessa, sitä enem-
män heräsi kysymyksiä sen luonteesta. Esimerkiksi kysymys siitä, miten iltapäi-
vätoiminnan aikataulutettu arki sopii lasten omiin tarpeisiin. Onko lapsilla mah-
dollisuus levätä silloin, kun siihen on tarve, tai saavatko he tehdä sellaisia asioita, 
joita he itse haluaisivat? Mitä iltapäivätoiminnassa oleminen merkitsee lapsille?5 
Koska ajatukseni kiertyivät jatkuvasti kysymyksiin iltapäivätoiminnasta ja lap-
suudesta, päätin hankkia uuden etnografisen aineiston käyttämällä valokuvausta 
aineiston tuottamisessa.6 Oletukseni oli, että voisin nähdä paremmin, millainen 
toimintaympäristö iltapäivätoiminta on, kun lapset itse ottavat valokuvia ja ker-
tovat ottamistaan kuvista.

Keväällä 2009 neuvottelin iltapäivätoiminnasta vastaavan henkilön kanssa 
valokuva-aineiston hankkimisen mahdollisuudesta ja ajankohdasta. Päätimme 
ajoittaa ’valokuvausprojektin’ aloittamisen syksyyn. Marraskuussa 2009 menin 
siis jälleen kentälle ja annoin ensimmäisille lapsille digitaalikamerat käyttöön 
iltapäivän ajaksi. Lapset osallistuivat innokkaasti valokuvaamiseen ja aineiston 
koko paisui odottamattoman suureksi. Kenttätyön päättyessä, toukokuun lopul-
la 2010, tietokoneen muistissa oli valtava määrä valokuvia ja kuvakeskusteluja, 
joista piti saada tolkkua. Nyt olin toisenlaisten kysymysten edessä: Mikä olisi 
sopiva tapa suuren ja ainutkertaisen, mutta kuva-aiheiltaan myös toistuvan ai-
neiston analysoimiseksi? Kuinka tuoda parhaalla mahdollisella tavalla esille se, 
miten lapset kuvia tuottivat ja miten he kertoivat iltapäivistään? Miten säilyttää 
ja samalla välittää aineiston erityislaatuisuus? 

Olin hämmentynyt valokuva-aineiston äärellä. Kuinka ylipäätään pystyisin 
käsittelemään niin suurta määrää aineistoa ja kehittämään siihen analyysiperiaa-
tetta? Kuvat tuntuivat vyöryvän ylitseni. Välillä olin niin jumissa, että olin vähällä 
jättää tutkimuksen kesken. Tavanomainen litteroiminen ei tuntunut mahdollisel-
ta ja oikealta tavalta lähestyä monisyistä aineistoa. Tutkimusprosessin kuluessa 
kiinnostuin entistä enemmän valokuvista ja kuvien analysoimisesta. Miten lasten 
ottamia valokuvia tulee tulkita? Miten valokuvista voi kirjoittaa? Millaisen tekstin 
valokuviin voi ylipäätään liittää? Aloin pohtia, kuinka kirjoittaa kuvien kanssa. 
Muun muassa näiden kysymysten kautta pyrin tutkimuksessani löytämään vas-
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tauksia siihen, mistä koululaisten iltapäivätoiminnassa oikein on kyse ja kuinka 
lapset sitä kuvaavat ja kuinka siitä kertovat.

Syventääkseni ymmärrystäni iltapäivätoiminnasta tutkittavana ilmiönä 
analysoin myös aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavia dokumentteja. Dokument-
tiaineiston kokoamisen ja analysoinnin tein yhdessä koulun kohdennettuja lii-
kuntakerhoja tutkivan Satu Lehdon kanssa (ks. myös Lehto, 2021) pääasiassa 
vuoden 2010 syksyllä.

Väitöskirjani viisi osajulkaisua ovat syntyneet kahdessa jaksossa. Ensim-
mäiset kolme artikkelia valmistuivat vuosina 2010–20127. Kaksi viimeistä ar-
tikkelia vaativat valmistuakseen pidemmän ajan ja useamman kirjoituskerran. 
Analyysiprosessi vei aikansa ja muu elämä tuli väliin. Vuodesta 2012 lähtien olen 
tehnyt tutkimusta pitkälti opetustyön ohessa. Yhteenveto-osan olen kirjoittanut 
pääasiassa vuoden 2020 syksyllä, jolloin työskentelin pelkästään väitöskirjan pa-
rissa. Vuonna 2020 julkaistussa artikkelissa on kanssakirjoittajana Satu Lehto ja 
Ethnography and Education -lehdessä arvioitavana olevassa artikkelissa kans-
sakirjoittajana on ohjaajani Ulla-Maija Salo.  

Yhteenvedon aluksi olen tuonut esiin tutkimuksen lähtökohtia ja aiempia 
tutkimuksia sekä kuvaillut tutkimuksen tavoitteita, tutkimustehtävää ja tutkimuk-
sen kulkua. Seuraavassa luvussa kerron työn teoreettisista ja menetelmällisistä 
valinnoista. Kolmannessa luvussa kuvailen ensin sisäänpääsyneuvotteluja, joita 
kävin iltapäivätoiminnan kentälle pääsemiseksi. Sen jälkeen esittelen aineistot ja 
niiden tuotantoehdot. Lopuksi perustelen valitsemani analyysiperiaatteet. Nel-
jännessä luvussa esittelen osajulkaisut. Viidennessä luvussa vedän tutkimuksen 
tulokset yhteen ja pohdin työn toteuttamista sekä sitä, mitä eri näkökulmat tuovat 
tutkimukseen kokonaisuutena.
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET JA  
MENETELMÄLLISET VALINNAT 

Tiedontuottamisen prosesseissa tutkijan filosofiset ja moraaliset sitoumukset ovat 
ratkaisevan tärkeitä (esim. Pink, 2012). Tutkijan on siksi hyvä tuoda näkyviin 
tieteenfilosofiset sitoumuksensa ja omat käsitteellistyksensä esimerkiksi suh-
teessa kysymyksiin vallasta, etiikasta ja tutkijan vastuusta (Lappalainen 2007a, 
10–11; Skeggs, 1997, 23; ks. myös Paju, ym., 2014, 33). Kuten usein etnografisessa 
tutkimuksessa, orientaationi on konstruktivistinen ja näillä tieteenfilosofisilla 
periaatteilla teen tulkintoja koko ajan rakentuvista todellisuuksista (ks. Heikki-
nen, Huttunen, Niglas & Tynjälä, 2005, 342). Tutkimusprosessissa vuorovaikutus 
osallistujien kanssa on tärkeää. Erityisesti tämä korostuu, kun tehdään tutkimusta 
lasten kanssa (ks. Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2014; Jackson & Mazzei, 2012; 
Lappalainen, 2006; Pink, 2006). Tässä tutkimuksessa artikkeleissa analysoidut 
valokuvat ovat näytteitä isommasta kuvien joukosta (ks. Alasuutari, 2019). Tieto ja 
merkitykset tuotetaan yhteisesti. Näen lapset aktiivisina toimijoina ja kykenevinä 
tiedontuottajina ja heidän tuottamansa tiedon arvokkaana (ks. Alanen, 2009; 
Corsaro, 2005; Qvortrup, 1994). Olen itse osallisena tässä tiedontuottamisen ja 
esittämisen prosessissa. 

Etnografia toimii tutkimuksessani sateenvarjona (Atkinson & Hammersley, 
1994; Salo, 1999) erilaisille menetelmällisille ja teoreettisille lähestymistavoille. 
Lapsuudentutkimuksen näkökulmia seuraten tavoitteenani on tuoda esiin erityi-
sesti lasten omia näkemyksiä. Visuaalisten menetelmien käyttäminen etnografisen 
aineiston tuottamisessa (visual ethnography, Pink, 2006) osallistuvan havainnoin 
ohella tuo uusia mahdollisuuksia havainnoida tutkittavaa ilmiötä. Tarkastelen 
valokuva-aineistoa osana lasten järjestettyä ja valvottua vapaa-aikaa, jolloin myös 
institutionaaliset käytännöt ja niiden vastustaminen tulevat esiin. Seuraamalla las-
ten valokuvia ja kuvakertomuksia ja lukemalla niitä teoreettisten ideoiden avulla, 
kuvat voivat kuljettaa tutkijan monenlaisiin paikkoihin. Kuvakertomuksilla tarkoi-
tan sitä, miten lapset kuvailivat ottamiaan valokuvia kuvakeskusteluissa. Doku-
menttiaineisto syventää tutkimusaiheen ymmärrystä. Valtakysymykset, tutkijan 
vastuu ja etiikka korostuvat toimiessani lasten kanssa, ja aivan erityisesti valoku-
vien esittämisen yhteydessä. Todellisuus rakentuu jatkuvasti lasten toiminnassa, 
puheissa ja valokuvissa, aineistoissa ja etnografisessa tutkimuskirjoittamisessa. 
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Etnografia tutkimuksen lähestymistapana

Etnografia viittaa ihmisistä ja vieraasta kulttuurista kirjoittamiseen. Sana etno-
grafia tulee kreikan kielestä, jossa ethnos tarkoittaa ’kansaa’ tai ’heimoa’ (engl. 
nation) ja graphia ’kuvaamista’ ja ’kirjoittamisen, piirtämisen tai kertomisen muo-
toa tai näiden prosessia’ (engl. processes or styles of writing, drawing, or graphic 
representation) (Oxford English Dictionary; Salo, 1999). Perinteisesti etnografista 
tutkimusta on tehty siitä, mistä voidaan kirjoittaa ja mikä on luettavissa (what 
is ’writable’ and what is ’readable’; Atkinson, 1992). Tutkimuksessani etnografia 
on myös fotografiaa, valokuvin kertomista, valolla kirjoittamista. Englannin kie-
len photography tulee kreikan kielestä sanoista phos, phot – 'light', ja graphos 
– 'writing', 'light recording' (Oxford English Dictionary).8 Etnografiaa ovat tehneet 
etenkin antropologit. Tutkijoita ovat kiinnostaneet kaukaiset, eksoottiset kult-
tuurit, mutta myös tutkimusmatkat kaupunkien ’tutkimattomille takapihoille’. 
Esimerkiksi Chicagossa 1900-luvun alkupuolella tutkijat kiinnostuivat kaupun-
kitilassa toimivista ryhmistä, ja tuottivat eläviä kuvauksia paikallisten ihmisten 
jokapäiväisestä elämästä. (Deegan, 2007; Lahelma & Gordon, 2007; Salo, 1999.) 

Nykyisin etnografista tutkimusta tehdään erilaisista näkökulmista ja useilla 
tieteenaloilla, kuten sosiologiassa, psykologiassa ja kasvatustieteissä (Atkinson 
ym., 2007). Etnografia nähdään monesti tapana käsitteellistää ja teoretisoida 
tutkittavaa ilmiötä sekä pyrkiä ymmärtämään tutkittavan yhteisön toimintaa ja 
kulttuurisia järjestelmiä myös laajemmissa poliittisissa, taloudellisissa ja histo-
riallisissa yhteyksissä (Mietola ym., 2016; Lappalainen, 2007a). Etnografia voi 
tehdä näkyväksi hierarkioita ja näihin asettumista sekä osallistujien toimijuutta 
(Mietola ym., 2016, 9; vrt. Paju ym., 2014, 32–34). Tämän vuoksi etnografia sopii 
omaan tutkimusasetelmaani erityisen hyvin. 

Clifford Geertz (1973) esittää etnografian tiheänä kuvauksena. Pyrkimykse-
nä on analysoida tutkijan kiinnostuksen kohteena olevan kulttuurin merkitysverk-
koja (Lappalainen 2007a, 9). Etnografi tutkijana toimii kirjurina, tarttuu ihmisten 
puheeseen ja kirjoittaa sen muistiin. Ohimenevästä tulee näin jotakin pysyvää, 
jota voi tarkastella yhä uudestaan. (Geertz 1973, 19.) Beverley Skeggs (1999) puo-
lestaan kuvaa etnografian tapana nähdä toisin, jolloin kiinnitämme huomiota 
arjen käytäntöihin ja niihin havaintoihin, joita teemme. Näin etnografian avulla 
päästään kokeilemaan erilaisia   tulkintoja, joiden arvoa voidaan arvioida myö-
hemmin (Lappalainen, 2007a; Skeggs, 1999). Ymmärrän tämän niin, että toisin 
näkemisen pyrkimys auttaa tutkijaa näkemään tutkimuskohteen analyyttisem-
min: kysymään ja kyseenalaistamaan sekä huomaamaan erilaisia näkökulmia. 

Etnografit menevät tekemään tutkimusta kentälle. Kentän voi mieltää yhtei-
söksi, paikaksi ja kontekstiksi, jossa tutkija havainnoi ja osallistuu tutkittavien ar-
keen sekä pyrkii ymmärtämään tutkittavien (osallistujien) näkökulmia tapahtumiin 
(Atkinson & Hammersley, 1994, 248; Coffey, 2011; 1999, 38; Salo, 1999, 34). 9 Omas-
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sa työssäni lähdin tutustumaan koulun tiloissa järjestettyyn iltapäivätoimintaan. 
Osallistuin lasten iltapäiviin kolmessa iltapäivätoimintaryhmässä. Tein havaintoja 
lasten toiminnasta koulujen pihoilla, ruokasaleissa, eteisauloissa, liikuntasaleissa, 
luokkahuoneissa ja muissa iltapäivätoiminnalle osoitetuissa tiloissa. Vein kentälle 
mukanani digitaalikamerat, joilla lapset ottivat valokuvia iltapäivistään. Lapset 
myös kertoivat ottamistaan valokuvista kuvakeskusteluissa.

Yleensä kentällä vietetään kohtuullisen aikaa. Kenttätyön pituutta määrittä-
vät tutkittava ilmiö ja sen erityispiirteet, tutkimusongelmat, aineiston analysoin-
titavat ja se, millaisiin käsitteellistyksiin tutkija pyrkii. (Salo, 1999, 41). Kentälle 
pääsy vaatii puolestaan usein sisäänpääsyneuvotteluja, jotka edellyttävät tutkijal-
ta kykyä vakuuttaa tutkittavan yhteisön ’portinvartijat’ siitä, että tutkittava aihe 
on tärkeä (Hammersley & Atkinson, 2007, 4, 50–53; ks. myös Hurtig, 2003, 53; 
Salo, 1999, 34–38). Iltapäivätoiminnasta vastaavat henkilöt ja kaksi iltapäivätoi-
minnan järjestäjää pitivät onnekseni tutkimustani tärkeänä. He auttoivat minua 
monin tavoin kentälle pääsemisessä ja antoivat minun tehdä kenttätyötä tarvitse-
mani ajan. Vastavuoroisesti koetin olla kentällä mahdollisimman vähän vaivaksi 
ja aiheuttaa mahdollisimman vähän muutoksia lasten tavallisiin iltapäiviin. 

Tiedostin, että tutkimusta ja tutkijaa kohtaan voi esiintyä ennakkoluuloja ja 
pelkoja, koska etukäteen ei voida tarkasti tietää, miten tutkimus etenee, millaisia 
kysymyksiä tutkija kysyy tai millaisia havaintoja hän tekee (Holm, 2014). Var-
sinkin kenttätyön alussa vieraaseen tutkijaan voidaan suhtautua epäluuloisesti, 
jolloin tutkija saattaa joutua neuvottelemaan omasta roolistaan myös suhteessa 
tutkittaviin (Coffey, 2011; Hammersley & Atkinson, 2007, 4). Siksi tutkijaa usein 
neuvotaan ’sulautumaan’ tutkimaansa joukkoon (Hammersley & Atkinson, 2007). 
Lasten elämää tutkittaessa aikuinen tutkija ei voi kuitenkaan olla uudestaan lapsi. 
Monesti tutkija ratkaisee tämän ongelman pyrkimällä olemaan ’vähiten aikuinen’ 
(the least adult, Epstein, 1998). Pyrin asettumaan tutkimaani yhteisöön mahdol-
lisimman luontevasti ’luotettavana aikuisena’ korostaen tutkimuksen tekemistä 
yhdessä lasten kanssa (ks. James, 2007; James, Jenks and Prout, 1998).

Kirjoittaessaan etnografiaa tutkija yleensä kuvailee kentälle pääsyä avaus-
kertomuksessa (ks. esim. Salo, 1999, 34). Tutkimuksenteko ja kirjoittaminen eivät 
kuitenkaan aina etene systemaattisena, ennakolta huolellisesti suunniteltujen ja 
muotoiltujen ideoiden esiintuomisena, vaan esimerkiksi aineiston tarkastelemise-
na jonkin yleisen huomion kautta tai miettimällä, miten aineistoa haluaa lähestyä 
(Geertz, 2000, V–VI). Etnografisessa tutkimuksessa aineiston tuottaminen, ana-
lyysi, tulkinta ja teoretisointi kulkevat osittain päällekkäisinä prosesseina (Lappa-
lainen, 2007a, 10, 13; Pink, 2006; 2012). Kirjoittamista ei voi erottaa analyysista, 
mutta kirjoittaminen tutkimisen tapana voi tuottaa myös uudenlaista tietoa ja 
syventää analyysin tasoa (Salo 1999, 14; 2007, 239). 

Kuvat ja kuvista kirjoittamisen prosessit muodostuvat tutkimuksessani tär-
keiksi metodologisiksi kysymyksiksi. Erityisesti pohdin, miten lasten valokuvat 
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voisi kertoa ja miten niistä olisi mahdollista kirjoittaa. Visuaalisten menetelmien 
etuna voi nähdä sen, että ne voivat tuoda näkyviin sellaista aineistoa, jota osallis-
tuva havainnointi ei tavoita. Toisinaan visuaalisten menetelmien tuottaman tiedon 
ajatellaan kuitenkin vain ’auttavan’ etnografista havainnointia, jolloin osallistuva 
havainnointi on edelleen tärkein tapa havainnoida tutkittavaa ilmiötä. (Barley 
& Russell, 2019, 224.) Tutkimuksessani tämä asetelma kääntyy toisin päin. Ra-
kennan etnografiaa, jossa lapsilla on mahdollisuus itse kertoa valokuvien kautta 
iltapäivistään. Lasten ottamat valokuvat ja valokuvista käydyt keskustelut ovat 
pääosassa ja analyysin kohteena, kun taas omat havaintoni ovat taustatietoina, 
jotka auttavat ymmärtämään valokuvia ja kuvakeskusteluja.

Valokuva-aineiston tuottamisessa ja myös aineiston analyysin välineenä 
käytän menetelmää, jota kutsutaan englannin kielessä nimellä photo elicitation 
(Collier, 1957; Collier & Collier, 1986; Harper, 2002). Se on visuaalinen tutkimus-
menetelmä, jossa keskustelujen (tai haastattelujen) pohjana käytetään osallistu-
jien tuottamaa, tutkijan tuottamaa tai jo olemassa olevaa visuaalista materiaalia 
(Banks, 2001; Holm, 2008a, 2008b). Photo elicitation -menetelmälle ei ole suomen-
kielisessä tutkimuksessa yhtenäistä määritelmää tai nimitystä. Helky Koskela10 
(2014) nimittää menetelmää valokuvaelisitaatioksi.11 Elisitaatiolla Koskela (2014, 
213; ks. myös Collier & Collier, 1986) viittaa tiedon ”keräämiseen, ’saalistamiseen’ 
tai ’kalasteluun’ kuvan avulla”. Kun aineisto tuotetaan yhdessä osallistujien kanssa, 
kuten tutkimuksessani, menetelmä mahdollistaa melko tasa-arvoisen asetelman 
valokuvien tarkastelussa (ks. esim. Lapenta, 2011; Shaw, 2020), jolloin kyse ei ole 
yksipuolisesta ’kalastelusta’. 

Ehdotan kolmannessa osajulkaisussa, että photo elicitationin voisi suomen-
taa ’kuvien avaamiseksi tai aukenemiseksi’. ’Kuvien avaaminen’ viittaa menetel-
män käyttöön aineiston analyysissa, mutta se ei riitä kuvaamaan koko aineis-
ton tuottamisen prosessia: kameroiden antamista osallistujille, kameran käytön 
opastamista, lasten tekemää kuvauskohteiden etsimistä ja valintaa, neuvottelua 
toisten tutkimukseen osallistujien kanssa, valokuvien ottamista, kuvamateriaalin 
reflektointia, tutkijan ja kuvaajan asettumista katsomaan otettuja valokuvia, kes-
kustelemista kuvien äärellä, kuvaajien tekemiä kuvavalintoja ja valittujen kuvien 
katsomista suuremmassa ryhmässä. Käytän siksi tässä photo elicitation -mene-
telmästä nimitystä ’keskustelevat kuvat’ ja ’keskustelu kuvien kanssa’. 

Visuaalisten menetelmien käyttäminen vie tutkijan usein yllätykselliseen 
suuntaan ja tuotettu aineisto voi saada useita vaihtoehtoisia tulkintoja (ks. Banks, 
2007, 60; 2018). Visuaalisen aineiston analysoimiseen liittyy kuitenkin metodo-
logista epävarmuutta, esimerkiksi valokuvien analysoimisen avuksi on esitetty 
melko vähän työkaluja (Cluley, Pilnick & Fyson, 2020; Drew & Guillemin, 2014; 
Oliffe, Bottorff, Kelly & Halpin, 2008). Usein ajatellaan, että osallistujien tuotta-
man valokuva-aineiston analysoiminen tapahtuu ’luonnollisesti’ koko tutkimus-
prosessin ajan (Cluley ym., 2020; Gubrium and Harper, 2013, 78). Verbaalista 
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aineistoa voidaan pitää myös valokuvia vahvempana, jolloin aineisto saatetaan 
litteroida ja analysoida perinteisesti, esimerkiksi temaattisen analyysin tai ver-
tailevan analyysin keinoin (esim. Almqvist & Almqvist, 2015; Bell, 2004; Miller, 
2016; ks. Torre & Murphy, 2015). Metodologiseen epävarmuuteen voi olla osaltaan 
syynä tiedonkäsityksen kielikeskeisyys. Länsimainen kulttuuri nojaa yhä vahvasti 
kirjalliseen perinteeseen, ja kirjallisella ilmaisulla on erityinen rooli kommuni-
kaation välineenä, kulttuurin muodostajana ja tieteen kielenä (Kupiainen 2007). 

Sarah Pinkin (2006) mukaan kuvien analysoimiseen ei välttämättä tarvi-
ta lainkaan kuvaajan tai tutkijan sanoja, sillä valokuvat muodostavat itsessään 
visuaalisia kertomuksia. Valokuvalla ei myöskään näytä olevan vastaavanlaista 
merkkijärjestelmää (tai lukemisen tapaa) kuin puhutulla ja kirjoitetulla kielellä 
(Kress & van Leeuwen 2001, 218; Seppänen 2014). Roland Barthes (1977, 18) esitti 
kuvan olevan ’itse oma alkuperänsä’ ja kuvan merkityksen pysyvän ja jatkuvan 
(continu). Kirjoitusta Barthes puolestaan piti luonnostaan fiktiivisenä. Toisin sa-
noen kuvaa tulkitessa syntyy väistämättä aina uusia merkityksiä. (Barthes, 1977, 
17–18, 25; ks. myös Barthes, 1981/2000, 28, 87; Seppänen, 2005.) 

Jotta kuvista ja niiden merkityksistä päästään keskustelemaan, tarvitaan 
kuitenkin puhuttua tai kirjoitettua kieltä (Seppänen 2005, 82). Sarah Drew ja 
Marilys Guillemin (2014) ovat kehittäneet Gillian Rosen (2012) esittämien ana-
lyyttisten kysymysten (critical visual methodology) pohjalta12 niin sanotun tul-
kintakehyksen (the interpretative engagement framework). Valokuvan merkityk-
siä haetaan kiinnittämällä huomiota siihen, miten tutkittavat henkilöt asettuvat 
tutkimustilanteeseen (participant engagement), miten tutkija ohjaa tilanteita (re-
searcher-driven engagement) ja miten tilanteita kontekstualisoidaan uudelleen 
(re-contextualising) (Drew & Guillemin, 2014, 58–59). Rose (2016, xxii, 22–23) 
määrittää valokuvan sosiaalisen maailman osana, jolloin kuvan sisältöjen lisäksi 
huomio kiinnittyy valokuvan kontekstiin, kuvan kulttuurisiin merkityksiin ja tul-
kitsijan omiin kokemuksiin. Ajattelen, että tämänkaltainen lähestymistapa sopii 
hyvin lasten ottamien valokuvien tulkintaan, kun siihen lisää Elizabeth Edwardsin 
(2012, 221) näkemyksen tunteiden merkityksen huomioimisesta. Näin myös valo-
kuvaamisen kehollisuus ja kuvaajien valokuvailmaisu (ks. Kullman, 2012; Setälä, 
2012) tulevat huomatuiksi.

Visuaalisten menetelmien käyttöä etnografiassa on myös kyseenalaistettu. 
On epäilty esimerkiksi menetelmän ’luotettavuutta’ ja kykyä esittää ’totuus’. Tut-
kija kuitenkin rakentaa etnografisen tutkimuksen kuvauksen aina omien oletus-
tensa ja tulkintojensa kautta. (Pink, 2006). Tutkimuksen osallistujien tulkintoja 
tarvitaan lisäämään ymmärrystä erityisesti siitä, miten valokuvia käytetään tut-
kimuksessa (Collier & Collier, 1986, 49; ks. myös Barker & Smith, 2012; Bourke, 
2017; Paju, 2017). Etnografisessa tutkimuksessa valokuvaaminen voi olla lasten 
mielestä helpompi ymmärtää kuin vaikkapa tutkijan tekemät muistiinpanot ja 
osallistuva havainnointi (Paju, 2017, 207). Tämä on merkityksellistä myös tut-
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kimuksen eettisyyden kannalta. ’Keskustelu kuvien kanssa’ rakentaa tutkijan ja 
osallistujien välistä yhteistyötä (ks. Kullman, 2012; Rose, 2014). Sen lisäksi, että 
’keskustelevat kuvat’ avaavat lasten omia näkemyksiä, kertominen itselle tärkeistä 
asioista ja paikoista valokuvien avulla voi olla tutkimukseen osallistuville lapsille 
emansipoivaa ja lisätä lasten toimijuutta ja osallisuutta (ks. Emmison, Smith & 
Mayall, 2012; Ford ym., 2017; Kumpulainen, 2016).

Lapsuudentutkimus työn lähtökohtana 

Lapsuudentutkimus on monitieteinen yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksen alue, 
joka tuo esiin sitä, mitä lapsena oleminen ja lapsuus ovat lasten näkökulmista 
(Alanen, 2009, 9; Alasuutari, 2009, 54). Lapsuudentutkimus on kiinnostunut esi-
merkiksi siitä, kuinka yhteiskunnan instituutiot asettavat ehtoja ja mahdollisuuk-
sia tietynlaisen lapsuuden tuottamiselle ja millaisia vaikutuksia taloudellisilla, 
sosiaalisilla ja poliittisilla tekijöillä on lasten elämään (Alasuutari, 2009, 54–55; 
Mayall, 1994). Kiinnostus lapsuudentutkimuksen tutkimusalueen kehittämiseen 
heräsi 1980-luvulla, kun lapsuuteen liittyvä huolikeskustelu (esimerkiksi pelko 
lapsuuden lyhenemisestä tai loppumisesta, vanhemmuuden heikkenemisestä, ja 
kasvatuksen heikosta tilasta) lisääntyi ja lapsuus alkoi näyttäytyä ’sosiaalisena 
ongelmana’. Lapsuuteen liittyy monia ristiriitaisuuksia, kuten se, että aikuiset 
haluavat lapsille ja lapsilta erilaisia asioita verrattuna siihen, minkälaiset olosuh-
teet lapsille on järjestetty. Vanhemmat esimerkiksi uskovat, että olisi hyväksi olla 
enemmän yhdessä lasten kanssa, vaikka lasten ja vanhempien arkielämät ovat 
usein eriytyneet toisistaan. (Alanen, 2009, 10–12, 28; Qvortrup, 1995, 8, 9; ks. 
myös Kallio, Ritala-Koskinen & Rutanen, 2010; Prout, 2011.) Iltapäivätoiminnan 
järjestäminen korostaa osaltaan lasten ja vanhempien maailmojen eriytymistä. 
Toiminnan järjestämiseen liittyy myös monia taloudellisia ja poliittisia päämääriä.  

Keskeistä lapsuudentutkimuksessa on se, että lapset ymmärretään yhteis-
kuntiensa ja yhteisöjensä jäseninä ja toimijoina ja että lapsuus ymmärretään 
osana yhteiskuntaa, sen rakenteita ja kulttuuria (Alanen, 2009, 9; Christensen 
& Prout, 2005). Lasten ajatellaan olevan pystyviä ja aktiivisia, omia kulttuurejaan 
rakentavia toimijoita, ’tässä ja nyt’; lapset eivät siis ole pelkästään kohti aikuisuutta 
kehittyviä ja opetettavia, ’ei vielä valmiita’ (beings – becomings) (Alanen, 2009, 
17; Alasuutari, 2009; 54; Corsaro, 2005; Qvortrup, 1994). Pidän tärkeänä kuulla 
ja huomioida lapsia ’tässä ja nyt’. Tutkimuksessani tarkastelen, miten lapset lap-
suuttansa ja iltapäiviänsä kuvailevat ja kertovat. 

Lapsuutta koskeva tieto on ollut pitkään aikuislähtöistä, sillä lapsia on tut-
kittu usein osana perheitä tai kouluyhteisöä. Kasvatustieteessä lapsuutta on tar-
kasteltu erityisesti kehityspsykologian kautta, jolloin lasten ajatellaan tarvitsevan 
kasvatusta ja yhteiskuntaan sopeuttamista. Perinteisesti lapsuus on ajateltu luon-
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nolliseksi kasvuksi ja siirtymävaiheeksi aikuisuuteen. Lapsuudentutkimuksessa 
lapsuus nähdään sosiaalisena konstruktiona, yhteiskuntarakenteen ja instituuti-
oiden rajaamana, ajallisesti ja paikallisesti rakentuvana sosiaalisena asemana ja 
elintilana, erityisenä elämänvaiheena. Usein tarkastelussa ovat prosessit, jotka 
määrittävät lasten elämää ja toimintamahdollisuuksia. (Alanen, 2009; Christensen 
& Prout, 2005.) Lisäksi on tärkeää havaita, kuinka lapset itse vaikuttavat omalla 
toiminnallaan lähiyhteisöihinsä ja elettyyn tilaan (ks. Setälä, 2012, 188).

Kun tutkimusta tehdään yhdessä lasten kanssa, tulisi Nigel Thomasin (2017, 
160–161) mukaan huomioida kolme keskeistä, mutta jossain määrin ongelmallis-
ta kysymystä: miten määritellä lapsia (usein lapsia koskeva tutkimus ajatellaan 
koskevan päiväkoti- tai alakouluikäisiä lapsia, vaikka kaikki alle 18-vuotiaat ovat 
lain13 mukaan lapsia), miten määritellä tutkimusta (esimerkiksi osana koulutyötä 
vai vapaa-aikaa ja arkea), ja miten käsitteellistää lasten ja tutkimuksen välistä 
suhdetta (millainen on lapsen rooli tutkimuksessa silloin, kun lapset ovat niin 
sanottuja kanssatutkijoita). Allison James ja Adrian James (2012) korostavat, että 
lapsuutta tutkittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota paitsi tutkimuksen eetti-
syyteen, myös metodeihin, joita tutkimuksessa käytetään. Lasta ei tulisi nähdä 
pelkästään tutkimuksen kohteena vaan tutkimuksen osallistujana. Lapsuudentut-
kijoiden parissa on keskusteltu paljon myös siitä, että tutkimuksissa tulisi käyttää 
lapsiystävällisiä menetelmiä. Toisaalta voidaan kyseenalaistaa, tarvitaanko lapsia 
varten erilaisia menetelmiä kuin tehtäessä tutkimusta aikuisten parissa, jos kerran 
lapset ymmärretään kykenevinä ja oman elämänsä asiantuntijoina. (Christensen 
& James, 2017; James ym., 1998.) 

Alan Prout (2011) näkee lasten toimijuuden (as beings) rakentavan helposti 
myyttiä lapsista autonomisina ja itsenäisinä, vaikka kaikki ihmiset ovat epätäy-
dellisiä ja riippuvaisia, ja erilaiset rakenteet ja ympäröivät rajat vähentävät (myös 
aikuisten) mahdollisuutta täysivaltaiseen toimijuuteen. Sekä lasten että aikuisten 
elämät ovat jatkuvaa institutionaalisten rakenteiden tuottamista ja uusintamista 
(as becomings). Lapsuudet eivät myöskään ole samanlaisia. Prout ehdottaakin, 
että lapsuuden sijaan pitäisikin puhua lapsuuksista. (Prout, 2011.) Lasten asema 
yhteiskunnassa onkin hiljalleen muuttunut tai muuttumassa, aikuisuutta ei enää 
mielletä lapsuuden vastakohdaksi (Strandell, 2012a, 14–15). 

Etnografisessa tutkimuksessa toimijuus voidaan ajatella myös prosessina, ei 
pelkästään tutkimukseen osallistuvan lapsen tai tutkijan toimijuutena. Tällainen 
osallistuminen voi tuottaa minkälaisen tavan tahansa asettua tutkimukseen. Täl-
löin tavoitteena ei ole selvittää pelkästään sitä, miten lapset ilmaisevat tai näkevät 
asiat tai mihin heillä on valtaa. Sen sijaan vaihtoehtoisena tavoitteena voi olla lasten 
kanssa oleminen (being with) tavalla, joka on riittävän avoin, että tunnistamme 
olevamme yhteydessä myös toisiin (materiaan/ihmisiin/muihin). (Dennis & Huf, 
2020, 459.) Valokuva-aineistoa tuottaessani kuvakeskusteluihin antautuminen 
kyseenalaisti usein aikuisen ja lapsen välistä valta-asetelmaa. Lapsuudentutki-
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muksen näkökulma ja valokuvien liittäminen etnografiseen tutkimukseen mah-
dollisti tutkimusprosessin, jossa tavoite lasten maailmojen ymmärtämisestä ja 
lasten omien näkemysten ja kertomusten tavoittamisesta avautui myös yhteisenä 
tutkijan ja osallistujan välisenä tiedontuottamisen prosessina.   

Lapsuuden instituutiot: esimerkkinä iltapäivätoiminta 

Yksi tärkeimmistä keinoista vaikuttaa sosiaalisiin järjestyksiin ja käytäntöihin ovat 
lait ja asetukset (James & James, 2004). Lainsäädännöllä määritellään esimerkik-
si kronologisia ikärajoja ja erotellaan ”lapsuuden ja aikuisuuden elämänpiirejä” 
(Harrikari, 2008, 18). Näin aikuisten käsitykset lapsista ja lapsuudesta tulevat 
osaksi myös lasten omia kokemuksia lapsuudesta (Andresen ym., 2011). Lasten 
oletetaan esimerkiksi osallistuvan erilaisiin sosiaalistaviin käytäntöihin toisten 
samanikäisten lasten kanssa. Erilaisissa lapsuuden instituutioissa mahdollistuu 
arvojen ja perinteiden välittäminen ja niillä on merkitystä myös yhteiskuntarauhan 
ylläpitämisessä (Pekkarinen & Vehkalahti, 2012, 12–13). 

Säädösten ja lakien taustalla vaikuttavat usein monet kansainväliset, kan-
salliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja taloudelliset muutokset (Andresen ym., 
2011). Pohjoismaissa pyrkimys lapsuuden institutionalisointiin liittyi erityisesti 
kansallisvaltioiden syntyyn ja toimintatavoitteisiin (Harrikari, 2008, 18). Suo-
messa kansakouluasetus (1866) ja laki oppivelvollisuudesta (1921) olivat merkit-
täviä lapsuuden institutionalisoinnin keinoja (Pekkarinen & Vehkalahti, 2012). 
Tähän vaiheeseen liittyi myös koulun kerhotoiminnan kehittyminen 1800-lu-
vun lopulla. Iltapäivätoiminnan historian katsotaan limittyvän kerhotoiminnan 
historiaan (Iivonen, 2009, 17). Aluksi opettajien järjestämällä kerhotoiminnalla 
pyrittiin laajentamaan kansakoulun päättäneiden nuorten sivistystä ja ohjaamaan 
heidät hyvien harrastusten piiriin (Kailanpää 1987, 3; Kansakouluasetus, 1866; 
ks. myös Lehto & Blocker, 2009). Oppivelvollisuuslain (Laki oppivelvollisuudesta 
1921) myötä kerhotoiminta muuttui nuorisokerhotoiminnasta koululaisten oppi-
laskerhotoiminnaksi. 

Lasten ja lapsuuden tila nousi Euroopassa laajemminkin puheeksi 1900-lu-
vun alussa. Leena Alasen (2009, 13) mukaan erityisesti ruotsalaisen Ellen Keyn 
(1900) ehdotus ”’lapsen vuosisadasta’ ja yhteiskuntapoliittisen lapsikeskeisyyden 
toteuttamisesta” sekä vaatimus lasten näkemisestä pelkän työvoiman ja taloudel-
lisen arvon sijasta emotionaalisesti arvokkaina johti siihen, että monet yksityiset, 
kunnalliset ja valtiolliset tahot asettivat tavoitteeksi ”pelastaa lapset heille sopi-
mattomilta ympäristöiltä ja parantaa heidän elinolojaan”. Pohjoismaista erityisesti 
Ruotsissa on iltapäivähoidolla pitkä historia myös osana lastensuojelua (Elvstrand 
& Närvänen 2016; Plantenga & Remery 2017; Rohlin 2012). 
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Myös Suomeen oli perustettu jo ennen koulujen oppilaskerhotoiminnan alkua 
eurooppalaisen (erityisesti saksalaisen) mallin mukaan työtupia tai työkoteja ja 
koululasten päiväkoteja, joissa lapsille tarjottiin ruokaa (ensimmäinen työko-
ti Turussa 1879). Työkodit ja koululasten päiväkodit oli tarkoitettu vähäosaisille 
lapsille, ja niihin saattoi osallistua myös sellaisia lapsia, jotka eivät käyneet kou-
lussa. (Luther, 1924; Pulma & Turpeinen, 1987.) Toiminnalla oli sosiaalipoliittinen 
ulottuvuus, sillä lapset haluttiin pois kaduilta kerjäämästä ja tekemästä mah-
dollisia rikoksia (ks. Pulma & Turpeinen, 1987). Kunnallisin ja yksityisin varoin 
perustettuja lastentarhojen ja lastenseimien yhteydessä järjestettyjä koululasten 
päiväkoteja ja erillisiä työkoteja14 oli kuitenkin vain isoimmissa kaupungeissa, 
kuten Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Viipurissa (Luther, 1924, 18).

Toisen maailmansodan jälkeen lapsiväestön katsottiin olevan valtiollinen 
investointi tulevaisuuteen. Lapsiperheiden voimavaroja pyrittiin lisäämään eri-
laisilla perhepoliittisilla tulonsiirroilla ja palveluilla. Lapsipolitiikka myötäili hy-
vinvointivaltion trendejä aina 1980-luvulle asti. (Harrikari, 2008, 19–20, 29.) 
Hyvinvointipolitiikka ’murtui’ laman myötä 1990-luvun alussa. Sen jälkeen lap-
suus on tullut yhä vahvemmin osaksi valtiollista politiikkaa. Lasten, nuorten ja 
perheiden elämää on alettu järjestää ja hallita esimerkiksi ’varhaisen puuttumi-
sen’ ja ’tuen’ keinoin. Tavoitteena tässä uudenlaisessa riskienhallintapolitiikassa 
on ollut julkisen sektorin kustannuksien vähentäminen. (Harrikari, 2008, 123, 
262; Strandell, 2012a, 14.) 

Tuore Kansallinen lapsistrategia (Valtioneuvosto, 2021) pyrkii luomaan 
pitkäjänteisen (hallitusohjelmien yli ulottuvan) pohjan kansalliselle lapsi- ja per-
hepolitiikalle. Tavoitteena on turvata lapsen oikeuksien toteutuminen yhdenver-
taisesti ja lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen. Tähän pyritään muun 
muassa tukemalla perheiden riittävää toimeentuloa ja mahdollistamalla työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista esimerkiksi tarjoamalla iltapäivätoimintaa (ks. 
Valtioneuvosto, 2021, 15). Lapsen osallistuminen valvottuun iltapäivätoimintaan 
mahdollistaa monissa perheissä huoltajan osallistumisen täysipainoisemmin työ-
elämään15. Toisaalta tämä järjestely vaatii lapsen olemista iltapäivätoiminnassa 
usein jopa koulupäivää pidemmän ajan. 

Nykyinen koululaisten iltapäivätoiminta – virallisesti perusopetuksen 
aamu- ja iltapäivätoiminta – on kouluajan ulkopuolella järjestettyä toimintaa, 
joka on tarkoitettu perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille 
sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille kaikilla vuosiluokilla (Perusope-
tuslaki 1136/2003, 8 a luku). Toiminta on maksullista ja siihen osallistuminen on 
vapaaehtoista. Opetushallitus (OPH, 2004; uudistettu OPH, 2011) on määrittänyt 
perusopetuslain mukaiselle aamu- ja iltapäivätoiminnalle tavoitteet ja keskeiset 
sisällöt, lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM, 2012) on laatinut toiminnal-
le laatukriteerit. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä 
ja lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua, lisätä lasten hyvinvointia, 
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tasa-arvoa ja osallisuutta sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tarjota lapselle 
monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan ja 
lepoon ammattitaitoisen aikuisen valvonnassa (Holappa ym., 2018; OPH, 2011; 
Perusopetuslaki 1136/2003, 8 a luku). 

Ajatus nykyisenkaltaisesta iltapäivätoiminnasta alkoi kehittyä, kun kunnat 
vähensivät päiväkodeissa järjestetyn koululaisten iltapäivähoidon16 (Laki lasten 
päivähoidosta 36/1973) määrää 1990-luvun alun laman jälkeisessä huonossa 
taloudellisessa tilanteessa. Lisäksi vuonna 1996 voimaan tullut subjektiivinen 
päivähoito-oikeus vei päiväkotien resursseja, jolloin koululaisten iltapäivähoitopai-
kat vähenivät entisestään. Lopulta iltapäivähoito loppui päiväkodeissa kokonaan. 
(Rajala 2006, 7.) Myös koulujen järjestämä kerhotoiminta väheni huomattavasti 
laman myötä (Lehto & Blocker, 2009, 101). Joissakin kunnissa seurakunnat ja 
kansalaisjärjestöt järjestivät iltapäivätoimintaan verrattavaa toimintaa, mutta sen 
määrät ja tavat vaihtelivat, eikä järjestetyn toiminnan määrä riittänyt vastaamaan 
lisääntyneeseen kysyntään (Pulkkinen ym., 2005; ks. myös Niskanen, 11.8.2017). 
Tarkastelen iltapäivätoiminnan kehitystä tarkemmin toisessa osajulkaisussa (ar-
tikkeli II).

Nykyisin lähes kaikki Suomen kunnista tarjoavat perusopetuslain mukaista 
aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa. Laki ei kuitenkaan velvoita kuntaa toiminnan 
järjestämiseen, vaan kunta voi päättää, missä laajuudessa se järjestää tai hankkii 
aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa (Perusopetuslain muutos 24.6.2010/642). Mikäli 
kunta päättää järjestää toimintaa, sitä tarjotaan vuodessa joko 570 tuntia (noin 
3 tuntia päivässä) tai 760 tuntia (noin 4 tuntia päivässä). Toimintaa järjestetään 
joka arkipäivä 7–17 välillä. Suurin osa aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään 
kunnan toimesta tai avustettuna toimintana. Lisäksi toiminta voidaan toteuttaa 
ostopalveluna. Tällöin toiminnan järjestäjinä ovat esimerkiksi yksityiset tai jul-
kiset palveluntuottajat, kuten järjestöt ja seurakunnat.17 Ajoittain uutisotsikoihin 
on noussut joidenkin yksittäisten kuntien aikomus luopua iltapäivätoiminnasta 
säästösyistä. Yleensä vanhemmat ovat ryhtyneet kiivaasti vaatimaan toiminnan 
jatkamista, jolloin kunnat ovat päätyneet jatkamaan palvelun tarjoamista (esim. 
Lapuan Sanomat 31.7.2018; YLE 19.9.2018; YLE 17.1.2019). 

Usein perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään 
koulun tiloissa. Päätöksen käytettävistä tiloista tekee kunta. (Aamu- ja iltapäivätoi-
minta; Holappa ym., 2018; Kuntaliitto, 2020; Opetushallitus, Opetus- ja kulttuu-
riministeriö.) Kunta päättää myös osallistumismaksujen suuruudesta. Maksujen 
enimmäismäärästä säädetään laissa18. Osallistumismaksu voidaan jättää myös 
perimättä, tai sitä voidaan alentaa sosiaalisin tai taloudellisin perustein. (Laki 
127/2016.) Iltapäivätoimintaa käytetään yhtenä lastensuojelun työvälineenä. Se 
on varhaisen tuen toimintamuoto ja luonteeltaan lastensuojelulaissa tarkoitettua 
ehkäisevää lastensuojelua19 (Iivonen, 2009, 52; Lastensuojelulaki 417/2007). 
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Vuonna 2019 aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui noin 59 000 lasta20. 
(Kuntaliitto, 2020.) Ensimmäisen luokan oppilaista toimintaan osallistui vähän 
yli puolet ikäluokasta. Toisella luokalla olevia oppilaita osallistui vajaa kolmannes 
ikäluokasta. Erityisen tuen oppilaita aamu- ja iltapäivätoiminnassa oli noin 6 %. 
(Holappa ym., 2018.) Viimeisen kymmenen vuoden aikana aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan osallistuvien lasten määrät ovat hieman kasvaneet (ks. Holappa ym., 
2018, 9; Kuntaliitto 2020; Strandell, 2012a, 16). 

Iltapäivätoiminnan sisällöt vaihtelevat kunkin kunnan ja toiminnan järjes-
täjän tekemien suunnitelmien mukaisesti. Lain mukaan toimintaan osallistuville 
on kuitenkin aina tarjottava välipala. Ohjelma voi koostua esimerkiksi ohjatusta 
toiminnasta (liikuntaa, erilaisia pelejä ja leikkejä, erilaisten taitojen opettelua), 
lepohetkistä tai rentoutumisesta, läksyjen teosta ja lasten omaehtoisista leikeistä 
ja niin sanotusta vapaasta tekemisestä. (OPH, 2011, 12–13.) Myös koulun kerho-
toiminta ja taiteen perusopetus voivat olla osa lapsen ohjattua iltapäivätoimin-
taa (OPH, 2011, 13; Opetushallitus, Koulun kerhotoiminta). Iltapäivätoiminnan 
ohjaajana voi toimia ammatillisen perustutkinnon, opistoasteen tutkinnon tai 
tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö (VN 115/2004). 
Ohjaajalla on valvontavastuu iltapäivätoimintaan osallistuvasta lapsesta tämän 
koko iltapäivätoiminnassa oloajan.

Valvomattomien iltapäivien vaaroista ja iltapäivien ’järjestämisen’ tarpeesta 
käydyissä keskusteluissa 2000-luvun taitteessa sekä nykyisissä iltapäivätoimin-
nalle luoduissa tavoitteissa on hämmentävissä määrin samankaltaisuutta kuin 
keskusteluissa vajaa sata vuotta aiemmin, kun Suomessa suunniteltiin koululasten 
päiväkotien uudistamista. Vuodelta 1924 olevassa Kenraali Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton julkaisussa Bärbi Luther (1924, 19–20) nosti puheeksi ehkäisevän 
lastensuojelutyön (koululasten päiväkotien) vähäisen määrän ja kadun vaarat. 
Hän peräänkuulutti ”lasten elämässä ilmenevän kasvatushädän” laajuuden ja 
syiden tutkimista ja 7–14-vuotiaiden lasten huolenpidon ja kasvatuksen tarvetta 
(Luther, 1924, 20–23). Tulevien koululasten päiväkotien haluttiin olevan lähei-
sessä yhteydessä seimen ja lastentarhan kanssa. Lisäksi korostettiin yhteistyötä 
ja vuorovaikutusta lasten kotien ja koulun kanssa. Tavoitteena oli valvoa lasten 
parasta. Läksyjen lukemisen suunniteltiin olevan ainoa ehdottomasti vaadittava 
työsuoritus21. Tärkeänä pidettiin työn ja leikin, hyödyn ja huvin, liikunnan ja levon 
oikeaa suhdetta. Lapsille tuli antaa aikaa myös ’vapaaseen askarteluun’, jonka 
aikana sai joskus lukea. Aterioiden yhteydessä ’teroitettiin’ hyviä pöytätapoja. 
(Luther, 1924, 22–30.) 

Asiallista käytöstä ja hyvien pöytätapojen noudattamista vaaditaan iltapäivä-
toiminnassa välipalalla myös nykyisin. Edelleen korostetaan yhteistyötä koulun ja 
kodin kanssa. Läksyjen tekemisestä iltapäivätoiminnassa sovitaan yleensä kodin 
kanssa. Leikki on korvannut työn, ja lapsille järjestetään paljon erilaista ohjattua 
tekemistä. Niinpä siinä, missä ennen pohdittiin työn ja leikin suhdetta, nykyisin 
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askarruttaa ohjatun ja vapaan toiminnan välinen suhde. Myös liikunta ja lepo 
ovat edelleen olennaista lasten iltapäivissä, vaikkakaan lepohetkien toteutumi-
nen ei välttämättä ole tilojen ja suurten ryhmien takia yksinkertaista. (Ks. OPH, 
2011; Holappa ym., 2018.) Toiminnan lähtökohtana on nykyisinkin toimia lapsen 
parhaaksi (ks. Rajala, 2006) ja tarjota lapsille turvallinen ympäristö ja aikuisen 
tuki vapaa-ajan viettämiseen (poissa kaduilta). 

Aamu- ja iltapäivätoiminta on ollut vuoden 1999 jälkeen osa kunkin hal-
lituksen hallitusohjelman tavoitteita (VNK 2003; VNK 2007; VNK; 2011; VNK 
2015; VN 2019a; VN 2019b). Tämänhetkisessä hallitusohjelmassa (VN 2019b) 
tavoitteena on vahvistaa koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa (sekä koulun ker-
hotoimintaa) ja sen laatua. Valtioneuvosto (2021) pyrkii lisäämään yhteistyötä 
kuntien ja kolmannen sektorien toimijoiden välillä. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa 
olevien lasten on tarkoitus päästä osallistumaan myös niin sanotun Harrastami-
sen Suomen mallin22 mukaiseen toimintaan. Sen tarkoituksena on mahdollistaa 
kaikille lapsille ja nuorille koulupäivän yhteyteen maksuton harrastus (OKM, 2019; 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.2.2021; Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.6.2020; 
ks. myös OKM/harrastamisensuomenmalli). 

Koululaisten iltapäivien muuttuminen poliittiseksi kysymykseksi on kytkök-
sissä muun muassa Euroopan unionin ja OECD:n (mm. 2000, 2001) koulutus-
poliittisiin linjauksiin (Strandell, 2013). Tähän liittyy kansainvälinen keskustelu 
lapsen oikeuksista ja kysymys myös lasten asemasta tutkimuksessa (Thomas, 
2017; ks. myös Eurofound 2006; Eurofound 2007). Vuonna 1991 Suomessa rati-
fioitu YK:n lapsen oikeuksien sopimus on ollut tärkeä lasten yhteiskunnalliseen 
asemaan ja lapsipolitiikkaan sekä lapsuuden yksilöllistymiseen vaikuttava tekijä 
(Yleissopimus lapsen oikeuksista 60/1991; ks. myös Kallio, 2009, 119; Aaltonen, 
2012, 181). Lapsen oikeuksien sopimuksen myötä 1990-luvun lopulla lapsiväestöä 
koskevissa poliittisissa tavoitteissa voimistuivat eettiset perustelut. Hyvinvointiin 
ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät tavoitteet ovat puolestaan vahvistuneet 
2000-luvulla. (Harrikari 2008, 18; Pekkanen & Vehkalahti, 2012, 2, 8.) Tämä 
näkyy muun muassa iltapäivätoimintaa käsittelevissä ohjausasiakirjoissa. 

Lasten iltapäivien järjestäminen osuu aikaan, jolloin turvallisuudesta, ja 
erityisesti lasten ’turvallistamisesta’ on tullut yhteiskunnan perusarvoja. Lapsia ja 
lapsuutta koskevia uhkia ei enää pyritä pelkästään hallitsemaan, vaan ne pyritään 
poistamaan kokonaan. (Strandell, 2012a, 48–49; ks. myös Koskela, 2009; Pekka-
rinen & Vehkalahti, 2012.) Laajemmassa yhteiskunnallisessa kehyksessä tarkas-
teltuna iltapäivätoiminnan järjestäminen edustaa Strandellin (2012a, 17) mukaan 
lapsuuden muutosta. Muutos on kuitenkin vaikea hahmottaa lapsiin ja lapsuuteen 
kohdistuvien ristiriitaisten vaatimusten takia. Lasten odotetaan toisaalta olevan 
aktiivisia ja omatoimisia, mutta samalla heidän katsotaan tarvitsevan suojelua 
mahdollisilta ulkopuolisilta vaaroilta ja oman riskikäyttäytymisen aiheuttamilta 
vaaratilanteilta. (Strandell, 2012a; ks. myös Alanen, 2009.)
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Turvallisuuskysymysten lisäksi aikuiset ovat olleet huolissaan lasten suunnit-
telemattomattomasta ajankäytöstä. Iltapäivätoimintaan kohdistuvissa tavoitteissa 
on nähtävissä pyrkimys lasten vapaa-ajan hallintaan ja uusi investointiajattelu, 
jossa ollaan kiinnostuneita lasten koulun jälkeisestä vapaa-ajasta ja sen laadusta 
esimerkiksi oppimisen ja koulutuksen näkökulmasta sekä vapaa-ajan vaikutuk-
sista lasten tulevaisuuteen ja taloudelliseen tehokkuuteen. (Strandell, 2012a; 52.) 
Yhtenä ratkaisuna turvallisuus- ja ajankäyttökysymyksiin nähdään valvottu ilta-
päivätoiminta. Tarkastelen iltapäivätoimintaa lapsuuden instituutiona sekä lasten 
omien näkemysten ja valvotun vapaa-ajan toiminnan välisiä jännitteitä lähemmin 
ensimmäisessä, toisessa ja neljännessä osajulkaisussa.
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3 TUTKIMUSAINEISTOT JA  
TUOTTAMISEN EHDOT

Tässä luvussa kerron ensin, miten pääsin sisälle tutkimaani yhteisöön eli iltapäivä-
toiminnan kentälle. Sen jälkeen esittelen dokumentti-, kädentaitopaja- ja valokuva-
aineistot ja aineistojen tuottamisen ehtoja. Kuvailen tutkimusprosessia ja esitän 
esimerkkejä tutkimuspäiväkirjamerkinnöistä sekä lasten ottamista valokuvista. 
Lopuksi avaan valokuva-aineiston analyysin periaatteita. Kaikki tutkimuksessa 
esiintyvät nimet ovat pseudonyymeja. 

Sisäänpääsyneuvottelut 

Kutsun tutkimustani taustoittavaa aineistoa kädentaitopaja-aineistoksi. Tuotin 
aineiston, kun ohjasin lapsille kerran viikossa käsitöiden tekemistä iltapäivätoi-
minnassa. Olin osa-aikaisessa työsuhteessa kädentaitopajan ohjaajan tehtävässä. 
Hain aineiston hankkimista varten tutkimusluvan pääkaupunkiseudulla sijait-
sevan kaupungin iltapäivätoiminnasta vastaavalta henkilöltä. Huoltajilta pyysin 
luvan lasten osallistumiseen pajaan ja siitä tehtävään tutkimukseen (LIITE 1). 
Myöhemmin pyysin huoltajilta23 uuden luvan lasten osallistumiselle tutkimukseen 
(LIITE 2), kun aloin tallentaa kädentaitopajan toimintaa videokameralla. 

Ennen kädentaitopajan aloittamista kävin kahtena iltapäivänä suunnitte-
lemassa pajaa yhdessä lasten kanssa. Tavoitteena oli esitellä tulevaa toimintaa, 
tutustua lapsiin, muodostaa ryhmät ja kysellä lasten käsityksiä kädentaidoista ja 
käsityöstä. Ensimmäisenä päivänä suunnitteluun osallistui yhdeksäntoista lasta. 
Osa lapsista halusi jäädä keskustelun jälkeen tutustumaan mukanani olleisiin 
käsityökirjoihin ja suunnittelemaan kädentaitopajaa vielä tarkemmin. Toisena 
päivänä toimintaa oli suunnittelemassa viisi lasta. 

Lapsille ei ollut kerrottu pajasta juuri mitään ennakkoon. Ennen yhteistä 
suunnittelua kolme ensimmäisinä iltapäivätoimintaan tullutta poikaa tulivat luok-
seni kysymään, mitä oikein tapahtuu. Heitä kiinnosti kovasti yliopistolta lainassa 
oleva nauhuri. He haaveilivat siitä, mitä he tekisivät, jos saisivat nauhurin itselleen. 
Puolenpäivän aikaan saapui isompi joukko lapsia. Samassa minut ’suljettiin’ toi-
seen huoneeseen odottamaan, että ohjaajat saivat otettua lapset vastaan. Kuulin, 
kuinka lapset olisivat halunneet aloittaa läksyjen teon, kuten normaalistikin. Oh-
jaaja kuitenkin kertoi, että nyt olisi ’toinen juttu’, eikä läksyjä tehtäisi vielä. Toinen 
ohjaaja kuului rauhoittelevan yhtä lapsista. Lapsia myös järjestettiin jonoon ja 
ohjeistettiin pyytämään viittaamalla puheenvuoroa. Mietin oven takana, miten 
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mahdollinen viittaaminen vaikuttaisi tuleviin keskusteluihin. Lasten tapaami-
nen ja keskusteleminen sujuivat kuitenkin hyvin. Olin innoissani ja myös suuri 
osa lapsista vaikutti innostuneilta. He tuntuivat hyväksyvän ajatuksen siitä, että 
minusta tulisi heidän ohjaajansa kädentaitopajassa. He myös keksivät todella pal-
jon erilaisia tekemisiä, materiaaleja ja työtapoja24, joita voisimme tehdä yhdessä. 
Tutkimuspäiväkirjaan kirjoitin: ”Kunpa osaisin toteuttaa kädentaitopajan juuri 
näille lapsille sopivalla tavalla!”

Valokuva-aineiston hankkimista varten hain luvat saman kaupungin opetus-
toimelta, tutkimukseen liittyvien koulujen rehtoreilta, iltapäivätoiminnan järjes-
täjiltä, lasten huoltajilta ja lapsilta25. Eettistä ennakkoarviointia en tutkimukselle 
hakenut, koska Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009; ks. myös TENK, 2019) 
ohjeiden perusteella luvan hakemiseen ei nähty aihetta26. Kaupungin iltapäivätoi-
minnasta vastaavalla henkilöllä oli merkittävä rooli tutkimusluvan saamisessa. 
Iltapäivätoiminnan järjestäjät olivat puolestaan avainasemassa kentälle pääse-
misessä. He antoivat luvan tulla tekemään tutkimusta omissa iltapäivätoiminta-
ryhmissään (en toiminut ohjaajana, enkä ollut työsuhteessa). Lisäksi he kertoivat 
tutkimuksesta ohjaajille, lapsille ja huoltajille. Huoltajille tutkimuksesta kerrottiin 
niin sanotussa kuukausikirjeessä. Lisäksi koteihin lähetettiin lasten mukana tut-
kimuskirje (LIITE 3) ja lupapyyntö (suostumuslomake) (LIITE 4). 

Huoltajille osoitetussa kirjeessä kerroin tutkimuksen toteutuksesta ja sen 
tarkoituksesta. Suostumuslomakkeessa kysyin tutkimukseen osallistumisesta 
(osallistuuko lapsi tutkimukseen, saako hän valokuvata, saako hän olla toisten ot-
tamissa kuvissa, saako hän osallistua valokuvakeskusteluihin, saako keskustelun 
tallentaa äänittämällä, saako valokuvia julkaista jne.). Lisäksi kuvailin aineiston 
tulevaa käyttöä ja kerroin aineiston säilytyksestä (tutkimuksessa tuotetut digitaa-
liset valokuvat ja äänitallenteet, muistiinpanot valokuvakeskusteluista ja paperiset 
suostumuslomakkeet jäävät haltuuni). Suostumuslomakkeessa kysyttiin lapsen 
nimeä, mutta ei muita tietoja (kuten tietoa syntymäajasta tai luokka-asteesta). 
Huoltaja allekirjoitti suostumuslomakkeen; nimenselvennystä ei pyydetty. Suos-
tumuslomakkeessa oli paikka myös lapsen allekirjoitukselle. Lapset palauttivat 
allekirjoitetut lomakkeet ohjaajille. Muutama suostumus palautui sähköpostilla. 
Niistä ohjaajat antoivat minulle paperikopiot. Lähes kaikki iltapäivätoimintaryh-
missä olevista lapsista saivat joko luvan osallistua tutkimukseen tai luvan olla 
toisten lasten ottamissa kuvissa. Vain muutama huoltaja kielsi lapsensa kuvien 
julkaisun tai ’kuvissa näkymisen’. Olen ottanut huoltajien toiveet huomioon jo va-
lokuvien katselutilanteessa. Lähtökohtaisesti julkaistavaksi valitaan kuvat, joissa 
kaikilla siinä olevilla henkilöillä on sekä lupa olla kuvassa että kuvan julkaisulupa. 

Ohjaajat kertoivat lapsille mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen. Kävin 
myös itse esittäytymässä ja kertomassa projektistani ja vastaamassa lasten esittä-
miin kysymyksiin. Ensimmäisessä iltapäivätoimintaryhmässä vierailin muutamia 
päiviä ennen varsinaisen kenttätyön alkua. Seurasin lasten toimintaa ja otin muu-
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tamia valokuvia sekä juttelin ohjaajien ja lasten kanssa. Paikalla oli kymmenkunta 
lasta. Myös toisessa iltapäivätoimintaryhmässä vierailin muutama päivä ennen 
kenttätyön alkua. Tapasin tuolloin arviolta 50 lasta niissä tiloissa, joissa he sillä 
hetkellä olivat, toisin sanoen luokkahuoneessa pidetyssä diskossa, ulkona välipa-
lajonossa ja liikuntasalissa. Salissa olleet lapset pohtivat ääneen valokuvausta ja 
kuvien julkisuutta. He kysyivät, olenko toimittaja, olenko televisiosta tai radiosta, 
ja pääsevätkö he lehteen. Kun vastasin kieltävästi, he olivat pettyneitä. Kerroin, 
että heidän kuvansa saattaisivat kuitenkin tulla esille valokuvanäyttelyyn27, jol-
loin reaktiona oli huudahdus: ”Apua!” Hankalin lasten tekemistä kysymyksistä 
koski vessassa valokuvaamista. Neuvottelin pikaisesti ohjaajien kanssa ja annoin 
luvan wc-tiloissa valokuvaamiseen, mutta sovin lasten kanssa, että varsinaista 
’vessatoimitusta’ ei kuvata. Kolmannessa iltapäivätoimintaryhmässä kävin esit-
täytymässä ja kertomassa valokuvaamismahdollisuudesta noin viikkoa ennen 
kenttätyön alkua yhdessä iltapäivätoiminnan järjestäjän kanssa. Tapasin arviolta 
40–50 lasta isohkossa luokkahuoneessa. Seurasin lasten ja ohjaajan valmistaman 
tanssiesityksen, ja olin mukana myös välipalaruokailussa.

Toisessa iltapäivätoimintaryhmässä ohjaaja oli järjestänyt tutustumis-
käynnin yhteyteen aikaa perehdyttämiseeni. Lisäksi hän halusi tietää, millaisen 
aikataulun mukaan liikun, jotta pystyisi sijoittamaan minut iltapäivätoiminnan 
aikatauluun. Luulen, että tuotin hänelle pettymyksen aikataulujen tarkkuuden 
suhteen, sillä olin samaan aikaan yliopistolla töissä ja jouduin rytmittämään 
iltapäivätoiminnassa käymistäni työaikataulujeni mukaan. 

Pidin lasten tapaamista tärkeänä ennen kenttätyön alkua. Tutkimuseettisel-
tä kannalta katsottuna keskustelut todennäköisesti lisäsivät lasten ymmärrystä 
siitä, mitä tutkimukseen osallistuminen heille tarkoittaisi. Lapset uskalsivat ehkä 
myös paremmin ilmoittautua mukaan tutkimukseen, kun he olivat jo tutustuneet 
minuun ennen tutkimuksen alkua. Toisessa iltapäivätoimintaryhmässä lapset jou-
tuivat keskeyttämään oman toimintansa projektini esittelyn ajaksi. Pelkäsin, että 
esittely ei onnistunut ja lapsia ei ilmoittautuisi mukaan kovin montaa. Kerroin 
huolestani myös ohjaajalle, joka arveli, että lapset kyllä haluavat olla mukana. 
Lapsia ilmoittautui mukaan 59, joten ohjaaja aavisti oikein. Ensimmäisessä ryh-
mässä lapsia ilmoittautui tutkimukseen 51 ja kolmannessa ryhmässä 41. 

Kenttätyön ajankohta määräytyi iltapäivätoimijoiden toiveen mukaan. Sekä 
kaupungin iltapäivätoiminnasta vastaava henkilö että iltapäivätoiminnan järjes-
täjät toivoivat, että menisin tekemään tutkimusta sitten, kun lapset olisivat jo 
tottuneet olemaan iltapäivätoiminnassa. Iltapäivätoimintaan oppiminen, yhteis-
ten sääntöjen luominen, iltapäivätoiminnan järjestykset (vrt. Salo, 1999) ja niihin 
asettuminen koettiin toiminnan kannalta tärkeiksi, eikä niitä haluttu vaarantaa 
valokuvausprojektilla. Järjestely sopi minulle hyvin, sillä halusin tavoittaa nimen-
omaisesti lasten arkea, tavallisia iltapäiviä ja niitä toimintaympäristöjä ja tapoja, 
joihin lapset olivat tottuneet.
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Aineistojen kuvaus

Etnografiselle tutkimukselle on tyypillistä, että siinä on monenlaisia aineistoja 
(Paju, 2015). Tutkimuksessani on dokumenttiaineistoa, etnografista havainnointia, 
tutkimuspäiväkirjamerkintöjä, valokuvia, kuvakeskusteluja ja -kertomuksia (ääni-
tallenteina/ muistiinkirjoitettuina), haastatteluaineistoa ja keskusteluja (äänital-
lenteina) sekä videoaineistoa. Osajulkaisuissa artikkelin I pohjana on kädentaito-
paja-aineisto. Artikkeli II perustuu iltapäivätoimintaan liittyviin dokumentteihin. 
Artikkeleissa III, IV ja V analysoin lasten kanssa tuotettua valokuva-aineistoa. 

Dokumenttiaineisto koostuu vuosina 1995–2011 julkaistuista virallisista 
ja virallisluonteisista iltapäivätoimintaan liittyvistä asiakirjoista (yhteensä 51 
asiakirjaa). Aineistoon sisältyy iltapäivätoimintaa koskevan lain toimeenpanoa 
ohjeistavia viranomaisdokumentteja, hallituksen esityksiä ja lakialoitteita, työ-
ryhmien muistioita ja selvityksiä sekä kehittämissuunnitelmia, tavoite- ja toimin-
taohjelmia, Valtioneuvoston periaatepäätöksiä ja selontekoja, hallitusohjelmia, 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Aamu- ja iltapäivätoiminnan 
perusteet sekä OECD:n raportti Suomen varhaiskasvatuksesta ja lasten iltapäivien 
hoidosta. Aineistohaku on rajattu alkamaan vuodesta 1995, koska tuosta vuodes-
ta eduskunnassa katsotaan alkaneen uudenlaisen lapsiasian intressin (Harrika-
ri, 2008, 35). Valtaosa tarkastelluista dokumenteista on laadittu 2000-luvulla. 
Aineistohaun tein hakukoneella yhdessä Satu Lehdon2 kanssa. Mukaan otettiin 
dokumentit, joissa oli vähintään maininta iltapäivätoiminnasta (ja/tai koulun 
kerhotoiminnasta). Dokumenteista tarkasteltiin hyvinvointiin liittyviä ilmaisuja: 
millaisia kysymyksiä hyvinvoinnista esitettiin, kenen hyvinvoinnista puhuttiin, 
minkä sanojen yhteydessä hyvinvointi-sanaa käytettiin ja miten (millä verbeillä) 
hyvinvointia tavoiteltiin. Dokumentit ryhmiteltiin kuuteen ajanjaksoon sen mu-
kaisesti, minkälaisia lapsia koskevia päätöksiä ja politiikkaa Suomessa tuolloin 
tehtiin ja miten dokumentit ilmensivät noita päätöksiä. 

Kädentaitopaja-aineisto on tuotettu lukuvuonna 2007–2008 yhdessä 
pääkaupunkiseudulla olevassa iltapäivätoiminnassa. Aineisto sisältää käsin kirjoi-
tettuja muistiinpanoja, äänitallenteet kädentaitopajan suunnittelukerroista (kolme 
tallennetta, pituus yhteensä 53.37 minuuttia), äänitallenteet ensimmäisen paja-
kerran palautekeskustelusta (pituus 5.32 minuuttia) ja lasten haastatteluista (viisi 
parihaastattelua ja kaksi yksilöhaastattelua, yhteensä 1.06.42 tuntia) sekä lisäksi 
videoaineistoa (6 pajakertaa). 

2 Artikkeli II on yhteisartikkeli koulun (kohdennettua) liikuntakerhotoimintaa tutkivan Satu Lehdon kanssa 
(ks. Lehto, 2021). Tarkastelimme sekä iltapäivätoiminnan että kerhotoiminnan järjestämistä koskevia doku-
mentteja. Minä vastasin iltapäivätoimintaa koskevasta aineistosta ja sen analysoinnista, Satu vastasi koulun 
kerhotoimintaa käsittelevästä aineistosta ja sen analysoinnista. 
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Ohjasin pajoja viikoittain puolen vuoden ajan (yhteensä 24 iltapäivänä). 
Yksi pajakerta kesti hieman yli tunnin. Iltapäivän aikana järjestettiin kahdesta 
kolmeen samansisältöistä pajaa. Osallistujia yhdessä pajassa oli 8–18. Yhteensä 
lapsia osallistui pajatoimintaan 33 (lapset olivat pääasiassa 7–9-vuotiaita). Ryh-
mien kokoonpano vaihteli sen mukaan, keitä lapsia oli paikalla ja kuka halusi 
osallistua. Pajakerrat alkoivat lokakuussa ja jatkuivat tammikuulle. Välissä oli 
reilun kuukauden mittainen tauko, jonka jälkeen toiminta jatkui maaliskuusta 
toukokuun loppupuolelle. Kädentaitopajassa tein havaintoja siitä, minkälaisia 
käsitöitä lapset tekivät ja miten he työskentelivät. Tein huomioita myös lasten 
osallistumisesta tai jättäytymisestä toiminnan ulkopuolelle sekä muista iltapäi-
vätoiminnan käytännöistä, kuten välipalajärjestelyistä. Lisäksi kirjoitin muistiin 
kenttätyön tekemiseen liittyviä tunteita.28

Lasten haastattelut toteutin juuri ennen joulua. Haastattelutilana oli kapea 
varastohuone, johon lapset eivät tavallisesti päässeet. Keskustelin lasten kanssa 
esimerkiksi siitä, mistä asioista he tykkäävät yleensä ja mistä he tykkäävät käsi-
töissä, miltä käsitöiden tekeminen tuntuu ja miten he ratkaisevat ongelman, jos he 
eivät osaa jotain. Muutama lapsista kysyi varastossa olevista tavaroista, ja yhden 
kerran minulta kysyttiin, haastattelenko usein lapsia. 

Pajojen videotaltiointeja tein huhti- ja toukokuussa. Alun perin videoinnin 
tarkoituksena oli dokumentoida pajassa toimimista. Lapset alkoivat kuitenkin 
mieltää videoinnin jonkinlaisena ’käsityöuutisten’ toimittamisena. Kun eräänä 
pajakertana en ehtinyt laittaa videokameraa valmiiksi, yksi lapsista kysyi kesken 
kaiken, emmekö teekään ’käsityöuutisia’. Haimme sitten kameran ja asensimme 
sen kuvaamaan. Työskentelyn lopuksi lapset kävivät ’toimittamassa uutisia’ eli 
kertomassa ja näyttämässä kameralle, mitä he tekivät pajassa sinä päivänä.

 Lasten suhtautuminen videokameraan sai ajattelemaan visuaalisten mene-
telmien tuomia etuja aineiston tuottamisessa. Lisäksi kädentaitopajan ohjaamisen 
aikana esiin nousseet kysymykset iltapäivätoiminnan luonteesta vaikuttivat siten, 
että tutkimustehtävä muuttui. Avaan tätä prosessia artikkelissa I. Kysymykset 
lasten iltapäivien järjestämisestä vaikuttivat osaltaan myös dokumenttiaineiston 
kokoamiseen (artikkeli II). Tutkimusprosessin myötä pääasialliseksi aineistoksi 
tulivat kuitenkin lasten ottamat valokuvat ja valokuvista käydyt keskustelut, siksi 
käsittelen yhteenvedossa laajemmin juuri valokuva-aineistoa. 

Valokuva-aineisto koostuu iltapäivätoimintaan osallistuneiden lasten (suu-
rin osa 7–9-vuotiaita) ottamista digitaalisista valokuvista, kuvakertomuksista ja 
keskusteluista, kenttämuistiinpanoista ja tutkimuspäiväkirjamerkinnöistä. Ai-
neisto on hankittu pääkaupunkiseudulla kolmessa iltapäivätoimintaryhmässä, 
yhteensä viiden kuukauden aikana lukuvuonna 2009–2010. Valokuvaamiseen ja 
kuvakeskusteluihin kului 4–5 viikkoa kussakin ryhmässä. Ensimmäisessä ryh-
mässä vietin 17 iltapäivää, toisessa ryhmässä 20, ja kolmannessa ryhmässä10 
iltapäivää.
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Yhteensä 124 lasta (70 tyttöä, 54 poikaa) valokuvasi iltapäiviään ja kertoi 
ottamistaan kuvista (4952 tallennettua valokuvaa)29. Valokuvien määrä vaihteli 
kuvaajaa kohti viiden ja 260 kuvan välillä. Yleisimmin lapset ottivat 10–40 valo-
kuvaa, viisi lapsista kuvasi yli 100 kuvaa. Tallensin kuvakeskustelut äänittämällä 
(103 keskustelua) tai kirjoitin ne käsin muistiin (21 keskustelua). Tallennukseen 
käytin MP3-soitinta. Äänittämällä tallennettujen valokuvakeskustelujen yhteis-
pituus on 29.22.56 tuntia. Äänitettyjen keskustelujen keskimääräinen pituus on 
noin 17 minuuttia30. Kuvakeskustelujen tai muiden keskustelujen äänitallenteita 
ei esitetä julkisesti.

Pyysin lapsia valokuvaamaan heidän tavallista iltapäiväänsä: sitä mitä he 
iltapäivätoiminnassa normaalisti tekivät sekä paikkoja, joista he pitivät tai joista 
he eivät pitäneet. Lähtökohtaisesti jokainen tutkimukseen osallistunut lapsi ku-
vasi omaa iltapäiväänsä yhden iltapäivän ajan. Lapsella oli mahdollisuus kuvata 
myös toisen (tai kolmannen) kerran, jos hän itse pyysi saada jatkaa kuvaamista. 

Katsoin vuorollaan jokaisen kuvaajan kanssa hänen ottamansa valokuvat 
tietokoneen näytöltä. Istuimme tietokoneen ääressä vieretysten. Pyysin lasta ker-
tomaan kuvista vapaasti. Usein kysyin myös, mitä kuvassa on ja miksi hän otti 
kuvan. Keskustelimme lisäksi siitä, mitä kuvaaja tavallisesti tekee iltapäivätoimin-
nassa, minkälaisen iltapäivätoiminnan hän tekisi lapsille, jos olisi itse ohjaaja, ja 
miten tai missä hän viettäisi iltapäivän, jos saisi valita vapaasti, tai millainen olisi 
hänen unelmailtapäivänsä. Keskustelun lopuksi kuvaaja valitsi viisi iltapäiväänsä 
parhaiten kuvaavaa kuvaa. Pyysin valitsemaan sellaisia kuvia, jotka saa näyttää 
toisille lapsille ja aikuisille. Lisäksi kukin valokuvanneista lapsista valitsi yhden 
kuvan, josta hän sai myöhemmin paperikopion kiitokseksi ja muistoksi osallis-
tumisestaan tutkimukseen. Kuvailen valokuva-aineistoa ja valokuva-aineiston 
analyysiperiaatteita tarkemmin tämän luvun loppupuolella.

Iltapäivätoiminnan kentällä 

Kädentaitopaja taustoittamassa tutkimusta. Kädentaitopajan yhteydessä 
tuottamani etnografinen aineisto toimi käynnistäjänä valokuva-aineiston hankki-
miselle ja lopullisen tutkimustehtävän muotoutumiselle. Kädentaitopaja-aineiston 
tuottamisen voi nähdä eräänlaisena kokeiluna ja iltapäivätoimintaan tutustumi-
sena ’sisältäpäin’ ohjaaja-tutkijana. Opin siinä paitsi iltapäivätoiminnasta, myös 
etnografisen aineiston tuottamisesta.

Kädentaitopaja jakautui kahteen noin kolmen kuukauden mittaiseen jak-
soon (yleensä paja oli kerran viikossa). Jälkimmäisen jakson loppupuolella aloin 
miettiä pajojen videoinnin myötä, mitä visuaaliset menetelmät voisivat tuottaa 
lasten kanssa tehtävässä tutkimuksessa. Erityisesti minua kiinnosti valokuvaus 
etnografisen tutkimuksen osana. Tässä vaiheessa myös tutkimustehtävä muuttui. 
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Halusin tutkia iltapäivätoimintaa lasten näkökulmasta ja ymmärtää, millaiseksi 
lasten iltapäivät rakentuvat ja miten lapset niitä itse rakentavat. 

Vielä silloin, kun menin ohjaamaan lapsille kädentaitopajaa, tutkimukseni 
tavoitteena oli selvittää kädentaitojen merkityksiä lasten hyvinvoinnille. Olin aja-
tellut ennakkoon, että onnistuminen ja osaaminen olisivat kiinnostavia havain-
noitavia seikkoja. En kuitenkaan ollut suunnitellut tarkemmin, miten hyvinvoin-
tia voisi tutkia. Osittain tästä syystä aineistosta tuli hajanaista, eikä se tuntunut 
sopivan tarkoitukseensa. 

Refleksiivisyyttä pidetään usein etnografisen tutkimuksen laatuvaatimuk-
sena. On hyvä kyseenalaistaa tutkimusprosessia ja tutkijan tuottamia represen-
taatioita ja sen epämukavuuksia (reflexivity of discomfort). (Lappalainen, 2007b, 
78; Pillow, 2003, 192.) Kädentaitopajassa kipuilin kireiden aikataulujen kanssa 
ja tunsin epävarmuutta havaintojeni laadusta. Pohdin paljon sitä, ketä, keitä tai 
mitä minun tulisi havainnoida pajatyöskentelyn aikana. Mietin myös, olisiko pa-
rempi havainnoida vain yhtä lasta ja tulisiko päättää ennakkoon, ketä havainnoi, 
vai olisiko sittenkin tarpeen muodostaa läpileikkaus siitä, mitä pajassa tapahtuu. 
Tutkimuspäiväkirjaan kertyi luetteloita lasten tekemisistä, pieniä tapahtumakuva-
uksia, huomioita joidenkin (usein samojen) lasten tavasta toimia pajassa ja jatkuvaa 
reflektointia sen suhteen, kuinka olin itse toiminut ohjaustilanteessa, ja kuinka 
olisin voinut toimia paremmin ohjaajana ja tutkijana. 

Ensimmäisen pajakerran jälkeen jäin pohtimaan, miten tuotettuun aineis-
toon vaikuttaisi se seikka, että pystyin olemaan iltapäivätoiminnassa vain ker-
ran viikossa. Arvelin, että iltapäivätoiminnassa mukana oleminen myös viikon 
muina päivinä, olisi auttanut huomaamaan mahdollisia eroja lasten toiminnassa 
kädentaitopajassa verrattuna heidän toimintaansa iltapäivätoiminnassa yleensä. 
Pohdin myös sitä, miten toisten ohjaajien antamat ohjeet liikkumisesta, tilaan 
asettumisesta, odottamisesta, ohjeiden kuuntelusta ja keskittymisestä vaikut-
taisivat lasten kokemuksiin käsitöiden tekemisestä. Lapset kuitenkin tuntuivat 
suhtautuvan saamiinsa ohjeisiin rauhallisesti, ja koska ryhmäkoko oli suuri ja 
käytettävissä oleva tila oli melko pieni, järjestyksen pito oli varmasti tarpeen 
turvallisuudenkin vuoksi. 

Ulla-Maija Salo (2007, 240) korostaa kirjoittamisen tärkeyttä etnografisessa 
tutkimuksessa: kirjoittaminen on ”ajattelemista, analysoimista” ja ”tapa keksiä asi-
oita”. Muistiinpanojen tekeminen ja osallistuva havainnointi oli ohjauksen ohessa 
vaikeaa. Kun kirjoitin jälkeenpäin muistiinpanoja tutkimuspäiväkirjaan, pystyin 
kuvaamaan vain ylimalkaisesti kädentaitopajan tapahtumia. Minulla ei myöskään 
ollut riittävästi aikaa pohtia havaintoja kirjoittamalla. Siksi ehdotin kädentaitopa-
jan videointia. Lapset olivat ehdotuksesta innoissaan, sillä he halusivat ’telkkariin’. 
Tavallaan he lopulta myös pääsivät ’telkkariin’ sillä kamera oli aina pajakertojen 
lopuksi yhdistettynä televisioon ja lapset näkivät kuvansa samanaikaisesti, kun he 
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’toimittivat käsityöuutisiaan’ eli puhuivat ja näyttivät töitään kameralle. Ajattelen, 
että myöhemmin toiset lapset ’toimittivat uutisia iltapäivistään’ valokuvien avulla.     

Valokuva-aineiston tuottaminen. Ensimmäisenä kenttätyöpäivänä iltapäivä-
toiminnassa oli läsnä paljon vähemmän lapsia kuin tavallisesti. Kaikki ne lapset, 
joiden oli ajateltu kuvaavan, olivat luistelemassa. Yllättäen kuvausvuoron saivat eri 
lapset kuin oli suunniteltu. Tämänkaltainen yllätyksellisyys ja pieni epävarmuuden 
tuntu säilyi koko kenttätyön ajan. En koskaan tiennyt tarkasti, mitä iltapäivätoi-
minnassa oli minäkin päivänä odotettavissa.

Kuvauspäivä alkoi tavallisesti niin, että saavuin iltapäivätoimintaan hieman 
puolen päivän jälkeen ja annoin lapsille kamerat, lyhyen käyttöopastuksen kame-
roiden käyttöön ja ohjeen kuvaukseen. Ohjaaja jakoi kamerat muutamana kerta-
na, kun en päässyt paikalle. Kamerat jaettiin sen mukaan, kenen oli suunniteltu 
kuvaavan, kuka lapsista oli läsnä ja/tai kuka lapsista halusi valokuvata. Lapset 
tulivat iltapäivätoimintaan eri aikoina, eivätkä kaikki olleet paikalla joka päivä. 
Joskus jouduin odottelemaan kuvausvuorossa olevia lapsia koulusta; useimmiten 
lapset tulivat itse kysymään, voivatko he kuvata. Jos kameroita jäi vapaaksi, kävin 
kysymässä niiltä lapsilta, joilla oli kuvauslupa ja jotka eivät olleet vielä kuvanneet, 
halusiko joku heistä kameran sinä päivänä. Ihan kaikki eivät lopulta halunneet 
valokuvata. Silti tutkimukseen osallistuvien lasten määrä oli paljon suurempi kuin 
ennalta odotin. 

Ensimmäiseksi pyysin lapsia ottamaan valokuvan paperista, johon he olivat 
kirjoittaneet oman nimensä. Näin pystyin myöhemmin näkemään, kenen valoku-
vat olivat kyseessä. Usein lapset kokeilivat kuvaamista parin kuvan verran ennen 
kuin he lähtivät kuvaamaan muihin tiloihin tai pihalle. Seurasin lasten kuvaa-
mista mahdollisuuksien mukaan. Joskus kuljin konkreettisesti lasten mukana, 
jotta he pääsivät kuvaamaan sellaisiin paikkoihin, joihin he eivät olisi muuten 
päässeet. Esimerkiksi koulupihan viereiseen metsään ja kahdessa iltapäivätoimin-
taryhmässä koulun aulaan ja ruokalaan johtavaan käytävään lapset eivät saaneet 
mennä ilman aikuista. Toisinaan valokuvaus laajensi lapsen oikeuksia liikkua 
iltapäivätoiminnan tiloissa. Lapset saattoivat käydä kuvaamassa jonkin kohteen 
ja tulla sitten takaisin. Kun lapset olivat kuvanneet omasta mielestään riittävästi, 
he palauttivat kameran joko ohjaajalle tai minulle.

Pyrin järjestämään kuvakeskustelut rauhallisessa paikassa (esimerkiksi 
tyhjässä luokassa, ruokalassa ja neuvotteluhuoneen tapaisessa tilassa) niin, että 
ohjaajat tiesivät, missä lapsi oli, ja vastaavasti niin, että lapsi oli yhteydessä mui-
hin iltapäivätoiminnan osallistujiin. Siksi jätin oven tavallisesti hieman raolleen. 
Avoimesta ovesta kantautui kuitenkin melua, ja muutamassa keskustelussa on 
lähes mahdoton saada selvää lapsen puheesta. 

Kuvakeskusteluista suurin osa (87) käytiin viikon tai kahden viikon kuluessa 
kuvaamisesta. Kolmen lapsen kanssa kävin keskustelun jo kuvauspäivänä. Osa 
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keskusteluista (25) käytiin 3–4 viikon kuluttua kuvaamisesta, ja joidenkin lasten 
kanssa valokuvauksen ja kuvakeskustelun välinen aika venyi reilusti pidemmäk-
si, koska aikatauluja ei saatu sovitettua yhteen. Kuuden kuvaajan kanssa kävin 
keskustelun noin kahden kuukauden kuluttua kuvaamisesta ja kolmen kuvaajan 
kanssa noin kolmen kuukauden kuluttua kuvaamisesta. Parhaaksi ajankohdak-
si keskustelujen käymiseen osoittautui aika parin viikon sisällä kuvaamisesta. 
Kuvaamispäivänä tapahtunut kuvien katsominen tuntui olevan liian pian, sillä 
kuvaaja saattoi olla väsynyt tai kuvat ’liian tuttuja’. Toisaalta vielä kuukauden tai 
kahden kuukaudenkin kuluttua lapset muistivat ottamansa kuvat hyvin ja osa-
sivat kertoa niistä. Vain hyvin harvoin kuvaaja sanoi, ettei hän muista kuvaa tai 
kuvaustilannetta.

Kuvakeskusteluissa kuvaaja sai itse käyttää tietokonetta ja siirtyä kuvasta 
toiseen omassa tahdissaan, jos halusi. Ennen kunkin keskustelun alkua varmis-
tin, saako keskustelun tallentaa äänittämällä. Joskus huoltajat olivat toivoneet, 
tai kuvia katsomassa oleva lapsi itse halusi, että kirjoitan keskustelun muistiin 
äänittämisen sijaan. Muistiinkirjoittaminen oli kuitenkin melko hidasta ja jouduin 
useasti pyytämään lasta odottamaan ennen kuin hän alkaisi kertoa seuraavasta 
kuvasta. 
 

Aku halusi, että kirjoitan keskustelusta muistiinpanot, vaikka hän oli 
saanut luvan keskustelun tallentamiseen äänittämällä. Häntä kuitenkin 
selvästi harmitti, kun hän joutui hidastamaan omaa katsomisen rytmiään 
minun kirjoittaessani muistiinpanoja. Noin puolen tunnin jälkeen Aku 
puuskahti: ”Montako kuvaa näitä oikein on? Katotaanko jonain toisena 
päivänä?” (…)31  

Seuraavalla keskustelukerralla Aku antoi luvan keskustelun äänit-
tämiseen ja varmisti vielä keskustelun kuluessa, että jatkuuhan tallennus 
edelleen: ”Vieläkö se on päällä?” –”On” – ”Hyvä!”. (Tammikuu, Ryhmä II.)

Kirjoittaminen häiritsi keskustelun kulkua, ja herätti joskus myös epäilyksiä. 
Lapsi saattoi kysyä, ’mitä oikein kirjoitin’. Tällöin luin ääneen, mitä olin kirjoit-
tanut, mutta ilmapiiri pysyi silti hieman varautuneena. (Marraskuu, Ryhmä I.)  
Usein puhuin lapselle ääneen sen saman, mitä kirjoitin muistiin. Muistiinkir-
joitettu aineisto on kuitenkin pelkistetympää ja niukempaa kuin äänittämällä 
tallennettu, eikä keskustelun tunnelmaan voi palata jälkeenpäin samalla tavalla 
kuin äänitallenteisiin. Toisaalta osa lapsista jännitti myös keskustelun tallenta-
mista MP3-soittimelle. He kyselivät soittimestani, ”mikä laite tuo on?”, ja ”mitä 
se tekee?”. Eräs lapsista halusi kuulla, miltä oma ääni kuulostaa, sillä hän pelkäsi 
kuulostavansa ”typerältä”. (Joulukuu, Ryhmä I.) 

Monelle tutkimukseen osallistuvalle lapselle myös kameran käyttö oli vie-
rasta ja otetut kuvat olivat ensimmäisiä koskaan otettuja kuvia (ks. Setälä, 2012a). 
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Muutama lapsista toi kameran pian takaisin, koska ei omien sanojensa mukaan 
keksinyt kuvattavaa. Pääsääntöisesti kameraan tutustuminen, sen käyttämään 
oppiminen, kuvien katsominen yhdessä ja niistä keskusteleminen näyttivät kui-
tenkin tuottavan iloa, vaikka siihen olisikin liittynyt jännitystä.

Okko tulee Vienan kanssa hakemaan itselleen kameraa. Lapset astuvat 
varovasti sisään – ”Terhi [ohjaaja] lähetti kuvaamaan”. – Tervetulotoivo-
tukseni saa aikaan pientä vapautumista. Näytän, miten kamera toimii ja 
pyydän, että Okko ottaisi kuvia omasta iltapäivästään. ”Kamera on minul-
le tuttu, isällä on kamera”, Okko kertoo. Hän kokeilee zoomausta ja ottaa 
ikkunan läpi kuvaa koulubussista. Kuvan ottaminen on  vaikeaa. Sormi 
tärisee, kun hän painaa ja painaa näppäintä; kuva ei meinaa millään tulla. 
Sanon, että pitää painaa niin kauan, että kuuluu ”chap”.32 Myöhemmin 
kuulen käytävästä, kun Okko kertoo, että ”Kristiina näytti minulle kai-
kenlaista, mistä [kamera] menee päälle ja kaikkee”. (Helmikuu, Ryhmä II.)

”Hauska on kuvata, ja hauska on kattoa. Kivaa. Ja vielä kerran kivaa!”, 
rallatteli Verna, kun oli pyytämässä uusia paristoja kameraan. (Marras-
kuu, Ryhmä I.) 

Etnografin suhde tutkittaviin on erityisen herkkä vuorovaikutuksen muoto 
(Lahelma & Gordon, 2007, 23; ks. myös Clark-IbáÑez, 2004; Kullman, 2012). 
Tutkimussuhteen luomisen tärkeys korostui tutkimuksessani erityisesti kuvakes-
kusteluissa, mutta tavoitteeni oli luoda rauhallinen ja rohkaiseva vuorovaikutus-
tilanne jo ensimmäisessä kohtaamisessa, kun lapset hakivat kamerat käyttöönsä. 
Sirpa Lappalainen (2007a, 10) korostaa etnografiseen tutkimukseen osallistujien 
eettistä kohtaamista ja myös heidän tietämyksensä kunnioittamista; tutkija ei voi 
täysin tietää kaikkea sitä, mitä tutkimuksen osallistujat tietävät.

Joel ottaa kameran, mutta pelaa ensin Unoa kavereiden kanssa. -- Joel on 
siirtynyt ulos. Näyttää käsimerkillä kavereille, että menisivät lähemmäs 
toisiaan kopittelemaan. Myöhemmin Joel kertoo kuvasta, että kopittelu 
on leikki, josta hän pitää kaikkein eniten. (Toukokuu, Ryhmä III.)

Lapset saivat itse valita, miten ja millaisia valokuvia he ottivat. He kokeilivat 
erilaisia ilmaisemisen tapoja ja järjestelivät kuvia tietynlaisiksi. Osa kuvaajista 
kulki paikasta toiseen pitäen kameraa käsivarren mitan päässä edessään katsoen 
maailmaa kameran näyttöruudun kautta. Toiset kantoivat kameraa kaulahihnassa 
niin, että se oli valmiina käyttöön, jos jotain sopivaa kuvattavaa ilmenisi. Aina 
välillä joku huudahti saaneensa ”loistavia kuvia”. 
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Aineisto ei silti muodostunut pelkästään sen mukaan, minkälaiseksi lapsi 
sen halusi tuottaa. Kuvausohjeella oli oma vaikutuksensa otettuihin kuviin. Myös 
käytettävissä oleva tekniikka ja kuvaamisen taito vaikuttivat tuotettuun aineis-
toon (ks. Paju, 2017). Institutionaalisissa ympäristöissä aineiston tuottamiseen 
vaikuttivat lisäksi tilat, joihin lapsilla oli pääsy, ja tilanteet, joissa valokuvaaminen 
oli mahdollista (ks. Smith & Barker, 2012). Myös lasten oma tuntemus kuvaami-
sesta vaikutti kuvaamisen tapoihin. Lapset saattoivat esimerkiksi tuoda ja hakea 
kameraa useita kertoja, koska ’kamera häiritsi leikkimistä’ (Joulukuu, Ryhmä I).

Ensimmäisessä iltapäivätoimintaryhmässä ohjaajat järjestivät liikuntasalis-
sa kaikille lapsille polttopalloa, että ’kuvaajat saisivat iltapäivätoiminnasta hyviä 
kuvia’. Voidaankin pohtia, olisivatko lapset muuten ottaneet samantyyppisiä kuvia 
vai kuvasivatko he polttopalloa vain, koska se oli mahdollista ja koska ohjaajat 
toivoivat, että he kuvaisivat sitä. Kenttätyöjaksoon marras-joulukuussa osui lisäksi 
influenssa-aalto. Koska moni oli ollut sairaana, aikaa vietettiin enimmäkseen si-
sätiloissa. Yleisimmin lapset leikkivät ja pelasivat keskenään iltapäivätoiminnan 
omissa tiloissa, eteisaulassa ja liikuntasalissa. He saivat liikkua ja valokuvata melko 
vapaasti. Ohjaajat toivoivat, ettei välipalan aikana kuvata, joten ruokalatilasta otet-
tiin vain vähän kuvia. Läksyjen teosta tai koulun kerhoista (joissa moni lapsista 
kävi kesken päivän) oli otettu vain muutama kuva. Myös kaverin sairastuminen 
ja poissaolo iltapäivätoiminnasta saattoi vaikuttaa otettuihin kuviin.

Toisen iltapäivätoimintaryhmän erityispiirre oli se, että toiminta järjestettiin 
väistötiloissa kuten koulukin. Iltapäivätoiminnalla oli omat tilat koulun yhteydessä 
erillisessä siivessä, jossa oli myös erityisopetusluokka ja käsityöluokka. Iltapäivä 
rytmittyi koulukuljetusten ja koulun taukojen mukaan, ja se oli tiukasti struktu-
roitu. Suurin osa toiminnasta oli ohjattua toimintaa. Valokuvaukselle ja etenkään 
kuvien katsomiselle ei aluksi tuntunut löytyvän sopivaa tapaa ja aikaa. Ohjaajat 
kuitenkin huolehtivat tarkasti kuvaamisjärjestyksestä. Ensimmäisinä päivinä yksi 
ohjaajista oli myös valvomassa valokuvaajia. Myöhemmin lapset olivat muun ryh-
män mukana. Samanaikaisesti käytössä oli neljästä kuuteen kameraa. Kamerat 
saivat olla lasten mukana ruokalassa ja läksyjen teossa. Lapset kuvasivat myös 
ulkona, salissa ja koulun aulassa. Koska kenttätyö toteutui tammi-helmikuussa, 
aineistossa on kuvia lumesta ja jäästä sekä talvisesta luonnosta. Joinakin päivä-
nä ulkona oli kuitenkin niin vähän valoa, että kuvista tuli hyvin tummia. Myös 
pakkanen ja lumi- tai räntäsade vaikeuttivat ulkona kuvaamista.

Kolmannella iltapäivätoimintaryhmällä ei ollut käytössä lainkaan sisätiloja 
ennen kuin koulutyöstä vapautui tyhjiä luokkia. Lähes koko iltapäivä vietettiin 
ulkona ja suurin osa kuvista on ulkokuvia. Lapset saivat kuvata pihalla vapaas-
ti, mutta piha-alueen tiukat rajat rajoittivat lasten liikkumista. Välipala syötiin 
ruokalassa, ja siellä lapsilla sai olla kamerat mukana. Läksyjen teossa ohjaajat 
sallivat kuvaamisen vasta sitten, kun läksyt oli tehty. Kenttätyöjakso oli touko-
kuussa, joten kuvissa on paljon valoa ja varjoja sekä keväistä luontoa. Alkukuusta 
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oli melko kylmää ja loppukuusta oli hellettä. Säiden vaihtelut näkyvät kuvissa ja 
havainnoissa, mutta eivät vaikuttaneet paljoa itse kuvaamiseen. Seuraavat kaksi 
kuvaa ovat sadepäivältä. Ensimmäisessä kuvassa pelataan läksyjen teon jälkeen 
’Hippo-peliä’. Toisessa kuvassa on piha, ”kun satoi niin hirveästi”. 
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Kun esittelen lasten ottamia valokuvia, liitän kuvien yhteyteen myös lasten 
omia näkemyksiä kuvista ja kuvakeskusteluissa esille tulleita huomioita. Poimin 
kuvat lasten itsensä valitsemien ’viiden iltapäivätoiminnasta kertovan kuvan’ jou-
kosta. Tämänkaltainen tutkimusasetelma, jossa osallistujien annetaan vaikuttaa 
siihen, mitä kuvia valitaan näytettäväksi muille, ratkaisee osaltaan tunnistetta-
vuuden ongelmaa (ks. Paju, 2009, 212). Arvioin vielä erikseen kunkin julkaistavan 
kuvan kuvan kohdalla, onko sen esittäminen tarkoituksenmukaista ja eettistä. 
Olen myös tarkistanut kaikkien julkaistavaksi valitsemieni kuvien julkaisuluvat 
kuvakohtaisesti. Valokuvien julkaisuun liittyy silti aina jonkinasteinen pelko, että 
mikäli osallistuja tunnistetaan kuvista, hänelle on mahdollista aiheutua kuvasta 
jotakin harmia. Tunnistettavuuden ongelma ei kuitenkaan koske vain tutkimuk-
sen osanottajia. Valokuvista saatetaan tunnistaa henkilöitä, jotka eivät osallistu 
tutkimukseen (Torre & Murphy, 2015, 13). Otan tämän huomioon. En julkaise 
esimerkiksi koulukummeista, sisaruksista, opettajista tai vanhemmista otettuja 
kuvia. Vältän myös sellaisten koulujen pihoilla otettujen kuvien julkaisua, joissa 
on tunnistettavissa muita koululaisia.  

Lasten valokuva-aineistossa tärkein osallistujien anonymiteettiin vaikuttava 
seikka on aika. Vaikka kuvassa oleva henkilö voidaan periaatteessa tunnistaa, 
kuvissa olevia lapsia ei voi kohdata esimerkiksi kaupungilla, sillä aineiston hank-
kimisen aikaan pienet koululaiset ovat kasvaneet tutkimuksen valmistumiseen 
kuluneiden vuosien aikana nuoriksi aikuisiksi. Myöskään lasten oikeat nimet eivät 
tule tutkimuksessa julki. Iltapäivätoimintaryhmien nimiä tai koulujen nimiä ei 
kerrota. Ohjaajista ja vastuuohjaajista käytän pseudonyymeja tai nimitän heitä 
ohjaajiksi. Ohjaajien anonymiteetin suojelemiseksi valitsen julkaistavaksi sellaisia 
kuvia, joissa he eivät ole helposti tunnistettavissa tai rajaan ja käsittelen kuvat 
tarvittaessa. Tarpeen mukaan häivytän myös kuvassa näkyvien lasten tunnistet-
tavuutta. Mainitsen kuvien käsittelystä aina erikseen. 

Lasten kanssa tehtävässä tutkimuksessa on tarpeellista keskustella, miten 
hyvin lapset ymmärtävät, mitä tutkimukseen osallistuminen heille tarkoittaa 
(esim. Paju, 2017). Kun tutkimuksessa käytetään valokuvia, huolena on myös se, 
että osallistujat eivät ole täysin tietoisia, miten heidän valokuviaan tullaan käyttä-
mään (Shohel & Mahruf, 2012; Torre & Murphy, 2015, 13). Osallistujat eivät vält-
tämättä halua kaikkien asioiden tulevan julki (Torre & Murphy, 2015, 15; Zartler 
& Richter, 2014). Siksi olen harkinnut tarkkaan, minkä tyyppisiä kuvia valitsen 
julkaistavaksi, ja millaisia tietoja kuvien yhteydessä kerrotaan. 

Yksi tapa lisätä tutkimuksen avoimuutta ja eettisyyttä oli katsoa ’viiden ku-
van’ kuvavalinnat yhdessä kunkin iltapäivätoimintaryhmän ja ohjaajien kanssa. 
Tässä vaiheessa oli mahdollista sanoa, jos ei halunnut enää jatkossa muiden nä-
kevän jotakin kuvaa. Puhuin tavallisesti ’kuvien näyttämisestä toisille lapsille ja 
aikuisille’. Olisin voinut vielä tarkentaa ja lisätä tämän tarkoittavan esimerkiksi 
kuvien painamista kirjan sivuille. 
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Lapsi ottaa valokuvaa samaan aikaan, kun kaveri kuvaa häntä (Tammikuu, Ryhmä II). 

Pyrin pitämään huolta koko tutkimuksen ajan siitä, että julkaistavissa va-
lokuvissa näkyvät vain ne henkilöt, joilla oli lupa olla kuvissa. Kuvakeskusteluis-
sa pyysin kuvaajia nimeämään valituissa kuvissa olevat henkilöt. Aina kuvaajat 
eivät tienneet tai muistaneet toisten lasten nimiä. Tällöin jouduin myöhemmin 
selvittämään toisten valokuvien kautta, keitä kuvassa on. 

Järjestin iltapäivätoimintaryhmissä myös huoltajille tilaisuuden nähdä hei-
dän lastensa ottamat ja valitsemat kuvat. Vain harvat huoltajat kuitenkaan osal-
listuivat näihin tilaisuuksiin. Kahden lapsen huoltajat kävivät katsomassa kuvat 
erikseen sovittuna aikana. Kaiken kaikkiaan huoltajat olivat hyvin myötämielisiä 
lastensa osallistumiseen tutkimukseen ja valokuvien julkaisemiseen. Huoltajat 
myös luottivat lastensa arvostelukykyyn kuvien valitsijoina.  

Huoltajilla oli yhteystietoni, joten heidän olisi ollut mahdollista esittää ky-
symyksiä ja keskustella tutkimuksesta. Kerran huoltaja kysyi sähköpostitse, voi-
sivatko he saada lapsensa ottamat valokuvat itselleen. Sovimme, että he saisivat 
ne kuvat, joissa ei näkynyt muita henkilöitä. Toisen kerran huoltaja soitti ohjaa-
jan puhelimeen ja sovimme ajan kuvien katsomiseen. Muutamat huoltajat olivat 
kirjoittaneet suostumuslomakkeeseen jonkin huomautuksen: he korostivat esi-
merkiksi sitä, että lapsella on lupa osallistua tutkimukseen, jos tämä itse aidosti 
haluaa. Kahdessa viestissä pyydettiin kertomaan tutkimuksen valmistumisesta 
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koulun vanhempainyhdistykselle. Tätä pyyntöä ajatellen tutkimuksen valmistu-
misen pitkä aikajänne on hankala, sillä tutkimukseen osallistuneet lapset ovat 
ehtineet lähteä kouluistaan ja vanhempaintoimikuntien jäsenet ovat todennäköi-
sesti vaihtuneet sinä aikana, kun olen tutkimusta tehnyt.

Klaus Mäkelä (2010, 69) nostaa keskusteluun tutkimukseen osallistumisen 
vapaaehtoisuuden ja kysymyksen siitä, kuka päättää alaikäisen osallistumisesta. 
Tutkimuksessani muutaman lapsen huoltajat olivat antaneet lapselle luvan osal-
listua valokuvaamiseen ja olla toisten lasten ottamissa kuvissa, mutta he toivoivat, 
että lapsi ei osallistuisi kuvakeskusteluun. Kolme lapsista ei itse halunnut keskus-
tella kuvista, kaksi heistä kuitenkin katsoi kuvat läpi. Yhteensä yhdeksäntoista 
osallistumisluvan saaneista lapsista halusi jättää osallistumatta. Yksi heistä kertoi, 
ettei ollut edes ilmoittautunut mukaan, mutta huoltaja oli silti antanut hänelle 
luvan osallistumiseen. Ensimmäisessä iltapäivätoimintaryhmässä kahdella lap-
sella oli puolestaan itsellään erittäin kova halu osallistua tutkimukseen, vaikka 
huoltaja oli ilmoittanut, ettei lapsi osallistu. Toinen heistä oli silminnähden pa-
hoillaan ja kysyi useana päivänä, milloin on hänen vuoronsa valokuvata. Lopulta 
iltapäivätoiminnan järjestäjä kertoi tilanteesta lapsen huoltajalle ja lapsi sai luvan 
osallistua. Toisen lapsen huoltajan kanssa keskustelin itse puhelimessa, ja myös 
hän antoi lapselleen luvan olla valokuvissa ja ottaa kuvia. En kuitenkaan julkaise 
kummastakaan lapsesta otettuja kuvia, koska huoltaja oli alun perin ajatellut, ettei 
lapsi ota osaa tutkimukseen. 

Tutkijan ja tutkittavien suhteesta. Lasten näkökulmaa tavoittelevissa et-
nografioissa tutkija pyrkii usein olemaan ’erilainen’ aikuinen. Monesti erilaisuus 
määrittyy suhteessa instituution muihin aikuisiin esimerkiksi vastuukysymyk-
sissä. (Lappalainen, 2007b, 66–67.) Valokuva-aineistoa hankkiessani menin il-
tapäivätoimintaan hieman liukuvina aikoina (suoraan työtehtävistä yliopistolta). 
Minulla ei ollut valvontavastuuta lapsista ja koen, että roolini iltapäivätoiminnassa 
yhdistyi sekä lasten että ohjaajien mielessä ensisijaisesti kameroihin, valokuvaa-
miseen ja valokuvien katsomiseen. Ohjaajien kanssa puhe kääntyi tervehdysten 
jälkeen nopeasti siihen, ’kuka tulee kuvaamaan’ tai ’kuka ei vielä ole kuvannut tai 
katsonut kuvia’. Toisessa iltapäivätoimintaryhmässä oli aluksi hieman epäselvää, 
kuka valvoisi kuvausvuorossa olevia lapsia, ja minultakin siitä kysyttiin. Toivoin, 
että lapset osallistuisivat valokuvauksenkin aikana mahdollisimman normaalisti 
oman ryhmänsä toimintaan esimerkiksi liikuntasalissa tai ulkoillessa. Muutaman 
kerran lähdin lasten mukaan, kun he halusivat mennä kuvaamaan ’rajojen ulko-
puolelle’. Pyrin silloinkin olemaan tutkijan, en ohjaajan roolissa. 

Kädentaitopajassa toimin ohjaajana, mutta minulla ei ollut samanlaisia 
velvollisuuksia kuin toisilla iltapäivätoiminnan ohjaajilla. Lisäksi olin paikalla 
vain kerran viikossa noin kolmen tunnin ajan. Tehtäväni liittyi nimenomaisesti 
noiden pajojen ohjaukseen, jolloin toiset ohjaajat huolehtivat iltapäivätoiminnan 
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normaalien käytäntöjen sujumisesta, kuten huolehtivat lapset ajoissa välipalalle 
tai ulkoilemaan ja pitivät yllä järjestystä. Usein yksi (joskus kaksi) ohjaajista oli 
mukana myös kädentaitopajassa. 

Lappalaisen (2007, 74) ja Hammersleyn ja Atkinsonin (2007) mukaan tutki-
mukseen osallistujat paikantavat tutkijan ”omaa kokemushorisonttiaan” vasten. 
Lasten suhtautuminen minuun oli varsin luontevaa. Kädentaitopajassa lapset ker-
toivat minulle asioistaan ja sain vastaanottaa monia halaustervehdyksiä joka viik-
ko. Tulkitsen tämän niin, että lapset ajattelivat minun olevan luotettava aikuinen, 
joka järjesti heille erilaista tekemistä. Kun olin hankkimassa valokuva-aineistoa, 
lapset miettivät rooliani iltapäivätoiminnassa myös ääneen. Lapset näkivät minut 
jonkinlaisena iltapäivätoiminnan ”opena” tai ”aikuisena”, mutta useimmiten he 
puhuttelivat minua Kristiinaksi.

Antti katsoi minua pitkään tiistaina, ja totesi sitten, että ”sinä olet ope”. 
Kun sanoin olevani ihan oikeastikin ope, käsityöope, Antti katsoi hetken 
hiljaa ja sanoi sitten, että ”kyllä sinä olet vähän ope myös iltapäiväkerhos-
sa”. Olen kyllä sanonut ruokalassa ”shhh”, ja kamera-asioista puhuessani 
ääneni on varmasti ollut opettajamainen. (…) 

Kun lapsille tuli tänään naapurihuoneessa jokin kiista, Nuutti lähti 
kertomaan siitä ohjaajalle. Ohitti minut. Selkeästi hän mieltää minut jok-
sikin muuksi kuin ohjaajaksi. Huoneessa ei ollut lisäkseni muita aikuisia. 
Yleensä on. Ehkä ohjaajatkin ovat alkaneet mieltää minut ”vähän opeksi”. 
(Joulukuu, Ryhmä I.)

Opin tuntemaan lapset valokuvakeskustelujen myötä melko nopeasti nimel-
tä, ja ajattelen, että meille kehittyi luottamuksellinen suhde. Etenkin valokuvien 
katsomisesta muodostui erityinen ’yhteinen hetki’. Joskus kuvakeskustelun myötä 
lapsessa näytti tapahtuvan silminnähtävä muutos, jota voisin kuvailla voimaan-
tumiseksi tai ’näkyväksi ja kuulluksi tulemisen kokemukseksi’. Lapsi vaikutti 
keskustelun aikana jollain tavalla kasvaneen ja tulleen varmemmaksi. Näissä 
tilanteissa olin heille tuttu, kuunteleva aikuinen. Kun eräs lapsista kiitti minua 
kuvakeskustelun jälkeen – ”tosi paljon kiitoksia, kun sain osallistua!” – tuli kuiten-
kin konkreettisesti esiin, kuinka lapset näkivät minut tutkijana, hieman vieraana. 

Tutkimuspäiväkirjamerkintöjä. Seuraavien tutkimuspäiväkirjamerkintöjen 
ja kenttämuistiinpanojen avulla tuon esiin yksityiskohtaisemmin tutkimisen pro-
sessia, omaa kentällä olemistani ja sitä, millaisia tuntemuksia valokuvien ottami-
nen ja niiden analysoinnin pohtiminen herätti. Lisäksi kerron joitakin havaintojani 
lasten iltapäivien järjestämisestä ja lasten asettautumisesta noihin järjestyksiin. 
Kaikki kolme iltapäivätoimintaryhmää ja kenttätyöjaksoa olivat erilaisia, mutta 
varsinainen kentällä olo meni pääpiirteissään samalla tavalla: ensin kaikki oli 
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uutta ja hieman hämmentävää, sitten alkoi sujua, lopuksi asiat alkoivat kertaantua 
(ks. Salo, 1999). 

         
9.11.2009 Ensimmäinen kenttätyöpäivä 
(…)  Löydän tieni väestönsuojaan, joka toimii iltapäivätoiminnan omana 
tilana. Sananmukaisesturvallisena paikkana. [Kutsun sitä jatkossa Suo-
jaksi]. Suojassa on reilun puolenkymmentä lasta. (…) En tiedä vielä ke-
tään nimeltä. 

Lapset tulevat luokseni, kun istun alas tutkimaan kuvauslupia. (…) 
Kolme heistä ilmoittaa haluavansa kuvata.

(…) Yksin kuvia ottava lapsi kulkee hieman jännittyneen ja salape-
räisen oloisena paikasta toiseen, keskittyy kuvaamiseen. Välipalalta hän 
lähtee isosiskonsa kanssa kotiin, mutta kertoo ehtineensä ottaa ’kaikki 
tarvittavat kuvat’. Suurin osa kuvista on erilaisista paikoista. -- Kaksi 
muuta lasta kulkee yhdessä ottaen kuvia toisistaan ja yhteisistä aiheista. 
He antavat kamerat pois käsistään ruokailun ajaksi ja jatkavat kuvaamista 
ruokailun ja läksyjen teon jälkeen.  

Vaikka tunsin olevani aluksi hieman ’eksyksissä’, lapset tulivat rohkeasti 
luokseni ja lähtivät sitten innokkaasti ottamaan valokuvia. Kuvaaminen tuntui 
olevan heille melko luonnollista. Iltapäivätoiminnan käytännöt vaikuttivat kui-
tenkin siihen, miten omaa iltapäivää voi kuvata ja missä tilanteissa kamera sai 
olla lapsen mukana.  Täällä ensimmäisessä iltapäivätoimintaryhmässä ohjaajat 
toivoivat, että lapset eivät kuvaisi välipalan aikana.

26.11.2009 Suuria tunteita 
(…) Kuvaaja [nimeän hänet Antiksi] suuntaa matkaan hymyilevin suin, 
iloisin ilmein, hypähtelevin askelin, puoliksi juosten. 

Noin puolen tunnin kuluttua hän tuo kameran luokseni. Paristot ovat 
irronneet, koska kamera on tippunut maahan. Laitan paristot takaisin ja 
testaan, vieläkö kamera toimii. 

Antti lähtee jatkamaan kuvaamista. Varoittelen häntä, ja muitakin 
kuvaajia, että täytyy malttaa pitää huolta, etteivät kamerat putoa. (…) 
Huolenpito kamerasta näkyy huolellisempana liikehdintänä. Askeleet 
eivät ole enää yhtä lennokkaita, mutta innostunut ilme palaa kasvoille. 
Kun Antti myöhemmin tuo kameran takaisin, sama hyväntuulisuus on 
tallella. Kuvia on kertynyt kameraan kymmeniä. Kuvia toisista lapsista, 
kuvia itsestä, ilmeitä, eleitä, iloa, kuvia linnuista [julisteessa], läksyjen 
teosta, askartelusta. Viimeisenä kuva hymyilevästä äidistä. 
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Lapsia seuratessa ja valokuvia katsoessa tunsin välillä pakahtuvani liiku-
tuksesta. Myös jotkut kuvista tuntuivat erityisen merkityksellisiltä tai pistäviltä, 
jopa hengästyttäviltä. Mietin, millaisia vaikutuksia omilla tunteillani olisi tutki-
mukselle ja toisaalta miten antamani ohjeet vaikuttaisivat siihen, miten lapset 
ottaisivat valokuvia. Esimerkiksi muistutus huolellisuudesta kameroiden kanssa 
vaikutti kuvaajien käytökseen. Pohdin myös erilaisten kuvaamistapojen vaikutusta 
aineistolle. Osa kuvaajista eteni kameran kanssa hyvin vauhdikkaasti ja otti paljon 
kuvia. Jotkut heistä taas suunnittelivat kuvia huolellisesti, järjestelivät taustoja 
tai kulkivat kameran kanssa etsien sopivaa kuvattavaa. Välillä kamerat saattoi-
vat olla sivussa, kun kuvaajat olivat leikkimässä, piirtämässä tai liikuntasalissa.  

30.11.2009 Huomioita tutkimuksen kulusta
Soitin matkalta ohjaajalle varmistaakseni, onko ok, että tulen jatkamaan 
kuvien katselua ja tuomaan kameroita. Kerroin samalla, että olen läsnä 
koko viikon lukuun ottamatta perjantaita. 

(…) Puoli yhden maissa Suojassa oli enemmän lapsia kuin tavalli-
sesti. Jokainen heistä oli kuitenkin jo kuvannut. Yksi lapsista halusi vielä 
jatkaa. Olen antanut kuvata uudestaan, jos kameroita on vapaana. Yksi 
iltapäivä kuvaamiseen tuntuisi kuitenkin olevan riittävä aika useimmille.

Huomasin käyväni sisäänpääsyneuvotteluja ja hakevani lupaa läsnäololleni 
myös kenttätyön aikana, vaikka ohjaajat suhtautuivat minuun varsin avoimesti 
eivätkä kyseenalaistaneet läsnäoloani. Myös lasten suhtautuminen minua kohtaan 
oli hyvin mutkatonta. Tutkimuksen edetessä lapset eivät kuitenkaan tulleet enää 
yhtä innokkaana minua vastaan kuin alussa. Tässä vaiheessa suurin osa heistä oli 
jo kuvannut, joten he jatkoivat omia leikkejään ja pelejään sen sijaan, että olisivat 
tulleet pyytämään kameraa käyttöönsä. 

Jonkinlainen ulkopuolisuuden tunne säilyi koko sen ajan, minkä vietin il-
tapäivätoiminnassa. Fyysiset tilat oli mitoitettu tietyille toiminnoille ja tietylle 
määrälle henkilöitä, ja tunsin olevani tavaroideni kanssa sekä lasten että ohjaajien 
tiellä (vrt. Gordon, Hynninen, Lahelma, Metso, Palmu & Tolonen, 2007, 46, 52). 
Pidin usein tukikohtanani Suojan etuosassa olevaa pöytää, mutta kuvakeskus-
telut kävin yleensä ruokalassa. Jouduin rytmittämään keskustelujen käymistä 
suhteessa välipala-aikaan ja muuhun toimintaan. Ruokalassa ohjattiin viikoittain 
esimerkiksi askartelua, jolloin keskustelut piti käydä jossain muualla. 

Toisessa iltapäivätoimintaryhmässä oli käytettävissä enemmän tiloja. Ilta-
päivän kellontarkka suunnitelmallisuus kuitenkin hämmensi minua. Aluksi pyrin 
pelkästään pääsemään kärryille, miten lasten iltapäivät rakennettiin.
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11.1.2010 Huomionarvoisia seikkoja ennen valokuvauksen 
alkua
Iltapäivätoiminnan järjestäjä kertoi, että päivä on aikataulutettu, jotta 
lapsi ehtisi iltapäivän aikana saada välipalansa ja tehdä läksynsä ja osal-
listua vielä yhteen (ohjattuun) toimintaan ennen koulukuljetusta. Sekä 
koulu että iltapäivätoiminta ovat väistötiloissa ja toiminta on siksi poik-
keuksellista. 

(…) Suurin osa vanhemmista oli ilmoittanut, että lapsen tulee tehdä 
läksyt iltapäivätoiminnassa. (…) Ohjaaja puolestaan oli saanut tehtäväksi 
ilmoittaa ennakkoon vanhemmille, että lapsi ei tee läksyjä sinä päivänä, 
kun hän osallistuu valokuvaamiseen. 

(…) Mietin, millaisia kuvia lapset ottavat, ja missä kohtaa päivää he 
voivat valokuvata. Kaikki oli tänään kovin vakavan oloista. Luultavasti 
lapset kuitenkin yllättävät minut.

Kolmen bussilla lähti tosi paljon lapsia. Joitakin jäi. Osa lapsista 
(puolenkymmentä) taisi jäädä ulos. Ymmärtääkseni salissakin oli 
väkeä. Muutama lapsista oli iltapäivätoiminnan tiloissa. Ohjelmassa oli 
ilmaisutaitoa. Lapset kysyivät, voivatko he leikkiä vapaasti, kun heitä on 
niin vähän. Ohjaaja vastasi, että toiminta on suunniteltu, ja siksi leikitään 
’ohjaajan ohjaamia leikkejä’. Yksi lapsista kysyi toivorikkaana, voisivatko 
he sitten leikkiä punahilkkaa ja sutta. Asia jäi auki, kun yksi lapsista lähti 
kysymään ulkoa, haluaisiko joku siellä olevista tulla mukaan. 

Keskustelin ensimmäisen kenttätyöpäivän jälkeen iltapäivätoiminnan jär-
jestäjän kanssa tarkemmin valokuvausaikatauluista. Ymmärsin, että tärkeintä 
oli pitää huolta siitä, että lapset ehtivät koulukuljetuksiin. Tutkimusprojektini oli 
huomioitu myös päiväohjelmassa. Voisin keskustella lasten kanssa esimerkiksi 
läksyjen teon aikana. Huoltajille oli kerrottu, että ’valokuvauspäivänä’ lapset eivät 
välttämättä ehdi tehdä läksyjä.  

Koska lapsilla oli joka päivä myös ohjattua toimintaa, mahdollisuudet va-
paasti leikkimiseen olivat kapeat. Tiukoista aikatauluista huolimatta lapset ottivat 
tilaa myös omille tekemisilleen, kuten seuraavassa esimerkissä.

14.1.2010 Piirtäjät
Välipalan jälkeen kirjoitan muistiinpanoja läksytilan viereisessä tilassa. 
Viereisessä pöydässä on kuusi lasta piirtämässä. Pöytään viimeisenä tullut 
ihmetteli, mitä teen. Kerroin, että kirjoitan muistiinpanoja, koska olen 
kiinnostunut siitä, mitä he tekevät iltapäivällä.

Ohjaaja kävi ovella ja kysyi naurahtaen: ”Miten Toinen ohjaaja pi-
tää täällä kuria?” Tämä istui rauhallisessa pöydässä, jossa oli viisi lasta 
piirtämässä. 
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Kolmannessa pöydässä piirtää vielä viisi lasta. Joukossa on yksi 
tämän päivän kuvaajista. Hän on piirtänyt pitkään keskittyneesti. Sai 
työnsä juuri valmiiksi ja tuli näyttämään minulle. – ”Katso, miten hieno 
avaruusalus! Siinä on neljä tykkiä.” – Myöntelen. Hän palaa pöytäänsä 
repimään paperin reunusta pois piirustuksen ympäriltä. 

(…) Eräs lapsista on repinyt pieniä lappusia oman paperinsa reu-
nasta, ja ihmettelee, kuinka monta niitä oikein on. 

Kuvaaja [nimeän hänet Kuismaksi] lähtee hakemaan jotakin sen 
jälkeen, kun on ensin kysynyt kaverilta, haluaako tämä hänen piirus-
tuksensa. – ”Siinä on avaruusalus”. Kaveri ei halua, mutta huomauttaa, 
että ”pöytään ei saa jättää levälleen piirustus…” – ”Mä tulen takas!” Ja 
niin tulee. Mukanaan monta piirrettyä ’korttia’. Kuisma levittää kortit 
pöydälle ja miettii ääneen kortteihin piirtämiensä monstereiden väriä ja 
sitä, minkä tekee seuraavaksi. Päättää tehdä oranssin. 

Kuisma: ”Tiedätkö, mitä olen keksinyt? Jos on tavallinen monsteri 
eikä [en saa selvää] monsteri, niin tarvii…”

Kaveri kommentoi: ”Kuisma tekee Powers Miners hahmoja.” 
Kuisma: ”Teetteks tekin Power Miners…?”
Alkavat keskustella Power Minersien jaloista --
Noin kello 14.20. Ohjaaja kävi pariin kertaan sanomassa, että ulos 

ja saliin pääsee. 
Kello 14.49. Toinen ohjaaja kysyy, ketkä piirtelivät äsken toisessa 

pöydässä. Kynät olivat jääneet korjaamatta. 
Kello 14.55. Ohjaaja tulee jälleen kysymään, eikö kukaan lähde ulos. 

Bussin lähtöön taitaa olla aikaa vartti. 
’Kolmen lähtijät’ joutuvat lähtemään tästä tilasta. Piirustustila tyh-

jenee varsin nopeasti. Autan Ohjaajaa nostamalla hiljaisesti tuoleja ylös. 
Kun Kuisma sai piirustuksensa valmiiksi, oletin, että hän olisi ha-

lunnut valokuvata sen tai kuvata kun toiset piirsivät. Hän ei kuitenkaan 
pyytänyt kameraa, enkä ehdottanut kuvaamista, koska yritän opetella 
suhtautumaan tilanteisiin ’niin kun ne ovat’ (Rutanen, 2007).

Yllä oleva episodi kuvaa, kuinka lapset jättivät huomiotta ohjaajan kysy-
mykset ulos- ja liikuntasaliin menosta. He halusivat jatkaa itselleen sillä hetkellä 
tärkeämpää tekemistä eli piirtämistä, vaikka heillä olisi ollut mahdollisuus osallis-
tua ohjattuun toimintaan liikuntasalissa tai ulkoilla. Sen sijaan lapset keskittyivät 
piirtämiseen. Samalla he keskustelivat vilkkaasti siitä, mitä ja miten he piirsivät. 
Piirtäminen ei kuitenkaan tässä kohtaa tullut valokuvatuksi. 

Viimeinen esimerkki on kolmannesta iltapäivätoiminnasta toukokuun puo-
lesta välistä, kun istuin kiipeilytelineen vieressä havainnoimassa. Siinäkin ol-
laan piirtämässä ja keskustellaan vilkkaasti piirtämisen äärellä. Samaan aikaan 
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keinutaan, pelataan palloa, kiivetään kiipeilytelineeseen, valokuvataan ja ollaan 
kuvattavana. 

17.5.2010 Pihalla kello 16
Thea ja Aino neuvottelevat, mitä leikkiä leikkisivät. Aino ei halua leikkiä 
auringossa. 

 Joakim on juuri hakenut kirjan ja kiipeää hetkeksi kiippariin [kii-
peilytelineeseen] lukemaan. Pyysi Enniä näyttämään kuvaa, kun Enni 
ja Karo olivat tulossa luokseni. Kysyivät, miten pääsee näkemään kuvia. 

Hetken päästä Joakim menee keinuun lukemaan. Toisessa keinussa 
on kaksi tyttöä, joista toinen keinuu kovaa, toinen laulaa. 

Yksi lapsi pelaa itsekseen palloa. 
Ramy nojaa hiekkasäiliöön ja piirtää. Simo piirtää myös. Valtteri 

on pitkällään säiliön päällä. 
Kolme ohjaajaa on yhdessä paikassa. 
Enni ja Karo yrittävät kuvata kiipparista. Karolla kamera on mennyt 

videolle.
(…) Valtteria tullaan hakemaan (isä hakee). 
Yksi ohjaajista siirtyy istumaan aidalle, toinen menee sisälle ja kol-

mas on Simon ja Ramyn kanssa. Simo ja Ramy puhuvat koko ajan.
 Jalkapallonpelaaja on istahtanut varjoon koulun sivustalle. Ohjaaja 

on siirtynyt juttelemaan hänen kanssaan. Kun nostan katseeni, he ovat 
juuri siirtymässä keinuun. 

Aidalla istunut ohjaaja kävelee pihan toiselle puolelle. Thea roikkuu 
hänen vyötäisillään koko pihan läpi.

Joakim juoksee hetken päästä kirjan kanssa Karon luokse. Aset-
tautuu matkalla kuvattavaksi. Karo näyttää kuvan/kuvat Joakimille. (…) 

Myöhemmin katson kuvia tietokoneen ruudulta ja kuuntelen samalla 
kuvakeskusteluja. Haluan tietää, millaisia kuvia Karo otti Joakimista, 
ja miten hän kertoi niistä. Ensimmäisessä kuvassa Joakim on asettunut 
valokuvaan melko levollisen oloisesti. Silmät ovat kapeina viiruina ja suu 
hieman avoinna. Näyttää siltä, että hän on juuri sanomassa jotain. Karo 
on rajannut kuvan siten, että Joakim näkyy vyötäröstä ylöspäin ja sijoittuu 
keskelle kuvan alaosaa (…) pään yläpuolella on kolmihaarainen koivu kuin 
kruunu. Kuvan oikeassa reunassa keskivaiheilla näkyy Enni takaapäin. 
Hän on kuvaamassa kauempana olevia Ainoa, Theaa ja Pinjaa. Thea istuu 
nyt ohjaajan reppuselässä. Aino ja Pinja ovat jääneet melkein kokonaan 
piiloon valopylvään taakse. – Tunnistan heidät Ennin ottamasta kuvasta, 
ja seuraavista Karon ottamista kuvista, joita on tämän mukaan ”aika 



53

Kristiina Eskelinen

monta”, ja joissa kaikissa Aino ja Pinja näyttävät ’tanssivan’ tai ’tekevän 
erilaisia asentoja’ valokuvausta varten.

Kenttämuistiinpanot ja valokuvien tarkastelu yhdessä kuvakeskustelujen 
kuuntelemisen kanssa tuovat näkyviin, miten tilanteet vaihtuivat lyhyessä ajassa 
toiseksi, miten lapset kohtasivat toisiaan, miten ohjaajat hienovaraisesti huomioi-
vat lapsia ja kävivät jututtamassa yksin olevia sekä miten kamera vaikutti lasten 
toimintaan (ks. Änggård, 2015). Keskustelu kuvien kanssa sopii hyvin aineiston 
hankintamenetelmäksi, kun halutaan tietää lasten tekemisistä. Menetelmän to-
teuttaminen vaatii kuitenkin aikaa ja jossain vaiheessa tulee myös väsyminen. 
Toukokuun alussa tuntui, että en jaksaisi mennä enää kentälle seuraamaan lasten 
iltapäiviä. Kokonaiskuvan ymmärtämiseksi oli kuitenkin tärkeää nähdä myös se, 
miten iltapäivät järjestyvät, kun käytössä ei ole omia iltapäivätoiminnan sisätiloja. 
Kevään eteneminen teki onneksi valokuvauksesta ja kuvaamisen seuraamisesta 
helpompaa kuin talvella ja auttoi jaksamaan. 

Kaikissa kolmessa iltapäivätoimintaryhmässä tuli hetki, jolloin kenttätyövai-
he loppui jokseenkin luonnollisesti. – Ne lapset, jotka halusivat osallistua tutki-
mukseen, olivat jo kuvanneet ja keskustelleet kuvista. Jäljellä oli enää valokuvien 
katsominen yhdessä ryhmän ja ohjaajien kanssa, huoltajatapaamiset ja lasten 
’omien kuvien’ teettäminen paperikopioiksi. – Silti yllättäen vasta toukokuun lo-
pussa tuntui, että aineistoa on tarpeeksi koko iltapäivätoiminnasta eikä kuvakes-
kusteluissa tai lasten ottamissa kuvissa tullut esiin enää mitään erityistä uutta.  

Millaisia kuvia lapset sitten ottivat? Tunnusomaista aineistolle on, että äkki-
seltään katsoen kuvissa toistuvat samankaltaiset aiheet ja esittämisen tavat. Usein 
keskellä kuva-alaa on kuvaajan ystävä, joka poseeraa kameralle hymyillen, vaka-
vana tai ilmeillen. ’Viiden parhaiten iltapäivätoimintaa kuvaavan kuvan’ joukkoon 
(yhteensä 620 kuvaa) valikoitui eniten kuvia kavereista (lähes puolet kuvista). 
Kuvissa toistuvat erilaiset kavereiden kanssa yhdessä tehtävät aktiviteetit, kuten 
jalkapallon peluu, juoksu- ja piiloleikit, naruhyppely, keinuminen, piirtäminen, 
askartelu ja erilaiset mielikuvitusleikit. Lapset kuvasivat lisäksi esimerkiksi oh-
jaajia, omia tavaroitaan, iltapäivätoiminnassa olevia leluja ja pelejä sekä koulun 
vitriinissä olevia esineitä (kuten täytettyjä eläimiä ja koulun urheilukilpailujen 
palkintoja). Myös kotiinlähtöä kuvattiin. Koulukuljetus oli lapsille mieluista, joten 
linja-autoista ja linja-autonkuljettajista otettiin useita kuvia. Iltapäivätoiminta-
ryhmässä järjestettyä ohjattua toimintaa ja vastaavasti koulun kerhoihin osallis-
tumista lapset kuvasivat melko vähän. 

Useimmat valokuvat otettiin niin sanotun vapaan toiminnan aikana. Ai-
neistossa on sekä sisällä että ulkona otettuja kuvia. Jonkin verran kuvattiin jo-
nossa, välipalalla ja läksyjä tekemässä. Muutamia kuvia otettiin myös wc-tiloissa. 
Aineistossa on paljon erilaisia ’värikkäitä kuvia’ esimerkiksi iltapäivätoiminnan 



54

Lasten valvotut iltapäivät valokuvissa ja kuvakertomuksissa

tiloissa olevista julisteista, tapetista ja erilaisista kylteistä sekä koulussa tehdyistä 
piirustuksista. Kuvissa on myös esimerkiksi ’heijastuksia’ erilaisilla pinnoilla tai 
’valoa ja varjoja’ aurinkoisissa pihakuvissa sekä kuvia, joissa kuvauksen kohde on 
ollut liikkeessä. Välillä kamera laitettiin jopa roskakorin sisälle, jolloin kuvassa 
näkyi rypistettyjä muovimukeja ja hampurilaispapereita. Luonto oli oma erityi-
nen kuvaamisen kohde. 

Lapset ottivat kuvia myös itsestään. Huomionarvoista on, että silloin kun 
lapsi kuvasi itseään, hän oli samaan aikaan kuvaaja, kuvauksen kohde ja henkilö 
kuvassa (ks. Barthes 1981/2000, 15). Kuvaaja ei kuitenkaan pystynyt näkemään 
ennakolta, millainen kuva oli tulossa, koska hän joutui kääntämään digitaalika-
meran itseensä päin. Ehkä juuri tästä syystä itsestä otetuista kuvista puuttuvat 
tyypilliset “selfie-ilmeet” suun muikistamisineen. Sen sijaan kuvissa voi olla va-
kava tai hymyilevä lapsi, joskus pelkkä nenä, silmät tai suu. On myös huomattava, 
että aineisto on tuotettu juuri ennen kuin Suomessa alettiin käyttää laajemmin 
älypuhelimia ja ottamaan selfieitä, joten silläkin voi olla vaikutusta kuvailmaisuun. 

Olen valinnut seuraavat valokuva-aineistoa esittelevät näytteet sillä ajatuk-
sella, että ne toisivat nähtäväksi, mitä lapset haluavat kuvata ja mihin heidän 
mielenkiintonsa tarttuu. Juuri nämä tietyt kuvat ovat tulleet valituiksi, koska 
niissä on jokin erityinen yksityiskohta tai tunnelma, joka tuo jotenkin oleellisella 
tavalla esiin lasten tapoja kuvata ja rakentaa iltapäiviään. Valittuihin kuviin voi 
liittyä myös kiinnostava keskustelu, jokin muisto tai ne voivat ’pistää’ tai ’häiritä’ 
(ks. Barthes, 1985). 
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Kavereiden kanssa leikkimässä

Osa leikeistä oli ohjattuja, 
osa lasten itsensä 
keksimiä. Kuvassa 
leikitään hiirenhäntää. 
Kuvaaja kiinnitti huomion 
korkealle hyppäävään 
lapseen kuvan oikeassa 
reunassa. Myös myssyn 
hiippa kiinnittää 
huomion, alkaa melkein 
pistää tutkijaa.

Toukokuu, Ryhmä III

Vastauksena kysymykseen, 
mitä teet iltapäivisin:
”Leikin kavereiden kanssa 
jotain vaihtelevaa. Yleensä 
kotileikkiä. (…) Nyt sain 
itsestä kuvan”

Toukokuu, Ryhmä III

”Menossa leikkimään 
tervapataa.” 

Toukokuu, Ryhmä III
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Valokuvauspäivä

Valokuvaamisesta tuli 
omanlaisensa leikki tai 
’tekeminen’ kuvauspäiväksi. 
Usein kuvaaja kulki kamera 
silmiensä tasolla etsien 
kuvattavia kohteita kameran 
etsimen läpi. 
(Ks. myös Änggård, 2015.)

Toukokuu, Ryhmä III

Monesti lapset kuvasivat 
yhdessä kaverin/ kaverien 
kanssa ja toiset kaverit 
seurasivat  kuvaamista. 
Tässä kuvassa: ”Nella kuvaa 
metsää. – Mekin kuvattiin 
metsää.” (Kuvaa on rajattu 
oikeasta reunasta.)

Toukokuu, Ryhmä III

Valokuvaus otettiin 
myös osaksi  leikkejä. 
”Toi on hyppykuva. Mä 
keksin, että tehdään 
tommoinen.” Juokseminen 
ja loikkiminen  portaissa oli 
tietenkin kiellettyä, mutta 
valokuvauksen vuoksi ehkä 
sittenkin sallittua. 

Marraskuu, Ryhmä I
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Mun iltapäivä

”Ronja sanoi, että mä voisin 
ottaa kuvia noista eläimistä. 
– Toi oli hauska, kun siin’ toi 
apinan pää oli pelkästään 
siin’ - niin tää [kissa]- niin 
kuin sillä olis kaks päätä.” 

”Mä tykkäsin tästä, koska 
tää kuvaa mun iltapäivää. 
Koska mun iltapäivä on 
hauska Ronjan kanssa. Ja 
tuo kuva on mun mielestä 
hauska. Koska mulla ei ole 
vielä yhtään kuvaa, missä 
mä oon Ronjan kanssa.”

Joulukuu, Ryhmä I 

”Tossa mä kävelen aidalla.  
– Tykkään kävellä siinä, kun 
en keksi muuta.” 

Toukokuu, Ryhmä III
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Hauskoja kuvia ja Herra Q

”Jos [valitsen] toisille nähtäväksi, niin 
valitsen hauskoja kuvia: Domino. Mä 
tykkään tehdä ratoja ja sit kaataa.”

”Herra Q:sta. Kun mä piirrän. Jos joku on 
vaik’ lähtenyt, ja mulla ei ole tekemistä, 
niin mä piirrän.”

”Mun lempipallo. Leikin sillä melkein joka 
päivä. Mut jos se on varattu, jos jollakin on 
se jo, ni mä en voi leikkiä.”

”Pelaan yleensä shakkia.”

”Menolippu, koska mä pelaan sitä.””Oo! Oliks tää… tää on hieno! -- mä laitoin 
just hienon taustan. Kun nää kiiltää, niin 
nää tulikin siniseks. Tää tuli just hienoks.”

Marras-joulukuu, Ryhmä II.
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Perjantaina on lelupäivä 

Ensimmäisessä iltapäivätoimintaryhmässä oli perjantaisin lelupäivä. Välillä le-
lupäivänä sai tuoda mukanaan myös esimerkiksi elektroniikkapelin. Kuvat on 
otettu Ryhmässä I joulukuussa 2009. Ylemmässä kuvassa on nähtävissä, kuinka 
pehmolelu voi muuttua leikkikaveriksi ja tässä tapauksessa myös valokuvauksen 
kohteena olevaksi kaveriksi. Kuva kertoo myös välipalasta. Alemmassa kuvassa 
on kaksi pehmokoiraa ja niiden vieressä kamera. Näyttää siltä, että leikkijät ja 
kuvaaja ovat lähteneet johonkin toisaalle. Monesti lasten ottamissa valokuvissa 
toiminta tapahtuu hieman syrjässä valokuvan kohteesta. Kuvan oikeassa reunas-
sa, hieman taempana on käynnissä kissaleikki. Kissojen hoitaja on juuri pesässä 
hoitamassa kissoja. 
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”Taidekuvat”

Lapset nimittivät itsensä tai kaverinsa tekemistä taideteoksista ottamiaan ku-
via taidekuviksi. Taideteokset oli tavallisesti tehty koulun pihalta löytyneistä 
materiaaleista. Kuvissa olevien taideteosten materiaaleina ovat lumi, risut, jää, 
hiekka ja muta. Maahan kaivettu taideteos on tekijänsä ’ensimmäinen taideteos’, 
ja se on tehty nimenomaisesti omaa valokuvausvuoroa varten. 

”Pehmolelu”  Tammikuu, Ryhmä I ”Jääkarhu”  Tammikuu, Ryhmä I

”Kuopat mudassa”  Toukokuu, Ryhmä III
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Harvinaisia paikkoja

Kuvaaja alkoi kertoa tästä 
kuvasta jo ennen kuin 
aloitimme varsinaisen 
keskustelun. ”Hyvä kuva. 
Harvinainen paikka. (…) 
Kivikuva. Toi on kyllä ihan 
harvinainen paikka. Siellä on 
sellainen luola, jota ei nytten 
näe kyllä…” 

Samaan aikaan, kun laitoin 
keskustelupaikkaamme 
kuntoon, hän yhä tarkasteli 
kuvaa ja pohti hiljaisella 
äänellä: ”…onko se tuolla?” 

”Toikin on aika harvinainen!”
”Odotas, hetkinen! Siis, kun 
me tosta kaivettiin niille 
jääpaloille labyrinttia, niin 
Nooa kaivoi tuosta, niin me 
löydettiin se [luola]. Se ei oo 
ihan tuossa näkyvissä, mutta 
lähellä.”

”Ennen mä suojelin 
jääpaloja. Nyt me yritetään 
Nooan kanssa rikkoa yhtä 
mäkeä, koska siitä saa paljon 
’enjziä.’” 

”Meidän kaivama (…) me 
ollaan kaivettu sellainen 
tunneli, mihin me piilotettiin 
ne [jääpalat].”

”Ennen mä suojelin yhtä 
neliöö. Sitten semmosta 
toteemia. Sitten mä löysin 
semmoset suurikokoiset. Me 
suojeltiin niitä, ja piilotettiin 
ne. Ja sitten eräänä päivänä 
jotkut löysi ne. Me etittiin 
niitä, muttei löytyny. 
Saatiin uudet mut nekin 
meni hukkaan. Sitten me 
alettiin rikkoa [mäkeä].”36   
Tammikuu, Ryhmä II
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Luonnollista

Luminen metsä, piha-aidan takana kasvava pihlaja, ’majakataja’, puun juurakko 
ja pilvet taivaalla. Aineistossa oli paljon luontokuvia. Pääkaupunkiseudun har-
vinaisen kylmä ja luminen talvi pääsi moniin kuviin. Keväällä lapset halusivat 
kuvata koulun pihan vieressä kasvavaa metsää, joten lähdin muutaman kerran 
heidän mukaansa, jotta he saivat haluamansa kuvat. Juurakko ja kataja (kuvat 
sivulla 63) ovat tällaisia metsäretkikuvia. Erityinen on myös kuva (sivulla 64) 
pihalaudoituksen välistä kasvavasta orvokista, jonka kanssa samaan kuvaan ovat 
päätyneet myös kuvaajan mansikkakengät. 
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Valokuva-aineiston analyysiperiaatteet

Valokuva-aineiston tarkastelussa (artikkelit III, IV, V) lähtökohtana on aineiston 
moniäänisyyden tuoma metodologinen haaste. Kehitin menetelmiä ja työkaluja 
aineiston analysoimiseksi tutkimuksen kuluessa. Pyrin ymmärtämään tutkittavaa 
ilmiötä ja löytämään valokuvista kirjoittamisen tapoja tarkastelemalla aineistoa 
eri näkökulmista. 

Suuri merkitys tavalleni tulkita lasten ottamia valokuvia on muutamilla valo-
kuvausta käsittelevillä teksteillä. Inspiroiduin Roland Barthesin (1985; 1981/2000) 
Valoisasta huoneesta (suomeksi ja englanniksi, yhdessä ja erikseen)3, Victor 
Burginin (1989) Taideteorian lopusta ja John Bergerin (1987) Toisinkertojasta. 
’Ratkaiseva hetki’ tutkimukseni kannalta oli kuitenkin Henri Cartier-Bressonin 
valokuvanäyttelyssä, jossa oivalsin, että lasten ottamissa valokuvissa on jotakin 
samaa kuin Cartier-Bressonin tavassa valokuvata tapahtuvaa. Kuvissa olevat ta-
pahtumat ovat läsnä, mutta niissä on aavistus myös toisista tapahtumista ennen 
tai jälkeen kuvan ottamisen hetkeä. ”Valokuva syntyy valon piirtämänä. Samalla 
se on kuitenkin läpikotaisin inhimillisen kulttuurin tuote, joka asettuu aina eri-
laisiin käytäntöihin” (Seppänen, 2014, 14). 

Olemme tottuneet näkemään visuaalisessa kulttuurissamme tietyn tyyppisiä 
valokuvia, mutta lasten ottamat kuvat ovat olleet vielä melko harvinaisia (Setälä, 
2012a, 22). Lasten valokuvailmaisua tutkineen Päivi Setälän (2012a, 11) mukaan 
lapset joko myötäilevät tai vastustavat olemassa olevat kuvaustapoja. Usein lasten 
tapa valokuvata tuo esiin heidän läsnäolonsa ja subjektiivisuutensa. Lisäksi lapsia 
saattaa innoittaa kuvaamisessa se, mikä aikuisella voi osua kuvaan vahingossa. 
Arkipäiväisiä ja banaalinakin pidettyjä aiheita kuvataan. (Setälä, 2012a). Aineis-
tossani banaaliksi voisi aikuisen mielestä luokitella ehkä vessanpönttöä tai roska-
koria esittävät kuvat, mutta myös lapset pohtivat tämänkaltaisten kuva-aiheiden 
ja kuvaustapojen sopivuutta. Kysymys wc:ssä kuvaamisen ‘luvallisuudesta’ nousi 
keskusteluun jo ollessani esittelemässä projektiani. Vastaavasti valokuva, jossa 
kaverit näyttävät kuvaajan mukaan ”epäsopivia käsimerkkejä”, ei tullut valituksi 
muille näytettäväksi ja tutkimuksessa mahdollisesti julkaistavaksi kuvaksi. 

Saadakseen mieleisensä kuvan lapset saattoivat ottaa useita otoksia samasta 
kohteesta ja käyttää paljon aikaa kuvan ja kuvan taustan rakentamiseen tai ‘lavas-
tamiseen’. Lapset eivät pyrkineet piilottamaan tätä, vaan katsoja tehtiin tietoiseksi 
kuvaajan läsnäolosta ja kuvaamisen tapahtumasta. (Ks. Setälä, 2012a; Sharples 
ym., 2003; Thomas ym., 2001.) Roland Barthesin (1981/2000, 9; 1985, 15) mukaan 
valokuva voi olla kolmenlaisen toiminnan (tai tunteen tai aikomuksen) kohtee-

3 Viittaan Barthesin Valoisaan huoneeseen/Camera Lucidaan sen mukaan, olenko lukenut kyseistä kohtaa 
kirjoittaessani suomen- vai englanninkielistä teosta. Olen lukenut tekstejä myös rinnakkain.
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na: ’tehdä, olla kohteena, katsoa’ (to do, to undergo, to look). Kaikki nämä kolme 
toimintaa ovat läsnä lasten kanssa tuotetussa valokuva-aineistossa. Aineistossa 
kamera ikään kuin avaa tietä toimimiseen, tapahtumaan ja potentiaalisuuteen, 
objektin ja prosessin, poissaolon ja läsnäolon mahdollisuuteen (ks. Lier, 2007; 
Seppänen, 2014). Valokuvassa on kysymys yhtä lailla katsomisesta ja näkemisestä, 
kuvan ottamisesta ja tekemisestä, joksikin tulemisen prosessista, vuoropuhelusta 
kuvan, sen tuottamisen ja katsojan kanssa (Price & Wells, 2002; Seppänen, 2014; 
Setälä, 2012, 112). Kun tulkitsemme lasten ottamia valokuvia, emme pelkästään 
katso kohdetta, vaan suhdetta itsen ja kuvatun kohteen välillä (ks. Berger, 1972). 
Merkitys tuotetaan aina prosessissa (Burgin, 1989, 69, ks. Seppänen, 2014). 

Valokuva pakenee helposti lukijan yrityksiä saada ote sen merkityksistä 
(Lundström 2012, 15). Siksi on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, millaiseen 
vastaanottoon kuvat houkuttelevat katsojaa, mitkä ovat katsojien vaikuttimina, 
millaisia tietoja kuvista kerrotaan, millä perusteella kuvia valitaan esitettäväksi ja 
miten niitä sanoitetaan (ks. esim. Berger 1972; Emmison ym., 2012). Valokuvaa on 
monesti analysoitu yksittäisistä kuvista käsin ja myös yksilöllisistä lähtökohdista, 
kuten Barthes (1985) tekee. Tyypillistä yhden kuvan analyysin mielekkyyttä on 
myös kritisoitu, sillä yksittäinen kuva saa merkityksensä eritoten silloin, kun se 
törmää tai yhdistetään toisiin otoksiin (Major, 2012). Osajulkaisuissani analysoi-
tavaksi valikoituvat erityisesti sellaiset yksittäiset kuvat, jotka koskettavat ja pis-
tävät (punctum, Barthes, 1985), ja lisäksi muutamat kuvat, jotka tuovat näkyviin 
jotain yleisempää lasten tavoista valokuvata omaa ympäristöään. Analysoimani 
kuvat ovat osa suurta kuvien joukkoa. Koska useampi lapsi saattoi kuvata samaa 
aihetta tai tapahtumaa, kuvat on mahdollista ”törmäyttää” toisiin kuviin ja ku-
vakeskusteluihin. 

Kuvien analysoiminen lähti tavallisesti liikkeelle ’kelaamalla’ (spooling out, 
MacLure 2013) kuvaajien itsensä valitsemia kuvia (yhteensä 620 kuvaa) tai tar-
kastelemalla jonkun yksittäisen kuvaajan ottamia kuvia. Kuuntelin kuvakeskus-
teluja ja katsoin samanaikaisesti kuvia tietokoneen ruudulla. Kun jokin kuva, sen 
yksityiskohta tai jokin asia kuvakeskustelussa pysäytti tai alkoi häiritä, tarkastelin 
sitä tarkemmin. Etsin myös toisia samasta tapahtumasta puhuvia kuvia ja kes-
kusteluja ymmärtääkseni kuvan tapahtumat paremmin. 

Avaan valokuvien merkityksiä ja tuon esiin lasten näkemyksiä heidän ot-
tamistaan valokuvista artikkeleissa III, IV ja V. Käytän analyysissa apuna ’kes-
kustelevat kuvat’ -menetelmää (photo elicitation, Collier 1957). Artikkelissa III 
tarkastelen valokuvia myös tilan ja tilallisuuden käsitteiden kautta. Koettelen 
territorion ja territoriaalisuuden käsitteiden (territory, territoriality, Sack 1986) 
soveltuvuutta osallistumisen tilojen analysoimiseksi. Artikkelissa V pyrin rat-
kaisemaan kuvista kirjoittamisen ongelmaa teoretisoimalla ja kirjoittamalla va-
lokuva-aineiston kanssa (theorising with; plugging in; Jackson & Mazzei, 2012; 
Salo, 2015) punctumin (Barthes, 1985), ratkaisevan hetken -käsitteen (the decisive 
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moment, Cartier-Bresson, 1952/2014) ja ’keskustelevat kuvat’ -menetelmän (photo 
elicitation, Collier 1957) avulla. Barthesin (1985) punctum rikkoo valokuvien sel-
keät merkitykset ja herättää kysymyksiä. Ratkaisevan hetken -käsite ohjaa huo-
mion kuvien ottamisen hetkiin. ’Keskustelevat kuvat’ tavoittaa lasten kertomuksia 
valokuvista. Tavoitteeni on pitää aineisto mahdollisimman avoimena (MacLure, 
2013) niin, että kuvat ’virtaisivat’ (Deleuze, 1985) ja niiden merkitykset voisivat 
kehkeytyä (idea of ’becoming’, Deleuze & Guattari, 2011).
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4 OSAJULKAISUJEN ESITTELY JA TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen osajulkaisut ja niiden tuloksia. Kuvailen kunkin osajulkai-
sun ja siinä esitetyt kysymykset sekä nostan esiin tärkeimpiä huomioita. Osajul-
kaisut avaavat tutkimustehtävää: Millaiseksi lasten iltapäivät rakentuvat, ja miten 
lapset niitä itse rakentavat? Miten lapset valokuvaavat ja kertovat toimintaansa 
iltapäivätoiminnassa? Miten tulkita lasten ottamia valokuvia ja kuvakertomuksia 
ja kirjoittaa niistä? Esittelen osajulkaisut siinä järjestyksessä, kuin olen ne kirjoit-
tanut. Kaksi ensimmäistä artikkelia avaa tutkimuksen lähtökohtia ja yhteiskun-
nallista taustaa. Kolmessa seuraavassa tuon esiin valokuva-aineiston analyysin 
tuloksia. Puhutuksi tulevat lasten osallistuminen, lasten omaehtoisen tekemisen ja 
järjestetyn toiminnan välinen jännitteisyys sekä valokuvien ja kuvakeskustelujen 
analysoimiseen liittyvät metodologiset kysymykset. 

Artikkeli I Crafts and play: Ethnographic observations on morning and after-
noon activities for younger pupils esittelee etnografisen tutkimukseni lähtökohtia. 
Artikkeli perustuu kädentaitopaja-aineistoon. Kuvailen artikkelissa pajan ohjaajan 
tehtävässä tekemiäni havaintoja ja niiden myötä syntyneitä kysymyksiä. Yhtenä 
tarkastelukulmana on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artikla: lapsen oi-
keus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään (Yleissopi-
mus lapsen oikeuksista 60/1991). 

Artikkelin tutkimuskysymykset liittyvät etnografisen aineistontuotannon 
haasteisiin ja iltapäivätoimintaa koskeviin kysymyksiin. Artikkelin aluksi kerron, 
kuinka tulin iltapäivätoiminnan kentälle, ja esittelen myös iltapäivätoiminnan 
periaatteita. Sen jälkeen kuvailen aineiston hankkimisen vaiheita ja omaa roo-
liani etnografisen aineiston tuottajana sekä tutkimustehtävän muotoutumiseen 
vaikuttaneita kysymyksiä. Lopuksi pohdin iltapäivätoiminnan järjestämisen ta-
poja ja merkitystä. 

Kädentaitopajassa tavoitteenani oli havainnoida kädentaitojen tekemisen 
myönteisiä vaikutuksia lasten hyvinvoinnille (ks. esim. Karppinen 2005; Venkula 
2003). Aloin videoida pajakertoja, jotta saisin kuvallista aineistoa havaintojeni 
pohjaksi. Lapset puolestaan näkivät videoinnin mahdollisuutena ’esiintyä televisi-
ossa’. Oivalsin, että visuaalisten menetelmien käyttö etnografisessa tutkimukses-
sa voi tuoda esiin lasten omia näkemyksiä iltapäivätoimintaan osallistumisesta.

Lopullisen tutkimustehtävän muotoutumisen kannalta oli merkittävää, kun 
aloin ihmetellä, mitä kaikkea lasten iltapäivissä tapahtui samanaikaisesti. Vaih-
toehtoina kädentaitopajaan osallistumiselle olivat esimerkiksi salibandyn pelaa-
minen ja ulkoleikit. Ohjattuun toimintaan osallistumisen sijaan lapsi voi myös 
jäädä (valvotusti) leikkimään. Huomasin, että lasten puheissa alkoivat toistua 
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sanat ’leikkiä’, ’leikkimään’ ja ’leikkiminen’. Kädentaitopajassakin tehtiin ’leik-
kivälineitä’ (esimerkiksi huovutettiin palloja ja tehtiin käsinukkeja). Hyvin usein 
lapset kysyivät pajakerran lopuksi: ”Joko voi mennä leikkimään?” 

Puhe leikkimisestä ja leikkimään pääsemisestä herätti kysymyksiä iltapäivä-
toiminnan luonteesta suhteessa lasten omiin toiveisiin. Kiinnitin huomiota myös 
siihen, miten kouluympäristö tilana palvelee lapsen iltapäiviä. Iltapäivätoiminnas-
sa ohjataan mielellään lapsia tavoitteelliseen toimintaan, kuten kädentaitopajassa 
tehtiin. Toisaalta iltapäivätoiminnassa tavoitteeksi on asetettu myös mahdollisuus 
leikkimiseen ja lepäämiseen (ks. Iivonen, 2009, 22–23). Voidaankin kysyä, to-
teutuuko iltapäivätoiminnassa tavoite lapsen oikeudesta vapaa-aikaan, leikkiin ja 
kulttuuriin. Entä, mikä arvo annetaan lasten omaehtoiselle toiminnalle ja leikin 
merkitykselle suhteessa ohjattuun toimintaan. Palaan näihin leikkiin, lasten oma-
ehtoiseen toimintaan, ohjattuun ja valvottuun toimintaan liittyviin kysymyksiin 
neljännessä artikkelissa.  

Artikkeli II Well-being in the documents governing morning and afternoon 
activities and after-school clubs for schoolchildren käsittelee koululaisten 
iltapäivätoimintaa ja koulun kerhotoimintaa33 määrittäviä dokumentteja. 
Tarkastelun kohteena ovat dokumentit vuodesta 1995 vuoteen 2011, artikkelin 
julkaisuajankohtaan asti. Artikkelissa on toisena kirjoittajana koulun kohdennettuja 
liikuntakerhoja tutkiva Satu Lehto34. Käsittelen tässä yhteenveto-osassa pelkäs-
tään omaa tutkimusaihettani ja siihen liittyviä tuloksia. Artikkeli vastaa kysymyk-
siin, mitkä dokumentit määrittävät aamu- ja iltapäivätoimintaa ja miten niissä 
puhutaan hyvinvoinnista. 

Artikkeli II on tutkimustani kontekstualisoiva artikkeli. Se auttaa ymmär-
tämään iltapäivätoiminnan historiallista, kulttuurista ja poliittista taustaa. Do-
kumenttien analyysi tuo näkyviin yleisemmällä tasolla, kuinka (aamu- ja) ilta-
päivätoiminnan järjestämiselle rakennettiin perusteet, kuinka toiminta kehittyi, 
vakiintui ja muuntui sekä miten iltapäivätoiminta kytkettiin osaksi hyvinvointi-
puhetta. 

Strandellin (2012a, 12) mukaan iltapäiväuudistus on yksi ”tärkeimmistä 
suomalaiseen lapsuuteen kohdistuvista muutoksista”. Huoli lasten ja nuorten 
hyvinvoinnista korostui laman jälkeisen yhteiskunnan eriarvoistumisen myötä 
1990-luvun loppupuolella. Vuosituhannen vaihteessa käydyssä arvokeskustelus-
sa pidettiin erityisen tärkeänä lapsen turvattua elinympäristöä. Perhe liitettiin 
olennaisena osana lasten- ja nuorten hyvinvointiin. Kun iltapäivätoiminnan jär-
jestäminen kirjoitettiin ensimmäisen kerran hallitusohjelmaan vuonna 1999, il-
tapäivätoiminnasta tuli nimenomaisesti osa perhepoliittista ohjelmaa (VN 1999). 
Kunta velvoitettiin järjestämään suunniteltua toimintaa. Timo Harrikari (2008, 
57) nimeää tämän laman jälkeisen ajan (1995–2006) kasvavan huolen ja vas-
tuuttavan järjestyksenpitopolitiikan ajaksi.
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Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva laki tuli voimaan elokuussa 2004 (Laki 
perusopetuslain muuttamisesta 1136/2003; Perusopetuslaki 1136/2003, 8 a luku). 

Sitä edelsi selvitys 7–12-vuotiaiden lasten ongelmista ja koulupäivän jälkeisten 
valvottujen iltapäivien järjestämisen tavoista35  (Kuntalehti 18/1997; Pulkkinen, 
2002) sekä kolme lakiesitystä (LA 21/2000 vp, LA 66/2001 vp, LA 14/2003 vp). 
Opetusministeriö oli lisäksi asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen valtio-
neuvoston periaatepäätökseksi aamu- ja iltapäivätoiminnan perustamiseksi (OPM 
2002). Myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, OECD (2000, 63–64; 
2001, 20, 35) huomioi vuosituhannen alussa Suomea koskevissa maaraporteissa 
kouluikäisten lasten iltapäivähoidon (heikon) tilan, mikä lisäsi entisestään paineita 
iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Hallituksen esitys perusopetuslain muutok-
sesta annettiin syksyllä 2003 (HE 57/2003). 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan lain (Perusopetuslaki 1136/2003) voi-
maantulon myötä iltapäivätoiminta on nähty monissa valtakunnallisissa hankkeis-
sa keinona erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen mutta 
myös esimerkiksi terveyserojen kaventamiseen ja lasten ja nuorten osallisuuden 
vahvistamiseen. Nykyiset Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perus-
teet (OPH, 2011) linjaavat, että toiminnan tavoitteena on muun muassa lapsen 
hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen. Tavoitteiden 
saavuttamisessa katsotaan olevan suuri merkitys ohjaajan läsnäololla, kaveripii-
rillä, lapsen kannustamisella ja osallistumisella sekä kiireettömällä ilmapiirillä. 
Hyvinvoinnin kokemuksen katsotaan lisääntyvän, kun iltapäivätoiminnassa on 
tarjolla ”maittava välipala” ja viihtyisä ympäristö. Myös koulun ja iltapäivätoimin-
nan yhteisten linjausten katsotaan tukevan ja vahvistavan lasten hyvinvointia ja 
sosiaalista kehitystä.  

Dokumenttiaineiston analysoimisessa huomio kiinnittyi siihen, että lasten 
ja nuorten hyvinvointia tavoiteltiin ja edistettiin monissa hankkeissa ja eri toi-
mijoiden kautta. Eri hankkeiden tuottama tieto oli kuitenkin fragmentoitunut. 
Hankkeiden toteutumista tai tehtyjen toimien onnistumista ei myöskään aina 
seurattu. Tätä ongelmaa poistamaan on sittemmin perustettu Lapsi- ja perhe-
palveluiden muutosohjelma (LAPE 2015). Iltapäivätoimintaa sinänsä pidettiin 
ja pidetään tärkeänä. Toiminnalle asetetaan edelleen monia yhteiskunnallisia ja 
lasten hyvinvointiin, tasa-arvoon ja osallisuuteen liittyviä tavoitteita. Merkittävää 
on, että dokumenteissa ei varsinaisesti määritelty hyvinvointia eikä hyvinvoinnin 
saavuttamisen ja osallisuuden edistämisen keinoja. Yleensä lasten hyvinvointi 
nähtiin aikuisten ja perheiden kautta. Tämä sama näkökanta käy ilmi myös ilta-
päivätoiminnan lähtökohdista. Iltapäivätoiminnan perustana pidetään turvallisen 
kasvuympäristön luomista ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.
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Artikkelissa III Iltapäivätoiminnan osallistumisen tilat ja puhuvat kuvat 
tarkastelen valokuva-aineistoa osallistumisen näkökulmasta. Analysoin yhdessä 
iltapäivätoimintaryhmässä (Ryhmä III) tuotettua aineistoa. Artikkeli tuo esiin 
lasten tapoja toimia institutionaalisissa ympäristöissä. Kysyin, millaisia toimi-
misen ja osallistumisen tiloja tai rajoja lasten iltapäivissä rakennetaan ja kuin-
ka ne rakentuvat. Kehittelin analyysivälinettä ja tein alustavia tulkintoja lasten 
ottamista valokuvista tilan ja tilallisuuden kautta. Lisäksi pohdin valokuvaa ja 
kuvan avaamista, miten lasten ottamat kuvat voisivat puhua ja kuinka kuvien 
monitahoista ilmaisua voisi ’muuntaa’ tekstiksi. Suurin osa valokuvista oli otettu 
koulun piha-alueella. 

Iltapäivätoiminta on monesti tiukasti aikatauluihin sidottua, ja lasten toimi-
misen tilat ovat melko ahtaat. Lasten osallistuminen mielletään monesti mahdol-
lisuudeksi valita, mihin toimintaan kukakin osallistuu päivän aikana. Silloin kun 
toiminnassa on paljon lapsia, valvonta korostuu ja toiminta voi helposti ohjautua 
aikuisen (ennalta) toivomaan suuntaan. Yksi merkittävä tekijä lasten osallistu-
misen mahdollistumisessa ovat tilat. Koulun tiloissa järjestettävässä iltapäivä-
toiminnassa ollaan aina julkisissa tiloissa, ja toiminnassa joudutaan (osittain) 
noudattamaan koulun sääntöjä. Tässä artikkelissa tarkasteltavana olevassa iltapäi-
vätoimintaryhmässä ei ollut lainkaan omia sisätiloja, joten toiminnassa jouduttiin 
ottamaan huomioon myös koulun aikataulut.  

Huomasin, että iltapäivätoiminnassa lasten arkea hallittiin erilaisilla tilal-
lisilla ja kehollisilla järjestyksillä, niin sanotuilla aika-tila-poluilla (ks. Gordon, 
2002, 59–60). Aika-tila-polkujen avulla järjestetään kaaosta, luodaan turvalli-
suutta ja vapautetaan energiaa muuhun toimintaan. Strandell (2012a, 138) puhuu 
rajoittavan hallinnan mallista, jossa järjestys tuodaan iltapäivätoimintaan suh-
teellisen valmiina ja muuttumattomana ja jossa lapset ovat pikemminkin arki-
sissa toiminnoissa syntyvän järjestyksen kohteena kuin aktiivisesti itse luomassa 
järjestyksiä. Institutionaalisessa toiminnassa lapset voivat joko sopeutua näihin 
järjestyksiin, vastustaa niitä tai yrittää neuvotella niistä (ks. Kallio, 2006). Vaikka 
neuvotteluja iltapäivätoiminnan arkisista järjestyksistä käytiin lasten ja aikuisten 
kesken lähes päivittäin, valokuviin neuvotteluja tai rajojen ylityksiä tallennettiin 
yllättävän vähän. Useimmiten järjestykset ja hallinta tulivat puheeksi kuvakes-
kusteluissa, kun kysyin, millaiseksi lapsi tekisi iltapäivätoiminnan, jos hän itse 
olisi iltapäivätoiminnan ohjaaja. 

Hahmotin artikkelissa tilan sosiaalista ulottuvuutta: millainen osa ryhmää 
ja yhteisöä lapset olivat ja miten he jakoivat yhteistä tilaa. Käytin analysoinnin 
välineenä territoriaalisuuden ja territorion käsitteitä (territoriality, territory; Sack, 
1986). Territoriaalisuus on tilan jakamista osiin vallan lähteenä. Se perustuu so-
siaalisiin suhteisiin, kun ihmiset pitävät jotain tiettyä aluetta merkittävänä. Ilta-
päivätoiminnan piha oli lähtökohtaisesti territoriaalinen, koska se oli selkeästi 
rajattu, ja rajojen ylittäminen oli luvan varaista. Lapset itse jakoivat pihaa pie-



72

Lasten valvotut iltapäivät valokuvissa ja kuvakertomuksissa

nempiin alueisiin, territorioihin. Tietyt alueet pihasta oli ’varattu’ tietynlaiselle 
tekemiselle, esimerkiksi palloilulle ja juoksuleikeille. Lisäksi yksi kohta pihasta 
määrittyi vain joidenkin (tiettyjen) tyttöjen tilaksi. Territorioiden rajat olivat nä-
kymättömiä, mutta useimmat lapsista näyttivät tuntevan ne ja noudattavan niitä. 

Territorion ja territoriaalisuuden käsitteiden kautta sain valokuvissa aluksi 
kaoottiselta vaikuttavat tapahtumat järjestymään. Kuvissa alkoi hahmottua ilta-
päivätoiminnan rakenteita, lasten välisiä sosiaalisia suhteita ja tilan käyttämisen 
sekä toimimisen tapoja. Näen lasten osallistumisen mahdollisuutena vaikuttaa 
iltapäivätoiminnan käytäntöihin ja ennen kaikkea toimintana ja tapahtumina.

Artikkelin IV ”Playing makes it fun” in out-of-school activities – children’s 
organised leisure kirjoitin Satu Lehdon kanssa. Artikkelissa kysyimme, miten 
lapset kuvailevat koulun tiloissa järjestetyissä iltapäivätoiminnassa ja koulun ker-
hotoiminnassa viettämäänsä aikaa, ja miten iltapäivätoiminta ja kerhot toimivat 
lasten vapaa-ajan areenana. Analysoimme ensin kumpikin omia aineistojam-
me, ja keskustelimme sitten yhdessä, millaista vapaa-aikaa ohjattu ja järjestetty 
ilta päivätoiminta ja koulun kerhotoiminta on lapsille. Tässä yhteenveto-osassa 
esittelen tuloksia oman tutkimusaiheeni kannalta. 

Tarkastelin artikkelissa lasten näkemyksiä, iltapäivätoiminnan luonnetta ja 
ohjatun toiminnan ja lasten omaehtoisen toiminnan välistä jännitettä. Analysoin 
valokuva-aineistosta lasten itsensä valitsemia valokuvia (yhteensä 620 ’parhaiten 
omaa iltapäivää kuvaavaa kuvaa’). Käytin aineiston analysoimisessa ’keskustelevat 
kuvat’ -menetelmää (photo elicitation, Collier 1957, Harper, 2002), jonka avul-
la saatoin avata kuville annettuja merkityksiä. Artikkelin tausta-ajatuksena on 
ymmärrys lasten aktiivisesta roolista omien lapsuuksiensa rakentajina ja tiedon 
tuottamisen prosesseissa sekä lasten näkökulmien kuulemisen tärkeydestä heitä 
koskevissa asioissa. 

Lasten arki rakentuu tavallisesti suhteessa muihin lapsiin ja aikuisiin eri 
instituutioissa, esimerkiksi kotona, koulussa ja vapaa-ajan toiminnassa (James 
ym., 1998). Vapaa-aika käsitetään useimmiten velvollisuuksista vapaana, merki-
tyksellisenä ja henkilökohtaisena aikana sekä mahdollisuutena valita itse, miten, 
missä ja kenen kanssa aikansa käyttää. Nuorimpien lasten vapaa-aika koostuu 
usein leikkimisestä, jossa tärkeänä osatekijänä näyttää olevan hauskuus (Howard, 
Miles & Rees-Davies, 2017; Øksnes, 2008). Järjestetyssä toiminnassa lapsi on 
monenlaisen ohjauksen ja valvonnan kohteena. 

Lasten itsensä valitsemissa ’omaa iltapäivää kuvaavissa kuvissa’ oli useim-
miten kuvattuna kavereita. Lapset kertoivat, että kaikkein mieluisinta on leikkiä 
kavereiden kanssa. He pitivät siitä, jos he voivat olla vapaasti esimerkiksi liikun-
tasalissa ja leikkiä niitä leikkejä, mitä tuli mieleen. Myös ohjatusta toiminnasta 
pidettiin. Sitä valokuvattiin kuitenkin vain vähän. Muutama lapsista harmitteli 
sitä, että ohjattu toiminta katkaisi usein heidän omat leikkinsä. 
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Iltapäivätoiminnasta muodostui olennainen osa monen lapsen koulun jäl-
keistä vapaa-aikaa. Useimmat lapset viihtyivät siellä, koska he voivat olla kave-
reiden kanssa. Myöhemmin iltapäivällä, jos kaverit olivat jo lähteneet kotiin, ilta-
päivätoiminnassa pitempään olevien lasten toiminta saattoi muuttua aktiivisesta 
tekemisestä ’odottamiseksi’. Iltapäivätoiminta näyttikin aika ajoin olevan lähinnä 
‘turvasatama’ tai ‘odotuspaikka’ (residual time, ks. Haglund & Anderson, 2009; 
Pieper, 2009), välitila koulun ja vapaan ajan (kodin) välissä. Iltapäivätoiminnalle 
asetetut oppimisen tukemisen tavoitteet tekivät toiminnasta myös lähtökohtai-
sesti funktionaalista (ks. Haglund & Anderson, 2009). Valokuvissa tämä näkyi 
esimerkiksi läksyjen tekemisenä. Kavereiden kanssa läksyjen tekemisen sanottiin 
olevan ’hauskempaa’ kuin kotona.

Kaverit ja kaverien kanssa leikkiminen oli lapsille iltapäivätoiminnassa mie-
luista. Ohjatussa ja valvotussa toiminnassa aika omaehtoiseen tekemiseen ja ka-
vereiden kanssa leikkimiseen voi kuitenkin jäädä vähäiseksi. Artikkelin lopuksi 
pohdimme ohjatun ja omaehtoisen toiminnan välistä jännitteistä suhdetta: mil-
laista vapaa-aikaa valvottu ja järjestetty toiminta on, ja voiko sitä kutsua lasten 
vapaaksi ajaksi. Mayall (2002) sanoo lasten arvostavan kovasti vapaa-aikaa, joka 
tarjoaa mahdollisuuden astua leikin maailmaan ja irtautua arkisista rutiineista 
ja aikuisten kontrollista. 

Artikkelissa V Writing and theorising with photographs taken by children 
on toisena kirjoittajana Ulla-Maija Salo. Pohdimme artikkelissa metodologista 
haastetta, miten kirjoittaa valokuvista ja miten kirjoittaa nimenomaisesti las-
ten ottamista valokuvista. Keskeinen kysymys on, miten kääntää etnografinen 
valokuva-aineisto kirjoitukseksi ja tutkimuksen kielelle. 

Etnografisessa tutkimuksessa analyysi ja kirjoittaminen ovat koko tutkimuk-
sen läpi kulkeva prosessi, jossa ”sanat ja kieli ohjaavat tiedon tuottamista” (Paju, 
ym., 2014, 31). ’Grafialla’ viitataan perinteisesti kirjoittamiseen; miten aineisto 
asettuu ’kirjoitettavaksi’ ja ’luettavaksi’ (Atkinson, 1992). Tässä artikkelissa ja 
laajemminkin tutkimuksessani metodologinen haaste ulottuu kauemmas, jolloin 
’grafia’ viittaa myös siihen, mikä on kuvissa nähtävissä (seeable), mutta joka ei ole 
helposti ilmaistavissa sanoin (non-sayable), ja vastaavasti siihen, kuinka valoku-
van kautta voidaan tuoda näkyväksi sellaistakin, mikä ei ole kuvassa nähtävissä 
(visible – non-visible). 

Artikkelissa on kolme tulokulmaa: ’keskustelevat kuvat’ (photo elicitation, 
Collier, 1957), punctum (Barthes, 1985) ja ’ratkaisevan hetken’ -käsite (the decisive 
moment, Cartier-Bresson, 1952/2014). Käsitteet toimivat teorian tarjoamina ajat-
telun apuvälineinä, jolloin ne voivat auttaa ymmärtämään tarkasteltavana olevaa 
etnografista valokuva-aineistoa ja kääntämään valokuvien välittämiä merkityksiä 
kirjoitukseksi. Salo (2015, 181–182) kuvailee tällaista aineiston kanssa ajattelua 
’teorian kytkemisenä päälle’ (plugging in, Jackson & Mazzei, 2012). Kuvien kanssa 
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kirjoittaminen (theorising with) analyysin menetelmänä on ”kokeilevaa ja keh-
keytyvää” (ks. Salo, 2015, 182). 

Analyysin välineenä ’keskustelevat kuvat’ avaa aineistoa valokuvat ottanei-
den lasten näkökulmasta. Se tuo esiin myös sellaisia valokuviin liittyviä seikko-
ja, jotka eivät näy kuvassa. Punctum on puolestaan katsojan yksityinen huomio 
kuvassa, usein yksityiskohta, joka pistää tai lävistää: herättää kysymyksen, ’mitä 
on tapahtunut’. Punctumin avulla voimme huomata esimerkiksi erilaisia tapoja, 
miten lapset rikkovat institutionaalisia käytänteitä. Ratkaisevan hetken idea on 
tarttua kuvaajan toimintaan. Kuvaaja on onnistunut ottamaan valokuvan jostakin 
tapahtumasta juuri sinä nimenomaisena hetkenä, joka on merkityksellinen sekä 
hänelle että katsojalle. Ratkaisevan hetken kautta on mahdollista kuvailla tapah-
tumien läsnäoloa valokuvissa, nivoa mennyt, nykyisyys ja tuleva yhteen hetkeen. 

Yhdessä ’keskustelevat kuvat’, punctum ja ratkaisevan hetken idea avaavat 
valokuvan tapahtumaa ja tuovat esille uusia näkökulmia. Esimerkkinä tästä on 
iltapäivätoiminnan (koulun) piha-alueelta otettu valokuva. Kuvan etuala on ’tyhjä’ 
lukuun ottamatta keinun varjoa, kuvan keskivaiheilla on lapsia, jotka leikkivät 
kukin tahoillaan yksin tai pareittain, koulurakennuksen vieressä kävelee ohjaaja. 
Kuvan olisi voinut nimetä yleiskuvaksi iltapäivätoiminnan pihalta. Kuvaaja kuiten-
kin kertoi, että hän otti kuvan samalla kun hän keinui. Tieto valokuvaustapahtu-
masta, kuvassa oleva varjo, alkoi pistää punctumin (Barthes 1985) tavoin. Kuvan 
tulkinta vaihtui varjokuvan pakottamana, ensin yksityiskohdan havaitsemiseksi 
ja sitten myös keholliseksi (ks. Edwards, 2012) keinumisen tunnuksi. Valokuvaan 
ratkaisevalla hetkellä osunut varjo antoi vihjeen siitä, kuinka kuvaaja on läsnä 
kuvassa, vaikka varsinainen toiminta (keinuminen, kuvaaminen ja kuvassa olemi-
nen) sijoittui varsinaisen kuva-alan ulkopuolelle. Kuvan tulkinnassa syntyi ajatus 
kuvan lukemisesta ei-esittävänä käytännön (non-representational theory, Thrift, 
2008) mukaisena näkökulmana valokuvauksesta “ruumiillisena ja sisäistettynä 
toimintana", ei vain ajan representaationa (ks. Lundström 2012, 28). 

Lasten institutionaalisesta vapaa-ajastaan ottamat valokuvat ja kuvista 
käydyt keskustelut ovat rikas aineisto. Artikkelissa aineistoa lähestytään ilman 
ennalta määrättyä päämäärää, aineiston ’kelaamisena’ (spooling out, MacLure, 
2013), jolloin aineisto pysyi todennäköisemmin avoimempana, tulollaan olevana 
(becoming, Deleuze & Guattari, 2011), kuin jos siitä haettaisiin malleja ja sään-
nönmukaisuuksia (Salo, 2015, 178). Valokuva itsessään on pysyvästi sitä hetkeä, 
jolloin se otettiin, mutta samalla se elää ajassa (ks. Lintunen, 2013). Valokuvassa 
tyttö jatkaa keinumista ja jokin keinujan varjossa ei lakkaa häiritsemästä.
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5 LOPUKSI

Tutkimukseni tavoitteena oli kuvata lasten omia näkemyksiä heidän tavallisista 
iltapäivistään ja ymmärtää niitä suhteessa iltapäivätoiminnan yhteiskunnallisiin 
lähtökohtiin ja toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Tarkastelin, miten lasten 
iltapäivät rakentuvat valvotussa ja ohjatussa iltapäivätoiminnassa ja miten lapset 
rakentavat niitä myös itse. Tutkimuksessani lasten valokuvissa ja puheissa ilta-
päivien tärkeimmiksi asioiksi nousivat kaverit ja kaverien kanssa leikkiminen. 
Erityisesti pidettiin siitä, jos sai leikkiä vapaasti omassa rauhassa. Järjestetty ja 
ohjattu toimintakin nähtiin miellyttävänä. Se saattoi kuitenkin keskeyttää omat 
leikit. ’Ohjattua’ oli lasten mielestä useimmiten ’sopivasti’. Toisaalta toivottiin 
’enemmän vapaata’. Kun kysyin lapsilta, mitä he tekisivät iltapäivisin, jos he sai-
sivat valita vapaasti, moni sanoi, että olisi iltapäivätoiminnassa. Kysymys tuntui 
kuitenkin olevan joillekin hieman hämmentävä. Ehkä heidän oli vaikea kuvitella, 
miten muuten iltapäivät voisivat järjestyä. 

Tutkimustani voidaan lukea etnografisena tutkimuksena iltapäivätoiminnas-
ta mutta myös metodologisena kokeiluna, pyrkimyksenä ratkaista, miten lasten 
ottamia valokuvia voisi analysoida ja kuinka niistä olisi mahdollista kirjoittaa. Tar-
kastelin valokuva-aineistoa monista eri näkökulmista, jotta aineisto pysyi avoime-
na erilaisille tulkinnoille. Etnografia toimii tässä tutkimuksellisena sateenvarjona. 
Tutkimusprosessin myötä lasten ottamista valokuvista ja kuvakertomuksista tuli 
tutkimuksen pääaineisto. Valokuva-aineisto osoittautui rikkaaksi ja monisyiseksi, 
ja siksi se vaati aivan erityistä huomiota. Lisäksi lapsuudentutkimus tutkimuksen 
lähestymistapana korostaa lasten näkemysten esiintuomista ja lasten aktiivista 
toimintaa omien iltapäiviensä rakentamisessa.

Valitsemani ’keskustelevat kuvat’ -tutkimusmenetelmä (photo elicitation) 
tuotti runsaan valokuva-aineiston kolmessa eri iltapäivätoimintaryhmässä teh-
dyssä kenttätyössä. Pohdin pitkään, miten analysoida lasten ottamia valokuvia, 
miten valita analysoitavat kuvat toisten joukosta, miten lasten kanssa käydyt kes-
kustelut tulisivat osaksi analyysia, mikä paino olisi annettava omille huomioilleni 
ja millaisen kuvauksen aineistosta kirjoittaisin. Joidenkin kuvien jopa kipeää te-
kevä koskettavuus ja toisaalta aineiston dokumentaarisuus ja valokuvauksellinen 
luonne, tuntuivat johtavan kohti jotakin ennestään tuntematonta. 

Ajattelen, että kuvan koskettavuudessa on kyse siitä, mitä Barthes (1981/2000; 
1985) nimittää punctumiksi, pistäväksi ja jopa kivuliaaksi kokemukseksi. Sen si-
jaan, että olisin pelkästään katsonut, mitä lapset valokuvasivat, pohdin, miten 
tulkita lasten ottamia valokuvia ja kuvakertomuksia sekä miten kirjoittaa niistä. 
Tutkimuskirjoittamisessa totuus, tietäminen ja tulkinta voivat olla monen muotoi-
sia (Salo, 2007). Etnografinen kirjoittaminen on itsessään tulkintojen tekemistä, 
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sillä tutkittavat luovat oman kulttuurinsa, ja tutkijan tehtävänä on yrittää kuvailla 
niitä mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti (Geertz, 1973). Osajulkaisuissa esit-
telemäni yksittäiset valokuvat kertovat episodimaisesti joistakin lasten iltapäivien 
tapahtumista. Kuvissa olevat yksityiskohdat ja lasten kertomukset ovat pakotta-
neet katsomaan tapahtumia myös kuvan ulkopuolelta, toisin sanoen etsimään 
selitystä tai toista kuvakulmaa samana päivänä tai samasta kohteesta otetuista 
valokuvista ja niistä käydyistä keskusteluista.

Kuten etnografia yleensä myös visuaalinen aineisto suhteutuu tutkijan ym-
märrykseen kentästä ja kulttuurista (Paju, 2009). Valokuvat tekevät ohimene-
västä hetkestä pysyvää, mikä auttaa analysoimaan aineistoa tiheästi. Aineisto 
on kuitenkin aina epäsäännöllistä ja monitulkintaista (Geertz, 1973). Valokuva-
aineiston tulkitsemisessa kirjoittaminen ja teoretisoiminen aineiston kanssa sekä 
’keskustelu kuvien kanssa’ (Collier, 1957), punctum (Barthes, 1985) ja ratkaisevan 
hetken -käsite (Cartier-Bresson, 1952/2014) yhdessä antoivat mahdollisuuden las-
ten iltapäivien tarkasteluun monesta eri näkökulmasta. Aineiston ’kelaaminen’ ja 
päätös analysoida yksittäisiä ’pistäviä’ kuvia ja ’törmäyttää’ kuvia toisiinsa, piti 
aineiston avoimempana ja virtaavampana kuin jos olisin esimerkiksi pelkästään 
teemoitellut aineistoa kuva-aiheittain. ’Kelaaminen’ myös sopi isoon aineistoon.

Tutkimuksessani valokuvan voi nähdä kehyksenä tapahtumille, jotka alkoi-
vat, olivat ja jatkuivat kuvan ja kuvaushetken ulkopuolella. Se mikä oli kiinnosta-
vaa ja mihin huomio kiinnittyi, tai minkä kuvaaja halusi tuoda nähtäväksi, pääsi 
kuvaan eli tuli kehystetyksi. Analysoitava, tässä tapauksessa lapsen tavallinen 
iltapäivä, ulottui kaikkeen siihen, minkä keskellä kuvaaja oli ottanut valokuvan ja 
mihin katsoja pääsi myöhemmin mukaan. Valokuvan tallentama hetki saa mer-
kityksensä myös suhteessa sen ulkopuolelle jääneeseen tapahtumaketjuun (ks. 
Hilander, 2017). Kuva ikään kuin karkaa kehyksen ulkopuolelle (sokea kenttä, a 
blind field) (Barthes, 1981/2000, 57), vaikka kuvan reunojen sisällä tapahtuva ta-
vallisesti pysyy (ei poistu kuvasta). Erityisesti silloin kun kuvassa on punctum, ku-
vasta poistuva jatkaa elämistään (virtaa) kuvan ulkopuolella (Barthes, 1981/2000). 

Valokuvan voi ajatella puhuvan, kun katsoja asettaa sille kysymyksen, mitä 
kuva esittää (ks. Hietaharju, 2010). Analysoidessani valokuvia katsoin, miten lap-
set kuvasivat ja rakensivat omia iltapäiviään ja miten he niistä kertoivat. Joissakin 
kuvissa jokin kuvan yksityiskohta ohjasi kuvan lukemista ja tulkintaa. Kuvakes-
kustelut puolestaan avasivat kuvaajien omia näkemyksiä kuvien merkityksistä. 
Valokuva-aineiston erityislaatuisuus korostuu siinä, että valokuvien tapahtumia 
on mahdollista tarkastella eri positioista ja eri kuvakulmista kuunnellen saman-
aikaisesti kuvista käytyjä kuvakeskusteluja. Koska useat lapset kuvasivat samaan 
aikaan, valokuvien avulla oli mahdollista rakentaa laajempi kuva iltapäivien ta-
pahtumista. 

Lapset rakensivat iltapäivistä oman näköisiään varsin kekseliäästi toiminnan 
tiukoissa institutionaalisissa rajoissa ja ahtaissa tai olemattomissa tiloissa. Leikit 



77

Kristiina Eskelinen

näyttivät syntyvän yhtä hyvin eteisaulassa, liikuntasalissa kuin pihallakin, kun-
han iltapäivätoimintaan osallistui myös kavereita, joiden kanssa leikkiä. ’Omaa 
aikaa’ otettiin esimerkiksi jatkamalla piirtämistä, vaikka ohjaaja yritti houkutella 
mukaan ohjattuun toimintaan. Lapset piirsivät pihallakin, jossa piirtämispaikan 
löytämisessä piti käyttää luovuutta. Piirtäminen näytti olevan kaikissa iltapäivä-
toimintaryhmissä tärkeää lapsen ’omaa vapaampaa aikaa’, jolloin hän ehkä myös 
lepäsi. Väsymystä ja lepäämistä lapset eivät tavallisesti ottaneet itse puheeksi, 
mutta kysyttäessä he kertoivat, että esimerkiksi läksyjen teon jälkeen pulpetis-
sa ja tuolissa voi ottaa rennomman asennon tai pihalla voi hakeutua ’lepoisaan 
paikkaan’. 

Suurin osa lapsista kertoi osallistuvansa iltapäivätoimintaan mielellään. 
Muutamat lapsista sanoivat, että iltapäivisin on niin hauskaa, ’ettei haluaisi läh-
teä kotiin’. Kuitenkin, silloin kun lapsella ei ollut kavereita iltapäivätoiminnassa, 
siellä oleminen ei ollut niin mieleistä ja iltapäivä saattoi olla enemmänkin odot-
telua kuin aktiivista osallistumista. Tutkimuksessani iltapäivätoiminta määrittyi 
koulun (työn) ja kodin (vapaan) väliseksi tilaksi (liminaalitilaksi, liminal space). 
Se ei ole enää työtä mutta ei vielä aivan vapaata. Lapset itse puhuivat iltapäivä-
toiminnasta ’ilttiksessä olemisena’. 

Iltapäivätoiminnassa korostuvat oppimiseen, lasten turvallisuuteen ja suo-
jelemiseen sekä hyvinvointiin liittyvät tavoitteet. Toimintaan osallistumisen on 
sanottu vähentävän nimenomaisesti lasten yksinäisyyttä ja tuovan turvallisia 
kokemuksia arkipäivään sekä helpottavan vanhempien työssäkäyntiä. Analysoi-
missani iltapäivätoimintaa ohjaavissa dokumenteissa toiminta liitettiin vahvasti 
hyvinvoinnin tuottamiseen. Hyvinvointia ei kuitenkaan varsinaisesti määritelty. 
Lähtökohtaisesti ajatus hyvinvoinnin tuottamisesta pitää sisällään oletuksen siitä, 
että lapset voivat joutua alttiiksi pahoinvoinnille ja syrjäytymiselle. Tämän kehi-
tyksen ehkäisemiseksi dokumenteissa tarjottiin iltapäivätoiminnan järjestämistä. 
Näen lasten hyvinvoinnin iltapäivätoiminnan kontekstissa mahdollisuutena leik-
kiä ja viettää aikaa kavereiden kanssa, osallistua itselle mielekkääseen toimintaan, 
vetäytyä halutessaan omiin oloihin lepäämään, ilmaista mielipiteensä, vaikuttaa 
päivän kulkuun, osallistua toiminnan suunnitteluun ja nauttia terveellistä väli-
palaa. 

Dokumenttiaineiston analyysi lisäsi ymmärrystä iltapäivätoiminnan järjes-
tämisen yhteiskunnallisista lähtökohdista ja pyrkimyksistä. Pekkarinen ja Veh-
kalahti (2012, 10) näkevät institutionalisoituneiden käytäntöjen tarkastelemisen 
erityisen tärkeänä silloin, kun ne ”uhkaavat vakiintua lähes huomaamattomiksi 
kaavoiksi” tai kun ne ovat murtumassa. Lapsille alettiin järjestää nykyisenkaltais-
ta valvottua ja ohjattua iltapäivätoimintaa 2000-luvun alussa. Vajaassa kahdes-
sakymmenessä vuodessa iltapäivätoiminta on vakiinnuttanut paikkansa ja siitä 
on tullut tavanomainen tapa järjestää lasten iltapäiviä (vrt. hallinnan regiimi, 
Strandell, 2012a; riskipolitiikka, Harrikari, 2008). Totuttuihin iltapäivätoimin-
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nan järjestämisen tapoihin voi tulla lähiaikoina muutoksia, sillä esimerkiksi uusi 
Harrastamisen Suomen malli koskee myös iltapäivätoimintaa (OKM, 2019; Val-
tioneuvosto, 2021). Siksi on tärkeää keskustella, millaiseksi iltapäivätoiminta ins-
titutionaalisesti rakennetaan, millainen iltapäivätoiminnan ympäristö on, kuinka 
lapset tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi ja millainen osallistuminen ja toimijuus 
heille on mahdollista. 

Käsitys lapsista vaikuttaa institutionaalisen toiminnan rakentumiseen ja sii-
hen, millaista toiminta on lasten kanssa (Strandell, 2012a, 257). Näyttää siltä, että 
lasten vapaa-aika sidotaan tulevaisuudessa yhä vahvemmin kouluympäristöön. 
Nykyisessä hallitusohjelmassa iltapäivätoiminnan avulla halutaan luoda lapsille 
turvallisia toimintaympäristöjä ja samalla vahvistaa kouluympäristön käyttöä 
lasten harrastustoiminnassa (VN 2019b). Myös tuore Kansallinen lapsistrategia 
(Valtioneuvosto 2021) esittää, että aamu- ja iltapäivätoiminta nivottaisiin tiiviim-
min osaksi koulupäivää ja että toiminnan laatuun panostettaisiin. Harrastamisen 
Suomen mallissa nähdään samankaltaisia tavoitteita harrastustoiminnan tarjoa-
misesta kouluympäristössä ja viitataan lapsen oikeuteen virkistys- ja vapaa-ajan 
toimintaan (OKM, 2019). 

Keskeistä vapaa-ajassa on vapaus määrätä omasta ajan ja tilan käytöstä (Frø-
nes, 2009; Määttä & Tolonen, 2011). Mitä järjestäytyneempää tai institutionalisoi-
tuneempaa järjestetty vapaa-aika on, sitä vähemmän se tuntuu lapsesta omalta 
ajalta. Tiukasti aikataulutettu, niin sanottu vakava vapaa-aika voidaan nähdä myös 
erityisenä lapsuudentyönä (Levey, 2009). Vastaavasti vapaus ja autonomia tekevät 
vapaa-ajasta enemmän omaa aikaa. (Myllyniemi, 2009; Määttä & Tolonen, 2011.) 
Lapsille ja nuorille järjestettyä vapaa-ajan toimintaa on arvosteltu vakavuudesta 
ja liiasta tavoitteellisuudesta (Berg & Peltola, 2015). Tutkimuksessani nousi esiin 
kysymys, pitäisikö lasten ohjattuja ja valvottuja iltapäiviä ylipäätään kutsua vapaa-
ajaksi, sillä sekä lasten ajan että tilan käyttöä rajoitetaan. Ohjatun toiminnan 
tavoitteellisuus tekee iltapäivätoiminnasta helposti vakavahenkistä vapaa-aikaa 
(ks. myös serious leisure, Stebbins, 2001, 2007; Berg, 2015). Lakisääteinen ilta-
päivätoiminta on kasvatusinstituutio, jossa ohjaajia velvoitetaan kantamaan am-
matillinen vastuu lapsen kasvatuksesta ryhmän jäsenenä (OKM, 2012). Ohjaajan 
työssä painottuu lapsen turvallisuudesta vastaaminen, mikä näkyy esimerkiksi 
lasten valvontana mutta järjestetyssä vapaa-ajassa on myös niin sanotun rennon 
vapaa-ajan piirteitä (ks. casual leisure, Stebbins, 2001, 2007; Berg, 2015). 

Kun lähdin kentälle havainnoimaan, miten lapset viettivät vapaa-aikaansa 
iltapäivätoiminnassa ja hankkimaan valokuva-aineistoa, olisi ollut luontevaa jat-
kaa tutkimusta samassa iltapäivätoimintaryhmässä, jossa toimin aiemmin käden-
taitopajan ohjaajana. Se ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska toimitiloissa oli 
tapahtunut muutos. Lisäksi iltapäivätoiminnassa osallistujat vaihtuvat vuosittain, 
joten en olisi enää tavoittanut samoja lapsia. Kädentaitopajassa tuotettu tausta-
aineisto toimi varsinaisen tutkimuksen käynnistäjänä. Sen myötä huomasin, että 
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visuaalisten menetelmien käyttö avaa mahdollisuuksia tavoittaa lasten näkemyk-
siä heitä itseään koskevissa asioissa, kuten lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 
12 korostaa. 

Kädentaitopajassa videokamera keräsi lasten huomion ja tuotti kiinnostavaa 
aineistoa. Myöhemmin lapset valokuvasivat iltapäiviään kuitenkin digitaalikame-
roiden kanssa, sillä kiinnostuin nimenomaisesti valokuvauksesta ja ’keskustelevat 
kuvat’ -menetelmän käytöstä. Ajattelen, että valokuva voi näyttää juuri sen, minkä 
lapsi halusi kuvata, jolloin kuvasta rajautui pois ’ylimääräinen’. Tästä syystä pidän 
’keskustelevat kuvat’ -menetelmää tutkimustehtävääni nähden eettisesti kestävänä 
tapana tuottaa aineistoa. Lisäksi, vaikka kuvissa ei ollut ääntä (kuten videoissa 
olisi ollut), lapset ’pääsivät ääneen’ kuvakeskusteluissa. 

Lapsia tuli tutkimukseen mukaan ensimmäisessä iltapäivätoimintaryhmäs-
sä paljon enemmän kuin olin osannut edes toivoa. Samoin kävi kahdessa muussa 
ryhmässä. Siksi tutkimuksen osallistujien määrä, ja sitä myötä aineiston koko, 
nousi laadulliseen tutkimukseen todella suureksi. Pidän silti tärkeänä, että ai-
neistoa on kolmesta ryhmästä, sillä jokaisessa ryhmässä oli oma tapansa toimia. 
Valokuvien aiheissa ja kuvaamisen tavoissa sekä kuvakeskusteluissa oli havait-
tavissa myös yhteneväisyyksiä. Etenkin kavereita ja kavereiden kanssa tehtäviä 
asioita kuvattiin paljon kaikissa ryhmissä. Lisäksi tavaroita, leluja, luontoa sekä 
’kaikkea kaunista’ kuvattiin innokkaasti. Tärkeimmäksi asiaksi mainittiin kave-
rit, mutta välipalasta ja läksyistäkin puhuttiin. Kolmessa eri ryhmässä tuotettu 
aineisto piirtää yhdessä kuvaa lasten näkemyksistä koulun tiloissa järjestettävästä 
iltapäivätoiminnasta. 

Jos lähtisin nyt tutkimaan iltapäivätoimintaa ’keskustelevat kuvat’ -me-
netelmän avulla, rajoittaisin tutkimukseen osallistuvien lasten määrää. Lisäksi 
alentaisin lasten itsensä valitsemien ’tärkeiden kuvien’ määrän kolmeen kuvaan. 
Koska aikuisen tutkijan on vaikea tietää, minkälaisia asioita lapsi pitää tärkeinä 
ja kuvaamisen arvoisina, en edelleenkään rajoittaisi lasten ottamien valokuvien 
kokonaismäärää. Kuvaajan huomio saattaisi kiinnittyä liikaa kuvien ’laskemiseen’ 
ja jotakin oleellista voisi jäädä kuvaamatta. 

Harkitsen huolellisesti, missä yhteydessä ja millaisia kuvia ja kuvakeskuste-
luja nostan aineistosta esille. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK, 2019) 
julkaisemat hyvän tieteellisen käytännön lähtökohdat edellyttävät, että tutkimus-
työssä tulee noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta soveltamalla tut-
kimukseen eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. 
Olen pyrkinyt noudattamaan kaikissa tutkimuksen vaiheissa eettistä ja hyvää 
tutkimustapaa. Erityisen paljon olen joutunut pohtimaan valokuvien julkaisua ja 
anonymiteetin säilyttämisen haastetta. Pyrin toimimaan eettisesti, mutta tiedos-
tan, että täydellinen anonymiteetin säilyttäminen ei ole valokuvissa mahdollista. 

Pyrkimys säilyttää tutkimukseen osallistuvien henkilöiden anonymiteetti 
voi johtaa myös liialliseen varovaisuuteen tulosten esittämisessä. Iltapäivätoimin-
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nassa kuva-aiheista yleisin on toinen lapsi, ja siksi olisi erikoista, jos yhdessäkään 
julkaistussa kuvassa ei olisi lapsia. Tutkimustulosten julkaisussa anonymiteetti 
ei kuitenkaan ole ainoa eettinen ulottuvuus, vaan eettisyys on myös tilanteista ja 
käytännöllistä (Paju, 2017). Olen jättänyt tarkoituksella esittelemättä ’poseeraus-
kuvia’ ja hyvin läheltä otettuja kuvia sekä hassuja ilmeitä. Tämä kaventaa lasten 
iltapäivistä kertovien kuvien moninaisuutta mutta suojelee tutkimukseen osallis-
tuneita lapsia – nykyisiä nuoria aikuisia – harmittavilta tilanteilta, jos ’poseerauk-
set’ ja hassut ilmeet valokuvissa eivät olisikaan heidän mielestään enää ’hauskoja’.

On myös syytä pohtia, millaisia vaikutuksia on sillä, että tutkimusaineiston 
hankkimisesta on jo pitkä aika. Onko lukuvuonna 2009–2010 tuotettu valokuva-
aineisto oleellisesti erilaista kuin jos nyt antaisin lapsille tehtäväksi valokuvata 
sitä, mitä he tavallisesti tekevät iltapäivätoiminnassa? Kuvien tekninen laatu olisi 
todennäköisesti parempi – etenkin jos kuvat otettaisiin älypuhelimella digitaa-
likameran sijaan. Puhelimella olisi helpompi ottaa kuvia myös itsestä (selfiet). 
Kuva-aiheet, etenkin kuvat kavereista, voisivat olla samankaltaisia kuin aineistos-
sani. Koulun tiloissa järjestettävän iltapäivätoiminnan lähtökohdat, tavoitteet ja 
sisältö ovat edelleen melko samanlaiset kuin hankkiessani aineistoa. Toiminnan 
suunnittelun ja arvioinnin osuus on nykyisissä toiminnanperusteissa kuitenkin 
aiempaa laajempi (ks. OPH 2004; OPH 2011) Ehkä tämä voisi näkyä jollain ta-
valla myös valokuvissa. Lisäksi on syytä huomioida Kansallisen lapsistrategian 
(Valtioneuvosto 2021) ja Harrastamisen Suomen mallin (OKM, 2019; Valtioneu-
vosto, 2021) mahdolliset vaikutukset iltapäivätoiminnan järjestämiselle. Uusi oh-
jattu harrastustoiminta ei kuitenkaan välttämättä näkyisi lasten valokuvissa, sillä 
aineistossani lapset ottivat hyvin vähän kuvia koulun järjestämissä kerhoissa. 

Pyrkimyksenäni on ollut ymmärtää lasten näkemyksiä heidän omista il-
tapäivistään. Vaikka aineistossani valokuvien tapahtumat ovat mennyttä aikaa, 
kuvia katsoessa ne tulevat osaksi nykyhetkeä. Myös kuvakeskustelujen kuuntele-
minen yhdessä kuvien katsomisen kanssa tekee aineistosta elävän nykyhetkessä. 
Metodologinen kokeilu, teoretisointi ja kirjoittaminen aineiston kanssa, tuotti 
käyttökelpoisen välineen suuren etnografisen aineiston analysoimiseen. ’Keskus-
televat kuvat’, punctum ja ratkaisevan hetken idea sopivat valokuva-aineiston tul-
kitsemiseen jatkossakin. Tilan ja tilallisuuden käsitteiden avulla voi tarkastella 
jatkossa esimerkiksi sitä, miten lapset keksivät itselleen sopivia leikkipaikkoja 
iltapäivätoiminnan ahtaissa tiloissa. 

Iltapäivätoiminnan tilat ovat oleellinen jatkotutkimuksen kohde lapsen viih-
tyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Iltapäivätoiminnalta puuttuvat sitovat tilanor-
mit (Strandell, 2012a, 253); koulun tiloja ei myöskään ole tavallisesti suunniteltu 
vapaa-ajan viettoa varten. Silti koulun tilojen käyttöä halutaan lisätä lasten har-
rastusympäristönä. Harrastamisen Suomen mallin toteutumisen myötä myös 
muut kuin iltapäivätoiminnassa olevat lapset viettävät jatkossa vapaa-aikaa kou-
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lun tiloissa. Tämä voi vaikuttaa iltapäivätoiminnassa käytettävissä olevien tilojen 
määrään ja käyttötapoihin. 

Tilat heijastavat aikuisten näkemyksiä lapsista ja lapsuudesta (Holloway & 
Valentine, 2000; Strandell, 2012a). Lapsuus tai lapsuudet eivät ole kuitenkaan 
lokeroitavissa yhteen paikkaan tai tilaan. Lapsi elää lapsuuttaan paitsi iltapäivä-
toiminnassa myös sitä ennen ja sen jälkeen.

Lopuksi haluan nostaa esiin kolme lasten kertomaa toivetta iltapäivätoi-
minnan kehittämiseksi. Toiveet ovat hyvin maltillisia, mutta ne ovat kuitenkin 
merkittäviä yhteiskunnallisia kysymyksiä. – Enemmän aikaa omiin leikkeihin 
ja mahdollisuus leikkiä metsässä. – Tämä toive on hyvä huomioida silloin, kun 
iltapäivätoiminnan järjestäjät ja ohjaajat suunnittelevat toimintaa mutta myös 
silloin, kun luodaan uusia kansallisia hankkeita ja käydään keskusteluja lapsille 
järjestettävästä vapaa-ajan ja harrastustoiminnasta. – Että iltapäivätoiminnassa 
ei tarvitsisi olla niin kauan; että vanhempi tulisi töistä aiemmin. – Joskus lapsen 
päivistä tulee uuvuttavan pitkiä, kun huoltaja joutuu olemaan työssä pitkään. Tar-
vittaisiinkin lisää yhteiskunnallista keskustelua työelämän joustoista ja iltapäivä-
toiminnan laajuudesta ja siitä, miten ratkaista lasten iltapäivät lapselle parhaalla 
tavalla. – Että iltapäivätoiminnan aikuiset eivät suhtautuisi niin vakavasti, jos 
lapsi sanoisi joskus ’leikillään’ lähtevänsä aiemmin kotiin. – Tämä lapsen toi-
ve kiinnittää huomion iltapäivätoiminnan luonteeseen. Lasten turvallisuuteen 
ja suojeluun liittyvä valvonta velvoittaa ohjaajia suhtautumaan kaikkeen lapsen 
sanomaan ’vakavasti’. Mutta voisiko toiminnan lähtökohtana olevat turvallisuuden 
ja suojelun, oppimisen ja hyvinvoinnin näkökulmat huomioida useammin mah-
dollistamisen kuin rajoittamisen näkökulmasta? On hyvä pysähtyä pohtimaan, 
miten iltapäivätoiminnan voisi rakentaa niin, että lapsille jäisi enemmän tilaa 
rakentaa iltapäiviä omannäköisikseen.
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Liitteet 
Liite 1 Lupapyyntö tutkimukseen osallistumisesta kädentaitopajassa 
 
 

 

   

 
Hyvät huoltajat,            12.11.2007 
 
 
Lapsenne on ilmaissut halukkuutensa osallistua iltapäivätoiminnassa tapahtuvaan  
maksuttomaan kädentaitopajaan.  
 
Paja toteutetaan maanantaisin  
klo 12.10–13.10 Ryhmä I  
klo 13.55–14.55 Ryhmä II 
klo 15.00–16.00 Ryhmä III 
Kädentaitopajaa ohjaa käsi- ja taideteollisuusopettaja Kristiina Eskelinen. 
 
Kädentaitopajassa toiminnan tavoitteena on mahdollistaa tekemisen ilo. Suunnitelmissamme on
muun muassa tehdä teoksia itse kerätyistä luonnonmateriaaleista, valmistaa paperia ja tehdä
paperimassatöitä, muovailla savea/nurmikkomassaa, huovuttaa lampaanvillasta, veistää, käyttää
sahaa ja vasaraa, painaa kangasta, piirtää ja suunnitella itse.  
 
Kädentaitopajaan liittyy samalla tutkimus. Havainnoimalla lapsia kädentaitopajassa ja kysymällä
heiltä aika ajoin käsitöiden tekemisestä, Kristiina pyrkii selvittämään kädentaitojen merkitystä lasten
hyvinvoinnille. Kristiina toivoo myös Teidän havaintojanne ja kokemuksianne (esimerkiksi siitä,
mitä lapset kotona kertovat kädentaitopajassa toimimisesta). Lapsenne saa käsityövihon, johon sekä
Hän että Te voitte kirjoittaa kommentteja ja muitakin terveisiä. Kädentaitojen merkitysten tarkastelu
liittyy Kristiinan Helsingin yliopistossa tekeillä olevaan kasvatustieteen väitöskirjaan. Lasten kanssa
tarkoituksena on keskustella nimenomaan käsitöiden tekemisestä. Keskustelut tallennetaan. Lasten
oikeat nimet eivät tule esille.  
 
Toivomme, että suhtaudutte myötämielisesti lapsenne osallistumiseen kädentaitopajaan.  
 
Järjestämme ennen joulua vanhempainillan kädentaitopajaan liittyen. Tuolloin Teillä huoltajillakin
on mahdollisuus kokeilla kädentaitoja.  
 
 
Innostunein mielin, 
 
     Kristiina Eskelinen 
Iltapäivätoiminnan järjestäjä    Kristiina Eskelinen 
Yhteystiedot     Yhteystiedot  
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                             Palautetaan iltapäivätoimintaan 19.11.2007 mennessä 
 
________________________________________________ saa osallistua/ ei saa  osallistua 
Lapsen nimi                                              kädentaitopajaan. 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Paikka ja aika    Huoltajan nimi 
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Liite 2 Lupapyyntö videointia varten kädentaitopajassa 
 
    10.3.2008 
Hei, 
 
Kädentaitopaja jatkaa pienen tauon jälkeen taas toimintaansa. Maalis-
huhtikuussa paja toimii maanantaisin. Toukokuussa paja voi muuttaa päivää. 
Kevääksi on suunniteltu monenmoista mukavaa tekemistä.  
Jotta Kristiinan olisi helpompi havainnoida, kuinka hauskaa tekeminen 
oikeastaan on, jatkossa pajakerran aikana huoneen nurkassa tulee olemaan 
videonauhuri tallentamassa tunnelmia. Lapset jo iloitsivat pääsevänsä telkkariin, 
mutta oikeasti nauhat tulevat vain Kristiinan silmille analysoitavaksi tutkimusta 
varten.  
 
Ryhmät voivat vielä muotoutua, esim. salibandyyn menijät voivat halutessaan 
tulla ensimmäiseen ryhmään. Ryhmät joko klo 12-> tai klo 14->  
Pyritään siihen, että kaikki halukkaat mahtuisivat kahteen ryhmään. Taitopajan 
kesto on hieman reilu tunti. 
Ohjaajat ovat aina välillä pajassa auttamassa. 
 
Keväällä voidaan järjestää taas yhteistä tekemistä myös vanhemmille. 
Jos haluatte jutella pajassa toimimisesta tms., voidaan sopia esimerkiksi 
sähköpostilla yhteisestä ajasta.  
 
 
Palautathan vielä tämän tiedotteen alaosan, niin tiedämme, ketkä kaikki olisivat 
tulossa mukaan.   
 
KIITOS! 
 
Terveisin Kristiina Eskelinen  
Yhteystiedot 
 
  Palauta Iltikseen pääsiäiseen mennessä  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
_____________________________________________ 
Lapsen nimi 
 
Osallistun  Taitopajaan 
En osallistu   Taitopajaan 
 
Minulle parempi paja alkaa  
Klo 12 
Klo 14 
 
XXXXXXX ____/___2008 _______________________________________ 
  Huoltajan allekirjoitus  
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Liite 3 Kirje huoltajille liittyen valokuva‐aineiston hankkimiseen 

 
14.10.2009 

Hyvät iltapäiväkerholaisen huoltajat! 
 
Lapsellanne on mahdollisuus osallistua syksyn / kevään aikana koululaisten 
iltapäivätoimintaa koskevaan tutkimukseen ottamalla valokuvia ja kertomalla 
omasta iltapäivästään. 

Teen Helsingin yliopistossa kasvatustieteen väitöskirjaa aiheesta 
Koululaisten iltapäivätoiminta lapsuuden rakentumisen paikkana. 

Kerään aineistoa koulun iltapäiväkerhossa ____________aikana. 
Lasten oikeat nimet tai koulujen/iltapäiväkerhojen nimet eivät tule esille. 
Tutkimuksen kaikissa vaiheissa noudatetaan eettistä ja hyvää tutkimustapaa. 

Tutkimukseni kohteena ovat lasten näkemykset omasta tekemisestään ja  
olemisestaan koulun tiloissa järjestettävässä iltapäiväkerhossa. Olen erityisen 
kiinnostunut siitä, miten iltapäiväkerhon ohjattu toiminta ja lasten omaehtoinen 
toiminta kietoutuvat toisiinsa. Mitä kaikkea lapset tekevät? Onko iltapäivässä  
aikaa myös omille leikeille, levolle ja ilmaisulle? 

Tavoitteeni on tuoda näkyväksi lasten iltapäiväkerhossa ottamien valokuvien ja 
kuvista käytävien keskustelujen kautta, millainen elämän ympäristö iltapäivä- 
toiminta on ja millaiseksi lapset sen tekevät tai ehkä haluaisivat tehdä. 
Minua kiinnostaa myös, miten kouluympäristö ja iltapäiväkerhon tilat mahdollis- 
tavat tai rajoittavat toimintaa ja miten lapset sen kuvaavat? 

Tutkimus toteutetaan noin kolmen viikon aikana, jolloin lapset valokuvaavat 
1–3 päivänä omaa iltapäiväänsä. Seuraan lasten toimintaa tänä aikana ja käyn 
heidän kanssaan keskusteluja otetuista kuvista. Lapset valitsevat omasta  
mielestään tärkeimmät valokuvat, joita katsotaan yhdessä toisten lasten kanssa. 

Katsomalla valokuvia yhdessä lapset voivat tuntea onnistumista ja ylpeyttä itse  
ottamistaan kuvista. Samalla voidaan keskustella, kuvaavatko kuvat lasten ilta- 
päivää siten kuin he haluavat sen kertoa. Lasten ottamat valokuvat esitellään 
myös Teille huoltajille kevään kuluessa. 

Toivon, että lapsenne saa luvan olla mukana tutkimuksessa kameran molemmin 
puolin! 
 
Yhteistyöterveisin, 
 
Kristiina Eskelinen 
Yhteistiedot 
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Liite 4 Suostumuslomake tutkimukseen osallistumiseen 

 

 

 

LUPA-ANOMUS  

Tällä paperilla pyydetään huoltajan suostumusta lapsensa osallistumiseen koululaisten
iltapäivätoimintaa koskevaan tutkimukseen sekä tutkimusaineiston julkaisuun. Toivon, että
annatte suostumuksenne harkintanne mukaan mahdollisimman moneen kohtaan. 

Tutkimusta varten kerätään aineistoa                           _____ koulun iltapäiväkerhossa 
______________________kuun aikana seuraavan aikataulun mukaisesti: 

Vkolla ________Tutkija tutustumiskäynnillä. 

Vkolla ________Lapset ottavat valokuvia iltapäivästään ja kertovat kuvistaan tutkijalle.  

Vkolla________Lapset katsovat kuvia ja keskustelevat niistä yhdessä toisten lasten kanssa. 

Vkolla________Kuvat esitellään huoltajille ja ohjaajille.                                                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUOSTUMUS 

________________________________________________ tutkimusaineiston tuottaminen. 
Lapsen nimi 

     KYLLÄ  EI 

OSALLISTUU KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAA         
KOSKEVAAN TUTKIMUKSEEN    ______ ______ 

saa ottaa valokuvia    _____ _____ 

saa olla valokuvassa    _____ _____ 

saa keskustella ottamistaan kuvista tutkijan kanssa  _____ _____ 

keskustelun saa tallentaa äänittämällä   _____ _____ 

keskustelua ei saa äänittää vaan se tulee kirjata muistiin _____ _____ 

valokuvia ja kertomuksia saa käyttää tutkimusraportissa,                          
tutkimusta käsittelevissä artikkeleissa ja esitelmissä   _____ _____ 

haluan nähdä mahdollisesti julkaistavaksi aiotut kuvat ennalta _____ _____ 

 
EI OSALLISTU TUTKIMUKSEEN, MUTTA HÄN SAA OLLA                   
TOISTEN OTTAMISSA KUVISSA.     _____ _____ 

EI OSALLISTU TUTKIMUKSEEN. KUVAT, JOISSA LAPSENI                      
NÄKYY TULEE POISTAA TAI KÄSITELLÄ NIIN,     
ETTÄ LASTANI EI VOI TUNNISTAA   _____ _____ 

 

 

Aika________Paikka___________________ 

_________________________________ ______________________________ 
Huoltajan allekirjoitus    Lapsen allekirjoitus 
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Liite 4 jatkuu 

Tutkimusta varten kerättyjä valokuvia voidaan käyttää väitöskirjatutkimuksen ra-
portissa, seminaariesityksissä ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa sekä tutkimuk-
sesta kirjoitettavissa artikkeleissa.  

Tutkimusraportissa ja tutkimusta esittelevissä julkaisuissa käytetään niitä valoku-
via, joiden käytöstä on yhteisesti sovittu. Huoltajilla on tilaisuus nähdä ennakkoon, 
millaista mahdollisesti julkaistavaksi aiottu kuvamateriaali on. Valokuvat ovat näh-
tävissä tutkijan koneella ja erikseen järjestettävässä tilaisuudessa.  

Mikäli valokuvissa on lapsia, joilla ei ole lupaa olla kuvassa, kuvat poistetaan tai 
ko. lasten kuvat käsitellään niin, ettei heitä voi tunnistaa.   

Äänitallenteita (lasten ja tutkijan väliset keskustelut kuvista) ei esitetä julkisesti. 
Keskusteluja käytetään aineistona tutkimuksen kirjoittamisessa. 

Tutkimusaineistoa säilytetään tutkijan hallussa. Tutkija on vastuussa aineiston 
käytöstä sopimuksen mukaisella ja eettisellä tavalla.  

Väitöskirja valmistuu arviolta vuonna 2014.    

 

 

Vastaan mielelläni tutkimusta tai aineiston keräämistä koskeviin kysymyksiin.  

 

Kiitos yhteistyöstä! 

 

 

KM, KteO Kristiina Eskelinen 
Yhteystiedot 
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VITTEET

1 Iltapäivätoiminnan ohjaajat kutsuivat etnografista tutkimustani usein valokuvaus-
projektiksi.

2 Harriet Strandellin ja Hannele Forsbergin tutkimuksen (2005) aineistona oli toista 
luokkaa käyvien lasten selonteot koulun jälkeisistä iltapäivistä (muun muassa valo-
kuvia ja piirrettyjä verkostokarttoja). Aineisto liittyy Hannele Forsbergin tutkimus-
projektiin: ”Anybody home? After-school activities, Configurations and (In)security 
of Small Schoolchildren” 2004–2005. (Onks ketään kotona? Pienten koululaisten 
iltapäivätoiminnot). (Ks. Strandell & Forsberg, 2005, 611.) Outi Kauko (2012; 2018) 
on käyttänyt Forsbergin tutkimusprojektin osa-aineistoa omissa tutkimuksissaan. 

3 Joissakin hankkeissa (esim. Hakamäki & Laine, 2005; Jaako & Turpeinen, 2011; 
Maijala & Pasanen, 2015) iltapäivätoiminta laajenee tarkoittamaan 3.–9.-luokka-
laisille suunniteltuja kerhotoimintoja. Saaren (2011) tutkimuksessa tavoitteena on 
kaikille avoin liikunnallinen iltapäivä. Salonen-Nummen (2007) tutkimuksessa lii-
kunta pyrittiin saamaan laajemmin osaksi 1–2-luokkalaisten iltapäivätoimintaa.  

4 Iltapäivätoimintaa on käsitelty myös joissakin pro gradu -tutkielmissa (lähinnä kas-
vatustieteiden alalla) ja runsaammin ammattikorkeakoulujen tutkielmissa (enim-
mäkseen sosiaalialalla, nuorisotyön ja hoitotyön alalla).

5 Kokemukseeni iltapäivätoiminnasta vaikuttivat myös vanhemman roolissa tehdyt 
havainnot.  Lapseni osallistui lukuvuonna 2008–2009 liikuntapainotteiseen ilta-
päivätoimintaan omalla koulullaan. Vanhemman näkökulmasta tuolloin korostuivat 
varsinkin lepoon ja omaehtoisen tekemisen mahdollisuuteen liittyvät kysymykset. 
Lisäksi minua pohditutti lapsen päivän pituus. Lapselle iltapäivätoiminta, vaikka 
se olisi kuinka mieluista, saattaa olla ajallisesti kuin toinen koulupäivä, joskus pi-
dempikin.

6 Gunilla Holmin luento valokuvauksen käytöstä tutkimusmenetelmänä (ks. myös 
Holm, 2008a, 2008b) keväällä 2008 Helsingin yliopistossa pidetyssä seminaarissa 
vahvisti päätökseni valokuva-aineiston tuottamisesta iltapäivätoiminnassa.

7 Tuolloin kirjoitin myös kaksi muuta artikkelia, jotka eivät ole mukana tässä yh-
teenvedossa. Artikkelit liittyvät konferenssiesityksiin, toinen (Eskelinen, 2012a) 
Lapsuudentutkimuksen päivillä 2011 ja toinen (Eskelinen, 2012b) Design Learning 
konferenssissa 2012. 

8 Photograph-sana muodostuu sanoista photo – ’light’ ja graph – ’something written’ 
(Online Etymology Dictionary).

9 Etnografisen tutkimuksen kenttä voi olla myös tekstuaalinen tai virtuaalinen. Tut-
kimusta tehdään esimerkiksi arkistoissa, nettisivustoilla, sosiaalisessa mediassa ja 
online-peleissä. (Ardévol, 2012; Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2014, 19; Marcus, 
2014, 33–35.)
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10 Helky Koskelan (2014) tutkimus on etnografia laitoksissa ja palvelutaloissa asuvista 
vanhuksista. Aineistona on mm. videoaineistoa ja valokuvia (tutkijan itsensä, am-
mattivalokuvaajan, vanhuksen ja hänen omaisensa sekä hoitajien ottamia kuvia).

11 Elisitaatio käsite ei ole Kotimaisten kielten keskuksen hakusanojen joukossa. Tiettyä 
nimeämisen vaikeutta ja moninaisuutta on myös englanninkielisessä tutkimuskir-
jallisuudessa, sillä esimerkiksi menetelmän kirjoitusasu vaihtelee: photo elicitation, 
photo-elicitation, photoelicitation (esim. Harper 2002; Clark-IbáÑez, 2004; Phelan & 
Kinsella, 2011). John Collier nuorempi (1957) puhuu ensimmäisessä photo elicitation 
-menetelmää kuvaavassa artikkelissa ’valokuvahaastattelusta’ (photo interviewing). 
Myöhemmin hän tarkentaa menetelmän olevan ’haastattelemista kuvien kanssa’ 
(interviewing with photos) (Collier & Collier, 1986, 99–125; ks. myös Lapenta, 2011). 
Photo elicitation -menetelmää kutsutaan myös ’puhuviksi kuviksi’ (talking pictures) 
ja ’kuvahaastatteluksi’ (photo-elicitation interview). Osallistujien itsensä tuottaessa 
aineistoa menetelmää voidaan kutsua nimellä respondent-generated tai respondent-
produced imagery, native image producting ja auto-driven photo elicitation (ks. esim. 
Pauwels, 2015).

12 What is being shown? What are the components of the image? How are they  
arranged? Where is the viewer’s eye drawn to in the image and why? What is the 
vantage point of the image? What relationships are established between the com-
ponents of the image visually? What use is made of colour? What do the different 
components of an image signify? Is there more than one possible interpretation of 
the image? Are the relations between the components of this image unstable? Is this 
a contradictory image? (Rose, 2012, 346; ks. myös Drew & Guillemin, 2014, 63.)

13 YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa 1989 (Yleissopimus lapsen oikeuksista 
60/1991) lapseksi määritellään alle 18-vuotias henkilö.

14 Esimerkiksi Helsingissä perustettiin yhdistys työkotien ylläpitämiseksi vuonna 
1886. Yhdistyksen tarkoituksena oli ”hankkimalla köyhille lapsille sopivaa askar-
telua koettaa varjella heitä kerjuusta, laiskuudesta ja kiusauksilta pahuuteen.” Työ-
tuvat tai työkodit olivat lastenhuollon menetelmä ja ne olivat avoinna koko päivän. 
Lapset tekivät niissä käsitöitä ja saivat kolme ateriaa. (Luther, 1924, 18; ks. myös 
Pulma & Turpeinen, 1987, 87.) Työkodeissa oli Pulman ja Turpeisen (1987, 94–95) 
mukaan tiukka kuri ja työnteon henki. Niiden toiminta loppui muualla Suomessa 
ensimmäisen maailmansodan aikoihin, mutta jatkui Helsingissä pidempään (mt.). 
Vuosien kuluessa koululapsille oli perustettu myös päiväkoteja, joiden toiminta pe-
rustui työtupia enemmän pedagogiikkaan. Vuonna 1919 koululasten päiväkoteja oli 
22, ja lapsia niissä noin 1300. Oppivelvollisuuden (1921) myötä ajateltiin jokaisen 
apua tarvitsevan oppivelvollisuusikäisen lapsen saavan viranomaisten huomion. 
(Luther, 1924, 18–19; 23.) Myöhemmin 1900-luvulla nämä koululasten päiväkodit 
ja nuorempien lasten lastenseimet sekä lastentarhat määriteltiin lastenhuollon pii-
riin lukeutuviksi puoliavoimiksi laitoksiksi, joissa tuettiin esimerkiksi perheiden 
vähävaraisuuden tai äitien ansiotyön takia ”kaikkein vaikeimmassa asemassa ole-
vien kotien kasvatustyötä” (Välimäki & Rauhala, 2000, 393; ks. myös Onnismaa, 
2010, 121; Välimäki, 1998). Hiljalleen koululasten päiväkotien määrä kuitenkin laski. 
Vuonna 1948 koululasten päiväkoteja oli koko maassa 15, joissa paikkoja yhteensä 
760. (Niskanen, 11.8.2017/YLE uutiset; Pulma & Turpeinen, 1987; Välimäki, 2018.)  
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15 On ymmärrettävä, että aiempinakin vuosikymmeninä huoltajat ovat käyneet töissä. 
Lasten koulun jälkeisten iltapäivätuntien ’järjestämisessä’ perheissä on ollut hyvin 
monenlaisia tapoja, ja on ollut kulttuurisesti hyväksyttyä, että lapsi voi olla koulun 
jälkeen kotona myös yksin tai sisarusten ja kavereiden kanssa (ks. esim. Lammi-
Taskula, 2004; Strandell & Forsberg, 2005; Forsberg & Strandell, 2007; Andresen 
ym., 2011).

16 Vuoden 1973 päivähoitolain myötä (Laki lasten päivähoidosta 36/1973), kunnat saivat 
taloudellista tukea koululaisten iltapäivähoidon järjestämiseen päiväkodeissa. Kou-
lulaisten iltapäivähoito jatkui päiväkodeissa kunnallisena aina 1990-luvulle saakka. 
Osa koululaisista oli viettänyt (aamu- tai) iltapäivänsä päiväkodeissa myös aiemmilla 
vuosikymmenillä, mutta suuri osa lapsista ei osallistunut valvottuun toimintaan. 
Molempien vanhempien lisääntyneen työssä käymisen myötä 1960-luvulta lähtien 
alettiinkin puhua ’avainkaulalapsista’, jotka menivät iltapäivällä koulun jälkeen it-
senäisesti kotiin. (Rajala, 2006; Niskanen, 11.8.2017.)

17 Joissakin kaupungeissa järjestetään leikki- tai asukaspuistoissa kaikenikäisille lap-
sille ja nuorille avointa, maksutonta toimintaa. Tämä toiminta ei perustu aamu- ja 
iltapäivätoimintaa koskevaan lakiin. Puistoissa (myös sisätiloja) on saatavilla mak-
sullinen välipala tai mahdollisuus syödä omia eväitä. Puiston ohjaajat huolehtivat 
yleisestä turvallisuudesta ja saattavat järjestää lapsille myös ohjattua toimintaa. 
Vastuu puistossa iltapäiväänsä viettävästä lapsesta on kuitenkin huoltajalla. (Ks. 
esim. Espoo, Asukaspuistot; Helsingin kaupunki, Iltapäivätoiminta leikkipuistoissa.)  

18 Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisen enimmäismaksut kaksinkertaistuivat 
vuonna 2016. Kuukausimaksut ovat nykyisin suurimmillaan 120 € (enintään 570 
tuntia vuodessa; noin 3 tuntia päivässä) ja 160 € (enintään 760 tuntia vuodessa; 
noin 4 tuntia päivässä). Mikäli lapsi on iltapäivätoiminnassa enemmän kuin 760 
tuntia vuodessa, voidaan periä lisämaksu.

19 Työtuvilla (työkodeilla) ja koululasten päiväkodeilla, oli samankaltaisia ehkäisevän 
lastensuojelutyön tavoitteita 1900-luvun taitteessa (ks. Luther, 1924, 17–24; Pulma 
& Turpeinen, 1987).

20 Kun aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva laki astui voimaan vuonna 2004, lapsia oli 
toiminnassa mukana 40 458. Vuonna 2008 syyslukukaudella lapsia oli toiminnassa 
44 756, noin 48 % ensimmäisen luokan ja 27,3 % toisen luokan oppilaista. Lukuvuon-
na 2016–2017 lapsia oli aamu- ja iltapäivätoiminnassa noin 54 000. Ensimmäistä 
luokkaa käyvien lasten määrä (noin 55 % ensiluokkalaisista) oli kasvanut ja toista 
luokkaa käyvien määrä (noin 27 % toisluokkalaisista) pysynyt ennallaan. Erityisen 
tuen piirissä olevista oppilaista osallistuu perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoi-
mintaan noin 6 %. (Iivonen, 2009, 10; Holappa ym., 2018, 9; Strandell, 2012a, 16).

21 Mahdollisiksi tehtäviksi voitiin kuitenkin katsoa tutustuminen eri työaineksiin ja 
niiden käyttöön, kuten kirnuaminen, kankaankudonta, ompelu ja veistotyö (Luther, 
1924). 
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22 Vuonna 2019 kirjoitetussa hallitusohjelmasta Harrastamisen Suomen mallista käy-
tettiin vielä nimitystä Suomen malli. Tarkoituksena on kehittää lapsille ja nuorille 
mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja sitä kautta ehkäistä erilaisia sosiaalisia ongelmia. 
Suomen mallin esikuva on Islannissa kehitetty malli lasten ja nuorten terveellisem-
män vapaa-ajan tukemiseksi. (VN 2019b; OKM/harrastamisensuomenmalli).

23 Tapasin suuren osan huoltajista lasten ja huoltajien yhteisessä käsityöillassa noin 
kahden kuukauden kuluttua pajan alkamisesta. Puhuin tuolloin ensimmäisen kerran 
videoinnin mahdollisuudesta. Huoltajat suhtautuivat myönteisesti videointiin. He 
olivat tyytyväisiä siitä, että iltapäivätoiminnassa järjestettiin kädentaitopajatyyp-
pistä toimintaa.  

24 Lapset ideoivat, että kädentaitopajassa voisi tehdä jotakin lahjaksi, ’hauskoja’, maa-
latun nallen, pahvilampun, savityön/ saviruukun, leikkiperhosen, leikkiakvaarion, 
leikkijoulukuusen, leikkitelkkarin ja wc-paperirullista majakan, maan, kiviä ja 
lehtiä.

25 Valokuva-aineiston hankkimista varten olin ensin sähköpostitse yhteydessä kau-
pungin iltapäivätoiminnasta vastaavaan henkilöön. Iltapäivätoiminnasta vastaava 
henkilö keskusteli toisen, lasten asioista vastaavan henkilön kanssa. He suhtautuivat 
tutkimustehtävääni myönteisesti, mutta pitivät sitä haasteellisena. Sain lomakkeen 
tutkimusluvan hakemista varten ja tarkat ohjeet huoltajille tehtävästä lupapyynnöstä. 
Opetustoimelta haettavaa tutkimuslupaa varten neuvottelin ennakkoon koulujen 
rehtoreiden ja iltapäivätoiminnan järjestäjien kanssa mahdollisuudesta mennä pai-
kalle havainnoimaan ja hankkimaan aineistoa. Lähetin huolellisesti valmistellun 
tutkimuslupahakemuksen takaisin iltapäivätoiminnasta vastaavalle henkilölle, joka 
puolsi hakemustani ja lähetti sen sitten vuorostaan kaupungin opetuspäällikölle. 
Opetuspäällikkö myönsi tutkimusluvan. Hakemuksen liitteenä oli aikataulu, luet-
telo tutkimukseen osallistuvista iltapäivätoiminnan järjestäjistä, kopio huoltajille 
suunnatusta kirjeestä, jossa kuvasin tutkimuksen, sen tavoitteet ja toteutustavan, 
ja lisäksi kopio lupapyynnöstä (suostumuslomake) koskien lapsen osallistumista 
tutkimukseen. Kysyin neljältä iltapäivätoiminnan järjestäjältä heidän halukkuuttaan 
lähteä mukaan tutkimukseen. Kaksi heistä kieltäytyi. Toinen pelkäsi tutkimuksen 
häiritsevän huolella rakennettua, paljon järjestelyjä vaatinutta rauhallista ilmapiiriä, 
mutta toinen ei suuremmin perustellut kieltäytymistään. Kaksi iltapäivätoiminnan 
järjestäjää sen sijaan innostui tutkimuksesta. Toinen heistä oli entinen työnantajani 
kädentaitopajasta. Hän toivotti minut tervetulleeksi tekemään tutkimusta kahteen eri 
iltapäivätoimintaryhmään. Toista tutkimukseen osallistunutta iltapäivätoiminnan 
järjestäjää en ollut tavannut aiemmin, mutta sain mahdollisuuden hankkia aineistoa 
yhdessä hänen järjestämässä iltapäivätoimintaryhmässä. 

26 Tutkimukseen osallistumisessa ei poikettu tietoon perustuvan suostumuksen peri-
aatteista, eikä siinä puututtu tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen, osallistujia 
ei altistettu poikkeuksellisen voimakkaille ärsykkeille, eikä tutkimuksesta katsottu 
myöskään aiheutuvan riskiä tai erityistä turvallisuusuhkaa tutkimuksen osallistujille 
tai heidän läheisilleen. Tutkimuksen osallistujat olivat alle 15-vuotiaita, mutta huol-
tajia informoitiin tutkimuksesta ja heillä oli mahdollisuus ilmaista suostumuksensa 
tai kieltää lapsen tutkimukseen osallistuminen.
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27 Silloin vielä ajattelin, että voisin järjestää lasten ottamista valokuvista näyttelyn, ja 
sitä kautta tuoda lasten iltapäiviä näkyville (näyttelyyn valittujen kuvien julkaisusta 
olisi sovittu huoltajien ja lasten kanssa erikseen). Luovuin aikeesta, koska se ei ollut 
varsinaisesti osa tutkimussuunnitelmaa.  

28 Kädentaitopajassa havaintojen kirjoittamiselle muistiin ei jäänyt välillä lainkaan 
aikaa, kun uudet lapset jo tulivat tekemään käsitöitä. Tätä kokeiltiin ratkaista niin, 
että toiset ohjaajat auttoivat siivoamaan työskentelystä aiheutuneet sotkut lasten 
kanssa, jolloin voin tehdä pienen ajan muistiinpanoja. Järjestely ei kuitenkaan tun-
tunut oikein sopivalta. Joskus kirjoitin muistiinpanoja autossa ennen kuin kiirehdin 
hakemaan omia lapsia päiväkodista. Vaikka täydensin muistiinpanoja myöhemmin 
kotona, ovat ne silti melko hajanaisia.

29 Tarkemmat tiedot valokuva-aineistosta:

Taulukko 1. Sekä valokuvaamiseen että kuvakeskusteluun osallistuneiden lasten, otettujen 
valokuvien ja käytyjen kuvakeskustelujen määrät iltapäivätoimintaryhmittäin.

Kuvaajia Äänitetyt
keskustelut

Muistiin-
kirjoitetut

keskustelut

Kuvia 
yhteensä

Otetut
kuvat/ 
kuvaaja

Ryhmä I 43 39 4 1963 6–192 

Ryhmä II 45 41 4 1817 5–260 

Ryhmä III 36 23 13 1172 6–98 

Yhteensä 124 103 21 4952
 

 Valokuva-aineistossa on 124 lapsen (70 tyttöä, 54 poikaa) ottamat valokuvat ja ku-
vakeskustelut. Suurin osa keskusteluista on tallennettu äänittämällä.

 Muistikorteille oli tallentunut myös 73 lyhyttä (noin 1–2 sekunnin mittaista) valo-
kuvien kaltaista videota, kun kamera oli mennyt vahingossa videotoiminnalle. Yksi 
kuvaaja oli ottanut kaksi pidempää videota (yhteensä 12.52 minuuttia), joissa hän 
kuvaa ja selostaa kavereiden jalkapallopeliä. Videoita ei ole laskettu mukaan yllä 
olevassa taulukossa oleviin kuvamääriin.

 Tutkimukseen osallistui kahdeksan lasta, jotka ottivat vain valokuvia. He eivät ker-
toneet ottamistaan kuvista. Näitä kuvia en analysoinut, ja ne eivät ole myöskään 
mukana taulukossa. Valokuva-aineiston ulkopuolelle jääviä kuvia oli yhteensä 146 
valokuvaa seitsemältä kuvaajalta. Yhdeltä kuvaajalta ei ole lainkaan tallennettua ai-
neistoa. Kuvat eivät tallentuneet muistikortille, eikä hän halunnut uusia kuvaamista. 

30 Lyhin keskustelu kesti 2.47 minuuttia (katsottavana 9 valokuvaa) ja pisin keskustelu 
1.04.08 tuntia (katsottavana oli 260 valokuvaa, katsoimme ne kahtena päivänä). 
Yhdeksän lapsen kanssa keskustelin kuvista kahtena päivänä ja yhden lapsen kanssa 
kolmena eri päivänä. Muiden kanssa kävin yhden keskustelun.

31 Olimme käyneet läpi 109 valokuvaa 252 kuvasta ja keskustelu oli kestänyt puolisen 
tuntia. Näin suuri kuvien määrä oli poikkeuksellista. Kysymys toisena päivänä kat-
somisesta liittyi ehkä siihen, että toiset lapset olivat lähdössä pois (kotiin tai ulos) 
viereisestä ’läksytilasta’. Toki Aku oli varmasti myös väsynyt.
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32 Kolmasti kameran muistikortille ei ollut tallentunut lainkaan kuvia, koska kuvaaja 
ei ollut painanut laukaisijaa tarpeeksi voimakkaasti. Annoin uuden mahdollisuu-
den kuvata, ja kaksi lapsista ottikin uusia kuvia. Koska Okko ei saa helposti kuvaa 
otettua, ohjaan lasta kuuntelemaan, milloin kamera ottaa kuvan, jotta kuvaaminen 
onnistuisi.

33 Koulun kerhotoiminta on maksutonta ja vapaaehtoista, kaikille perusopetuksessa 
oleville 1–9-luokkalaisille lapsille tarjottavaa ohjattua, oppituntien ulkopuolista har-
rastustoimintaa. Useimmiten koulun kerhoa ohjaa koulun oma opettaja, ja kerho ko-
koontuu 1–2 kertaa viikossa 1 tunnin ajan. Ohjaaja voi olla myös kolmannen sektorin 
(esimerkiksi urheiluseura) edustaja. (Sarras, 2011, 16; ks. myös Lehto, 2021.) Koulun 
kerhotoiminnalla on pitkät perinteet. Koulun kerhotoiminta perustuu perusopetus-
lain 628/1998 47 §:n, ja se kuuluu perinteisesti koulun tehtäviin: ”Kerhot toimivat 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yleisten linjausten suunnassa, 
vaikka varsinaisia yksityiskohtaisia sisällöllisiä tavoitteita ei opetussuunnitelmassa 
olekaan asetettu” (Sarras, 2011, 16). Nykyisin Opetushallitus linjaa, että kerhotoi-
minta on osa aamu- ja iltapäivätoimintaa (Opetushallitus, Koulun kerhotoiminta). 
Toisin sanoen, lapsi voi aamu- tai iltapäivätoimintansa aikana osallistua koulun 
järjestämään kerhoon. Kerhotoiminta ei ole riippuvainen aamu- ja iltapäivätoimin-
nasta tai päinvastoin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) sekä 
kerhotoiminta että iltapäivätoiminta nähdään mahdollisina opetuksen ja kasvatuk-
sen tavoitteita tukevina ja oppilaan hyvinvointia edistävinä toimintoina.

34 Satu Lehdon (2021) väitöskirja Koulun kerhotoiminta lapsuuden hyvinvointia ra-
kentamassa. Tapaustutkimus koulun kohdennetuista liikuntakerhoista. Kasvatus-
tieteellisiä tutkimuksia 120. Helsingin yliopisto.

35 1990-luvun alun laman esiin tuoma epävarmuus ja lapsiperheiden elämän eriarvois-
tuminen olivat nostaneet lasten hyvinvoinnin muutokset tutkimuksen ja poliittisen 
päätöksenteon kohteeksi (ks. Harrikari, 2008, 57). Iltapäivätoiminnan järjestämistä 
selvittäneessä työryhmässä olivat mukana Lea Pulkkinen, Tuula Tamminen ja Lasse 
Siurala (Kuntalehti 18/1997). 

36 ’Rikottavasta mäestä’ eli pihalla olevasta lumikasasta ei ole kuvaa, vaikka se olikin 
kuvaajan sen hetkinen mielipaikka. Kuvassa oleva lumikasa sijaitsi väliaikaisen piha-
aidan vieressä koulun rajojen ulkopuolella. Se muistutti ’rikottavaa mäkeä’. Kuvaaja 
selitti lumikasan sijaintia myös muiden ottamiensa kuvien avulla. 
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