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Sanataide on iloa sanoista; leikkimistä, yhdessä sadun ihmeen äärellä hengittelyä, kynän kuljettamista ja suun avaamista, kasvamista lukevaksi
kirjoittavaksi ihmiseksi, sellaiseksi jolle sanat ovat omia.
Tässä kirjassa esitellään sanataiteen sukupuuta, sen teoreettisia ja historiallisia juuria; rungosta haarovia oksia, moninaisia toimintatapoja ja
aluevaltauksia. Teoksen nimen perässä ei ole kysymysmerkkiä, eikä latteaa pistettä. Sen perässä on huutava huutomerkki, joka tahtoo sanoa,
että sanataide on ja kasvattaa vahvoja vuosirenkaita, osana taidekasvatuksen ja soveltavan taiteen laajaa kenttää.
Sanataide on kirjallisuuden koti. Sen päämäärä ei ole tuottaa vain uusia
kirjailijoita, kuten ei musiikkikasvatuksenkaan päämääränä ole tuottaa
vain uusia säveltäjiä. Sanataiteen tavoitteena on kasvattaa sanoista, tarinoista, kielestä ja kirjallisuudesta nauttivia lapsia, nuoria ja aikuisia.
Heitä jotka hallitsevat tarinan kaaret ja osaavat ilmaista tunteitaan kielellisesti, jotka lukevat nauttiakseen ja oppiakseen ja jotka saavat iloa
kertomisesta.
Sanataide on myös taidetta itsessään. Se ei ole vain kasvatusta, vaan se
on itseilmaisun muoto. Kirjallisuuden serkku, joka ammentaa voimansa ikiaikaisesta ihmisen kielen ja kertomisen tarpeesta. Sanataide elää
suullisena, kuvallisena ja kirjallisena.
Sanataide edistää hyvinvointia. Sen osaamista tarvitaan kaiken ikäisten
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parissa, se tuo mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia yhtä lailla pienelle taaperolle kuin muistisairaalle vanhukselle. Sanataide tuo ihmiset
yhteen tarinan ja kielen äärelle, se luo yhteyden.
Meillä Suomessa on kenties maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen tilanne siinä, että meillä on sanataiteen perusopetuksen opetussuunnitelma.
Se on seikka, jonka soisi nousevan esiin julkisuudessa ja jopa maakuvatyössä. Meiltä löytyvät myös sanataidekoulujen verkosto ja ammattitaitoiset ja osaavat ihmiset, joiden työ sanataidekasvatus on. He ovat
avaimia myös koko kansan lukutaidon parantamiseen. Lapsi, joka saa
sanataiteilla on usein myös lapsi, joka ryhtyy lukemaan.
Tässä kirjassa esittelemme joitakin sanataiteen kentän aluevaltauksia.
Teoriaa, työtapoja ja tekijöitä. Kirja on pelinavaus, kutsu mukaan: sen
tekijät toivovat aloittavansa perinteen, eivät sanovansa viimeistä sanaa.
Monta tärkeää asiaa jää vielä käsittelemättä. Esimerkiksi kirjallisuuslähtöinen sanataide, sanataiteen opettamisen eettiset kysymykset tai
ympäristöteemat puuttuvat kirjasta, mutta eivät rikkaalta sanataiteen
kentältä.

Sanataide
kuuluu
kaikille

Nora Ekström, Emma Puikkonen ja Karoliina Suoniemi
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Runoriemua ja korvaamattomia
kohtaamisia
Kokemuksia vauvasanataiteesta oululaisessa
Valveen sanataidekoulussa
Anna Anttonen ja Kati Inkala

Taustaa
Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata, mistä varhaisiän sanataidekasvatuksessa, erityisesti alle vuoden ikäisille suunnatussa vauvasanataiteessa, on kyse. Mitkä ovat vauvasanataiteen tavoitteet ja toimintatavat?
Millaiset asiat vauvasanataiteessa ovat erityisen tärkeitä? Mitä olemme
oppineet 15 vauvasanataidevuoden aikana?

vät artikkelin toinen kirjoittaja Anna Anttonen sekä Maami Heikkinen
(nyk. Snellman), joka työskentelee nykyään Vantaan sanataidekoulussa.
Syksystä 2006 varhaisiän sanataidekasvatusta on Anna Anttosen rinnalla ohjannut ja kehittänyt artikkelin toinen kirjoittaja Kati Inkala.
Vauvasanataiteen kohderyhmänä ovat on aivan tavalliset vauvaperheet. Aloitamme Oulussa vuosittain kaksi uutta alle puolen vuoden
ikäisille vauvoille suunnattua ryhmää. Kausi kaudelta vauvat kasvavat
ja sanataidekasvatus kehittyy ja muuttuu heidän kasvunsa myötä. Valveen sanataidekoulu tarjoaa jokaiselle harrastajalleen mahdollisuuden
jatkaa sanataiteen parissa nuoreksi aikuiseksi saakka. Aivan ensimmäisten, vuosina 2003 ja 2004 alkaneiden vauvaryhmien harrastajat ovat jo
yläkoululaisia, ja useat heistä jatkavat yhä harrastustaan nuortenryhmä
Siivekkäissä. Lasten ja nuorten elämänmittaisen sanataidematkan ohjaaminen ja kasvun seuraaminen on hurjan kiinnostava etuoikeus ja ilo.

Kirjallisuuslähtöistä taidekasvatusta

Me kirjoittajat työskentelemme oululaisen Valveen sanataidekoulun
vastuuopettajina. Valveen sanataidekoulu on perustettu vuosituhannen vaihteessa ja kuuluu Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon.
Tässä verkostossa sanataidekoulun tehtävänä on ollut kehittää lasten ja
nuorten sanataidekasvatusta sekä edistää suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden asemaa. Yhtenä osana toimintaamme tarjoamme harrastustoimintaa 0–20-vuotiaille. Ryhmissämme harrastaa säännöllisesti
150–170 lasta ja nuorta sekä seitsemisenkymmentä aikuista, jotka harrastavat yhdessä 0–4-vuotiaan lapsensa kanssa.

Varhaisiän taidekasvatuksen lähtökohtana on taiteen hoivassa kasvaminen, millä tarkoitetaan jo vastasyntyneen vauvan vuorovaikutussuhdetta aikuiseen ja taiteen elementtien liittämistä tähän kokonaisuuteen.
Taide elää mukana niin perushoito- ja lepotilanteissa kuin muussakin
yhdessäolossa, ja vuorovaikutuksen ja kasvatuksen keskeisiä tekijöitä
ovat lapsikeskeisyys ja leikki. Varhaisiän taidekasvatuksessa korostuu
kokonaisvaltainen ja monitaiteellinen lähestymistapa, jossa moniaistiset kokemukset luovat kasvupohjaa lapsen mielikuvitukselle ja fantasiamaailmoille. (Karppinen ym. 2007.)

Yksi Valveen sanataidekoulun kehittämä innovaatio on suomalainen
vauvasanataidetoiminta, jonka käynnistimme Oulussa syksyllä 2003.
Ensimmäiset kolme lukuvuotta vauvasanataidetta ohjasivat ja kehitti-

Valveen sanataidekoulussa kaikenikäisten sanataidekasvatus on vahvasti kirjallisuuslähtöistä, ja vauvasanataiteen ikioma kirjallisuudenlaji on
lyriikka. Käyttämämme runous on liki sataprosenttisesti suomalaista:
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uutta, vanhaa – ja ikivanhaa – lastenlyriikkaa.
Vauvasanataiteen juuret kietoutuvat suomalaisen kansanrunouden ikiaikaiseen köröttely- ja leikkiperinteeseen. Runo- ja loruleikit ovat aina
kuuluneet meidän aikuisten tapaamme olla ja viihtyä vauvan kanssa.
Tällaisesta aikuiselta lapselle suunnatusta perinteestä käytetään nimityksiä viihdytysperinne ja viihdytyslorut. Kautta aikojen vanhemmat
ovat sepittäneet runoja lapsilleen, ja erilaiset kehtolaulut ja äänneleikit
ovat monesti vauvojen ensimmäinen luonteva kosketus kaunokirjallisuuteen. (Lipponen 2001; Koski 2004.)
Pienten lasten hoivaan liittyvä perinne on ollut suurelta osin koko perheen perinnettä, aikuisten ja lasten jakamaa yhteistä henkistä pääomaa.
Sen tuottaminen on onnistunut keneltä vain, erityistaitoja ei ole tarvittu.
(Lipponen 2001.) Viime vuosikymmeninä vanhat taputtelu-, silittelyja sormilorut ovat jälleen tulleet suosituiksi. Lorujen säkeet muuttuvat
erityisen läheiseksi vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseksi, kun lausuja sijoittaa loruun mukaan leikitettävän oman nimen. (Koski 2004.)
Jokaisessa pienten vauvojen sanataideryhmässä leikimme säännöllisesti yhden kansanrunoutemme tunnetuimmista leikkirunoista, Körö
körö kirkkoon. Se on teksti, jonka useimmat 2010-luvunkin vanhemmat
tunnistavat. Näin vauvaperheiden moderni taideharrastus juurtuu ja
kiinnittyy aivan konkreettisestikin osaksi vuosisataista runo- ja leikkiperintöä:

Körö körö kirkkoon
Körö körö kirkkoon,		

Körötä vauvaa sylissäsi.

papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kirjavalla kissalla,
kolipäällä koiralla,
pikipäällä pässillä
laukkipäällä lampaalla –
peltojen ylitse,

		

Nosta vauva korkealle ilmaan ja

aitojen alitse,

		

laske hänet alas lattianrajaan.

kilikello kaulassa,			Jatka köröttelyä.
punaisessa nauhassa,
pimpeli pompeli pom!		

Runon lopuksi suukota vauvaa.

suomalainen kansanruno
Runoleikki on peräisin Anttosen ja Inkalan kokoamasta kirjasta Riimikissa kikattaa: runohetkiä pienille (Tammi, 2013).

Kaiken kaikkiaan vauvasanataiteen runojen valinnassa painottuvat yhtä
aikaa runon sisältö sekä leikkiin sopiva rytmi ja poljento. Samaa runoa
leikitään ryhmässä toistoineen jopa kymmeniä kertoja, ja tekstin tulee
toimia harrastajaparin molemmille osapuolille: vauvalle ja vanhemmalle. Nämä vaatimukset asettavat riman korkealle: runon on oltava osuva,
jotta sen matkaan haluaa heittäytyä leikkimään yhä uudelleen ja uudelleen.
Suomalaisista lastenrunoilijoista esimerkiksi Hannele Huovi, Kirsi
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Kunnas, Eppu Nuotio ja Johanna Venho ovat kirjoittaneet kokonaisia
runokirjoja juuri vauvoille. Näkökulman rajaus toimii, ja runoissa korostuvat vauvan ihailu ja rakastaminen, vauvaperheen arjen osuva kuvaus sekä leikkimään houkuttava poljento. Vauvasanataiteeseen sopivia
runoja löytyy toki valtavasti aivan kaikenlaisista, eri vuosikymmenillä
ilmestyneistä lastenrunokirjoista. Jo mainittujen lisäksi todellisia luottorunoilijoitamme ovat esimerkiksi Jukka Itkonen, Tuula Korolainen,
Laura Ruohonen, Inkeri Karvonen ja Laura Latvala.

Vauvasanataide on leikkiä
Aili Helenius ja Leena Lummelahti (2013) määrittelevät leikin toiminnaksi kuvitteellisessa tilanteessa, mutta mistä leikki alkaa? Tätä kysymystä pohtiessaan leikin tutkimuksen valtavirta on nojautunut Vygotskin (1976) kulttuurihistorialliseen teoriasuuntaukseen.
Aivan pieni vauva elää tässä ja nyt eikä kykene vielä kuvittelemaan
muuta. Miten hän voisi siis päästä leikin vaatimaan kuvitteelliseen tilanteeseen? Ratkaisu löytyy vauvan ja aikuisen yhteisestä toiminnasta.
Sormileikeissä, hypityksissä ja muissa pikku leikeissä aikuinen luo kielen ja toiminnan avulla kuvitteellisen tilanteen, jossa leikki voi alkaa!
(Helenius–Lummelahti 2013.)
Vauvasanataide on juuri tällaista vauvan ja aikuisen yhteistä leikkiä.
Aikuisen ja vauvan runohetki syntyy ääneen lausutusta runosta, katseesta, kosketuksesta, liikkeestä, yhdessäolosta. Kaiken keskiössä on
iloa tuottava vuorovaikutus vauvan ja aikuisen välillä. Jari Sinkkonen
(2001) kuvaa tätä osuvasti: leikki ei oikeastaan synny enempää vauvan
kuin aikuisenkaan mielessä, vaan heidän välisessään tilassa, yhteisenä
luomuksena.
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Leikki on ihmiselle ratkaisevan tärkeää – ihminen on leikkinyt aina.
Ihminen ymmärtää ja kestää todellisuutta sitä paremmin, mitä enemmän hän leikkii eli on osa epätodellista maailmaa. Leikissä muovaillaan
maailma, joka on kaunis sekä parempi kuin todellinen maailma. Leikissä kasvaa luovuus: toisin ajattelemisen, uuden näkemisen ja ymmärtämisen kyky. (Tamminen 2004.) Vauvan ensimmäiseksi opetussuunnitelmaksi voisikin hahmottaa kaikki ne tuuditukset, lorut, leikkilaulut,
sormileikit ja körötykset, joissa toiminnallisesti toteutetaan ja usein
samalla sanallisesti kerrotaan lapselle pieni tarina. Kosketus ja silittely
erottaa nuo pienet leikit vauvan elämän kohokohdiksi. Samalla hänelle
syntyy idea: tämä on leikkiä! (Helenius–Lummelahti 2013.)
Sanataideryhmässä syntyy runoleikin avulla taikapiiri, jossa lapsen ja
aikuisen yhteinen leikki tulee osaksi ryhmän yhteistä ilon kokemusta.
Lapsi huomaa leikkiessään, miten paljon enemmän on olla yhdessä toisen kanssa kuin yksin (Tamminen 2001). Leikkiminen ja yhteisen kokemuksen jakaminen tuottavat iloa. Runoleikissä, niin kuin leikissä aina,
ollaan inhimillisen kiintymyksen ja rakkauden perusasioiden äärellä.
Runo- ja loruleikit ovat perustavanlaatuinen osa meidän aikuisten tapaa olla ja viihtyä vauvan kanssa. Vauvasanataide on lapsen ja aikuisen
taideharrastuksena todellista matalan kynnyksen toimintaa, koska tekemiseen ei liity vaatimuksia erityistaidosta tai -osaamisesta. Näin vauvasanataide liittyy osaksi kansanperinteen viihdytyslorujen positiivista
arkisuutta: toiminta on helppoa, välineitä ei tarvita ja runoja voi leikkiä
missä ja milloin tahansa.

Sanataide tukee varhaista vuorovaikutusta
Jo kansanrunouteemme on koodattuna varhaisen vuorovaikutuksen
merkitys ihmiselle. Kalevalakin sekä alkaa että päättyy raskaaksi tule13

misen, raskauden ja synnytyksen kuvauksella. Kansanperinteestä löytyy kuvauksia äidin ja vauvan ensikohtaamisesta, kuten siitä, kuinka äiti
varaa silmäyksiä lapselleen ja hivelee oikealla kädellään kolme kertaa
lapsen kasvoja. Vauvalle puhutaan hiljaa ”tsiuhattamalla”, jotta hänestä
tulisi hyvänlaatuinen. (Siltala 2003a.)
Vauvasanataiteen tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman varhaista
vuorovaikutusta ja tuoda runoleikin ilo osaksi vauvaperheen luontevaa, arkista yhdessäoloa. Olemalla läsnä, reagoimalla vauvan tunteisiin,
leikkimällä, laulamalla ja osoittamalla hellyyttä rakennetaan vauvalle peruskokemusta hyvästä yhdessä olosta. Näin tuetaan vauvan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä perheen hyvinvointia.
Pirkko Siltala (2003b) kuvaa artikkelissaan vauvan ja äidin jaetun tietoisuuden hetkiä, joista Daniel Stern (1985) käyttää termiä moment of
meeting. Tällaisen yhteisen hetken kokemus voi toteutua, kun vauvan ja
äidin toiminnot täydentävät toisiaan ja kumpikin tavoittaa samanaikaisesti toisen mielentilan: molemmilla on sama käsitys siitä, mitä juuri nyt
tapahtuu. Tämä johtaa usein uusien kokemuksien syntymiseen ja kokemukseen itsenä olemisesta toisen kanssa. Tällaiset hetket synnyttävät
mahdollisuuden uudenlaisiin vuorovaikutuskokemuksiin ja voimakkaisiin tunnelatauksiin. Parhaimmillaan vauvan ja vanhemman yhteinen
runoleikki voi olla Siltalan kuvaaman kaltainen jaetun tietoisuuden hetki, jossa läsnäolo ja ymmärrys yhteisestä ilosta on täysi ja täydellinen.

poljento sekä niihin kietoutuva fyysinen leikki, vauvalle tärkeän aikuisen ääni, katse, kosketus – ja ennen muuta aikuisen ja vauvan yhteinen
läsnäolo ja ilo. Jari Sinkkonen (2001) kirjoittaa samasta asiasta: Yhteiseen leikkiin ei aluksi tarvita mitään leluja. Leikki on ennen kaikkea
mielentila.
Ihmisellä on vauvasta saakka pyrkimys katsoa toista ihmistä silmin. Se
liittyy lajillemme tyypilliseen tarpeeseen olla yhdessä toisten ihmisten
kanssa. Katse toimii varhaisessa vuorovaikutuksessa kaksisuuntaisesti:
vanhemmat toistavat omilla kasvoillaan vauvan olotiloja. Aivan pienenä vauva ei vielä tunnista tunteitaan, vaan kokee pikemminkin erilaisia
aistimuksia. Hän peilaa äidin ja isän kasvoista, mitä hän on ja tuntee.
Vanhemmat jakavat vauvan todellisuuden, auttavat häntä erottamaan
nälän kivusta tai mielipahasta ja näin opettavat lapselleen tunteiden
tunnistamista ja ilmaisemista. Lapsi oppii käyttämään silmiin katsomista itseymmärryksen ja tiedon lähteenä. (Tamminen 2004.)
Runoleikin ytimessä on vauvan ihailu, katsominen ja katseen kohtaaminen. Tämän ajatuksen voimasta syntyi muun muassa runojumppa
Eppu Nuotion Tikka-runoon. Pienen vauvan kanssa runo leikitään
kasvotusten siten, että vauva pötköttelee selällään joko alustalla tai vanhemman jalkoja vasten. Leikissä on mukana vauvan aivojen kehitykselle tärkeitä kehon keskilinjan ylityksiä, turvallista niskanvahvistusjumppaa, ihailua ja hellimistä.

Kymmenisen vuotta sitten olimme Tampereella kuulemassa lastenpsykiatri Tuula Tammista. Tamminen puhui muun muassa siitä, kuinka nykymaailmassa ihmisten välisen vuorovaikutuksen väliin tuodaan hyvin
usein jokin väline: tutti, helistin, kännykkä jne. Tammisen puheenvuoro
kirkasti ajatustamme siitä, että vauvasanataiteessa ei tarvita tavaroita,
vaan kaiken keskiössä on vauva ja vanhempi sekä heidän yhdessäolonsa
iloa tuovan runoleikin parissa. Runoleikissä tärkeää on runon rytmi ja
14
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Tikka nakuttaa ja nakuttaa. 		
Koputa vauvan kantapäitä
					lattiaan ja
Pienen kolon puuhun saa. 			

naputa varpaita vastakkain.

Nakuttaa ja nakuttaa.

Taputa vauvan käsiä yhteen.

		

lisätä tai vaihtaa. Jokaisella kerralla kutakin runoa myös leikitään 2–3
kertaa peräkkäin. Toisto on tärkeää, jotta vauva oppii tunnistamaan leikin käsikirjoituksen (Sinkkonen 2001).

kiä pienille. Tässä yhteydessä runo on julkaistu tekijän erillisellä luvalla.

Yksi ihmisen havaintoja ohjaava periaate on ennakoiminen. Aivan
aluksi vauva ei tiedä tulevaisuudestaan mitään. Kun tapahtumasarjat
toistuvat riittävän samanlaisina, syntyy vähitellen muistijälkiä. Näin
mahdollistuva ennakoiminen on vauvalle hyvin merkityksellinen turvallisuustekijä. (Sinkkonen 2001.) Sanataiteessa vauva oppii vähitellen
tunnistamaan tutun tilanteen kerhokerrasta toiseen toistuvan rakenteen
avulla. Kun tietty runo toistetaan kolme kertaa peräkkäin, vauva ehtii
ajatuksineen mukaan leikkiin. Samanlaisena toistuvista hetkistä syntyy
tietoisia muistikuvia, joissa yhdistyvät positiiviset tunteet, havainnot,
tekeminen sekä vanhemman hoiva. Vauva oppii tunnistamaan runoleikin sosiaalisen tilanteen ja jopa tietyn leikkityypin, johon sisältyy positiivisia mielikuvia.

Varhainen olemassaolo on katsomisen, liikkeen, kosketuksen sekä hoivaavan puheen kokemista. Kasvokkaiset vuorovaikutustilanteet, seurustelu ja leikit toimivat tärkeimpinä emotionaalisina huippukokemuksina lapsen ja vanhemman välillä. Katsomisen kielessä ovat mielikuvien
ja verbaalisen kielen perusta (Stern 1985).

Pienen vauvan mielestä paras yllätys on aina tuttu yllätys. Äkillinen,
yllättävä kutitus tai hyppyytys ei ole mukavaa, vaan hauskuus syntyy
mahdollisuudesta varautua. Vauva riemuitsee, kun pystyy ennakoimaan
tulevan jännittävän kohdan ja leikkimään vaaralla. (Sinkkonen 2001.)
Toiston myötä runoleikit tulevat tutuiksi paitsi vauvalle, myös vanhemmalle. Vanhemmat oppivat kuin vahingossa runot ulkoa, ja näin niistä
voi aidosti tulla iloista käyttö- ja leikkirunoutta perheen arkeen. Pikku-

Toisto ja tuttuus luovat turvaa

hiljaa myös vauva oppii suorastaan odottamaan kunkin leikin huippukohtaa, kuten körötysten nostoja, sormileikin kutituksia ja piilorunon
kurkistuksia.

Toisen kolon puuhun saa.
Nakuttaa ja nakuttaa. 			
Vie oikea käsi ja vasen jalka
					yhteen ja sama toisinpäin.
Kolo kolmaskin jo valmistuu. 		
Ota vauvaa käsistä kiinni ja
					vedä hänet pystyyn.
Onpa hieno reikäpuu!

		

Halaa vauvaa.

Eppu Nuotio
Runo on ilmestynyt alun perin kirjassa Metsän eläimiä (Nuotio–Aarnio–Pertamo 2011). Leikkiohjeen kera se on julkaistu kirjassa Riimikissa kikattaa: runohet-

Vauvasanataiteen runohetki on 20–30 minuutin mittainen kokonaisuus, jonka aikana leikitään 10–15 runoa. Valveen sanataidekoulun ryhmissä tavataan lukukauden aikana 8 kertaa, ja runoleikkihetken sisällöt
pysyvät koko kauden ajan pääosin samoina – muutamia runoja voidaan
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Toiston ja tuttuuden merkitystä kuvaa myös Ulla Lipponen (2001) kansanperinteen viihdytysloruihin liittyen: Lukemattomia kertoja toistettu
leikki oli tuttuakin tutumpi, ja leikin kulkuun kuului aina jännittynyt
loppuhuipennuksen odotus. Jo perinteenkerääjät ovat arvelleet viihdy17

tysleikkien viehätyksen piilevän juuri voimakkaiden tunteiden, pelon ja
ilon samanaikaisessa kiehtovassa yhdistelmässä.

Vauvasanataiteen runohetken rakenne
Rauhassa alkuun
* Alkulaulu tai -runo
* Runoleikki sormille tai käsille
* Runoleikki varpaille tai jaloille
* Koko kehon runoleikki
Liikkeelle ja vauhtiin
* Köröttely, hyppyyttely
* Lentoruno ja tanssilaulu
* Unikävely
Pikkuhiljaa rauhoitellen
* Koko kehon runoleikki
* Piilo- ja kutitusleikit
* Loppuruno
* Loppulaulu

Rauhassa alkuun
Alkulaulu toivottaa vauvan tervetulleeksi kerhoon. Jokaiselle vauvalle
lauletaan oma alkulaulu, jossa mainitaan vauvan nimi. Sama laulu pidetään mukana kerhossa koko vauvavuoden ajan. Alkulaulu on merkki
18

sanataidehetken alkamisesta ja siitä, että kohta taas leikitään yhdessä.
Laulussa vauva kohdataan henkilökohtaisesti ja häntä ihaillaan ja katsotaan avoimesti. Alkulaulu on vaikuttava virittäytymishetki, kun kerhon
jokaiselle kymmenelle vauvalle lauletaan oma laulunsa. Kun laulu toistuu, vauva ehtii huomata kerhon alkamisen ja kokea olonsa turvalliseksi
tutussa ryhmässä.
Varsinainen leikkihetki aloitetaan sormi- tai käsileikillä, josta jatketaan
varvas- ja jalkaleikkeihin. Alkupuolen leikkien aikana pieni vauva pötköttää patjalla selällään ja vanhempi leikkii vauvan kanssa katsekontaktissa. Kun vauva oppii liikkumaan ja pyrkii pystyasentoon, on useimmiten parasta leikkiä sylityksin istuen.
Käsi- ja jalkaleikeistä jatketaan leikkiin, jossa vauvan koko keho on
mukana. Koko kehon runoleikissä kosketaan ja silitetään vauvaa. Kosketuksellaan vanhempi piirtää vauvalle hänen vartalonsa rajoja. Koskettaminen antaa vauvalle kokemuksen siitä, mistä oma keho alkaa ja
mihin se loppuu. Vanhemman katse ja kosketus ovat keskeisen tärkeitä
vauvan vartalon rajojen hahmottamisessa sekä rauhoittamisessa: kosketus onkin kaikkein tärkein rauhoittamiskeino. (Salo–Tuomi 2008.)
Useat sanataideperheet ovat kertoneet, että koko kehon runoleikistä
on tullut perheen iltarutiineihin kuuluva nukuttamisruno.

Liikkeelle ja vauhtiin
Rauhallisten alkuleikkien jälkeen siirrytään liikkuvien leikkien pariin.
Ensin noustaan tuolille köröttelemään ja hyppyyttelemään. Vauvalla
on luonnostaan taipumus pyrkiä ylöspäin elämän aivan ensimmäisten
viikkojen jälkeen. Hän haluaa olla muussa kuin makuuasennossa – hän
haluaa nähdä. Hyppyyttämisessä riemua tuo vauhdin lisäksi katseiden
kohtaaminen. Katsekontaktin avulla yhteys ja ilo vauvan ja häntä hyppyyttävän aikuisen välillä syntyy ja syvenee. Hyppyyttäminen on vuoro19

vaikutusta, vauhdin hurmaa ja yhteistä iloa.
Hyppyyttely on vauvoista hyvin usein niin mahtavaa, että he kikattavat
ääneen. Vauvan nauru on ihmeellinen. Se todellakin kannustaa vanhempaa leikkimään. Tässä näkyy myös ryhmän voima. Kun mukana on
yksikin vauva–vanhempi-pari, joka lähtee täysillä mukaan, myös muiden on tavattoman paljon helpompi uskaltaa ja innostua! Parasta palautetta taidekasvattajalle on, kun joku vanhemmista kertoo, että tietystä
runosta on tullut heidän suosikkinsa, jota leikitään jatkuvasti.
Köröttelyjen ja hyppyyttelyjen jälkeen liikutaan lento- ja tanssirunojen
tahtiin lattialla. Liikkuvaisen leikkijakson päättää vauvasanataiteessa
unikävelyruno, jonka myötä aletaan pikkuhiljaa rauhoittua aloilleen.
Runon aikana kuljetaan vauva sylissä, kenties hiljaa keinutellen. Keinuttaminen tai lennättäminen ovat hyviä tapoja rauhoitella vauvaa. Keinuva liike vaikuttaa myös keskushermoston kypsymiseen ja koordinaation
kehittymiseen (Kahri 2001). Keinuttaminen liittyy vauvan mielessä rauhoittumiseen, sillä onhan hän keinunut äidin kohdussa liikkeen mukana
koko raskausajan.
Unikävelyrunot ovat läheistä sukua tuutu- tai kehtolauluille. Ikiaikaisessa kehtolauluperinteessä lapsen rauhoittaminen ja viihdyttäminen
on ollut tietysti kaikkein tärkein asia. Samalla laulut ovat antaneet vanhemmalle mahdollisuuden hetken lepoon. Sanojen ja sävelen avulla
tuudittaja on myös saanut purkaa omia ajatuksia ja huolia. (Asplund–
Forstadius 1989.) Kuten moni varmasti kokemuksen pohjalta tietää,
tuutulaulu rauhoittaa paitsi rauhoiteltavaa, myös rauhoittelijaa. Kaikki
eivät kuitenkaan halua laulaa vauvalleen, koska eivät koe osaavansa laulaa. Tähän tarpeeseen syntyi ajatus unikävelyleikistä, jossa vain kuljetaan rauhassa ja lausutaan sopivaa runoa. Ja juuri kuten tuutulauluakin,
runoa voi toistaa toistamistaan samalla, kun hyssyttelee ja rauhoittelee
itkevää vauvaa. Mantramaisen rauhallinen runo rauhoittaa samaan ai20

kaan niin vauvaa kuin vanhempaakin.

Pikkuhiljaa rauhoitellen
Liikkuvien runoleikkien jälkeen palataan patjalle piiriin ja aletaan rauhoittua aloilleen ennen kerhon loppurutiineja. Ennen piiloleikkejä leikitään usein vielä jokin koko kehon runoleikki, jossa silitellään vauvaa,
koputellaan jaloilla tai kutitellaan. Vauvan silittäminen on rakkauden
osoitus. Hellän koskemisen kieli kertoo vauvalle, että hänen kehonsa
on ihana – ja että häntä rakastetaan (Salo–Tuomi 2008).
Noin puolen vuoden iässä vauva alkaa nauttia piiloleikeistä, joissa vanhemman kasvot häviävät hetkeksi näkyvistä. Vauvan muistin kehittyminen on jo siinä vaiheessa, että hän tietää vanhemman kohta taas ilmestyvän esiin. Piiloleikissä leikitään katoamisen jännityksellä ja löytämisen
riemulla – yhä uudelleen ja uudelleen. (Tamminen 2001.)
Loppurunossa ja -laulussa ei ole ollenkaan koreografiaa, vaan niiden
ajan voi vain olla juuri niin kuin vanhemmasta ja vauvasta hyvältä tuntuu. Vauvasanataiteeseen valituissa runoteksteissä korostuu vauvan
ihailu, rakkaus ja välittäminen. Jos tunteista puhuminen on vaikeaa,
ehkä runo tai laulu voi olla yksi kanava, jonka kautta vauvalle saa sanottua, kuinka rakas ja ihana hän on.

Kielellisen tietoisuuden herättelystä kohti lukuintoa
Vanhemman ja lapsen vuorovaikutus ja yhteinen leikki liittyvät saumattomasti lapsen kielellisen tietoisuuden kehittymiseen ja ovat yhteydessä
lapsen myöhempään kieli- ja kommunikaatiotaitoon. Äidinkieli opitaan
vuorovaikutuksessa, jossa sanoihin yhdistyvät katseet, ilmeet, eleet, liikkeet ja kosketus. (Silvén 2010; Lundén–Silvén 2011.) Aikuinen tukee,
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antaa mallia ja innostaa lasta kielen oppimisessa. On olennaista, että
lapsi ja aikuinen jakavat kiinnostuksen kohteita keskenään. (Hakamo
2011.)
Vauvasanataiteen runoleikit herättelevät vauvan kiinnostusta kieleen ja
tukevat näin osaltaan lapsen kielellistä kehitystä. Leikki on kuitenkin
perusolemukseltaan jotain aivan muuta kuin kasvatusta tai edes oppimista. Leikkiä ei voi antaa ylhäältä tai ulkoa käsin tai tuputtaa lapselle,
eikä sen avulla voi harjaannuttaa lasta aikuisen tahtomaan suuntaan.
On kokonaan toinen juttu, että mieluisan leikin avulla lapsi oppii asioita
spontaanisti ja huomaamattaan. (Sinkkonen 2001.)
Runoleikkien kautta kaunokirjallisuudesta tulee luonteva ja iloinen osa
lapsiperheen arkea jo vauvavaiheessa. Runot ja lorut tuovat vauvan ja
aikuisen yhteisiin hetkiin kielen leikkivän ja kuvallisen ulottuvuuden.
Ne ovat tärkeitä sekä esikielellisellä kaudella että verbaalisen kielenkehityksen vaiheissa. Runoissa ja loruissa korostuvat sellaiset kielen ulottuvuudet, jotka ovat pienelle lapselle usein verbaalisen viestin sisältöä
tärkeämpiä: rytmi, sävy, erilaiset toistorakenteet sekä auditiivisesti kiehtovat äänneyhdistelmät. (Suojala 2007.)
Jo psykologian klassikko Jerome S. Bruner (1976) on analysoinut vauvan ja aikuisen kontaktileikkien tehtäviä ja merkitystä lapsen kannalta.
Helenius ja Lummelahti (2013) nostavat Brunerin ajatuksien pohjalta
esiin seuraavia kontaktileikkien merkityksellisiä tekijöitä:
a) Toisto ja säännönmukaisuus mahdollistavat lapselle tilanteen ennakoinnin.
b) Leikeissä rakennetaan yhteisen toiminnan tai huomion kohdetta.
c) Kun aikuinen tekee leikin aloitteen, mutta huomioi vauvan pienetkin
viestit, vauvasta tulee vuorovaikutuksen aktiivinen osapuoli.
d) Kontaktileikkeihin sisältyvät puheen kehittymisen ennakkoehdot,
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jotka avaavat lapselle tietä kieleen (katseen vaihto, vuorottelu, aloitteiden teko, kielen ja toiminnan yhtäaikaisesti ilmenevät merkitykset).
e) Vauva virittyy henkisesti ja kokee elävänsä. Leikkiin liittyy usein myös
vauvan oma nimi. Näin yhteinen leikki tukee myös alkavaa identiteetin
muodostumista.
Koosteensa päätteeksi Helenius ja Lummelahti kysyvät leikillisesti,
voiko vauva oppia ollenkaan puhumaan ilman tällaisia yhteisiä leikkejä
aikuisen kanssa. Heidän mielestään kysymystä olisi syytä tutkia empiirisesti, ja kehitysneurologian nykyisillä välineillä olisi mahdollista tallentaa aikuisen ja vauvan yhteisten leikkien jälkiä lapsen hermostossa.
Vauvasanataide tarjoaa vauvalle ja vanhemmille mahdollisuuden leikkiä, iloita ja harrastaa taidetta yhdessä. Parhaimmillaan vauvasanataide voi olla koko elämänmittaisen sanataidematkan alkusysäys. Valveen
sanataidekoulussa runoleikit säilyttävät paikkansa pitkään, vaikka iän
myötä sanataidesisällöt ja kirjallisuuden lajit monipuolistuvatkin. Kaksivuotiaana kerhoon tulevat mukaan kuvakirjat, kun aletaan harjoitella
yhdessä kuuntelemisen taitoa ja kirjoista keskustelua. Kolmevuotiaana kuvakirjojen maailmoista inspiroidutaan kertomaan myös itse omia
tarinoita. Sanataideharrastusta jatketaan yhdessä vanhemman kanssa
vielä 4-vuotiaana. Viimeisenä yhteisenä harrastusvuotena seikkaillaan
monipuolisesti kuvakirjojen maailmassa unohtamatta vuosien varrella
opittuja runoleikkejä. Kirjaseikkailumatkoilla kerrotaan omia tarinoita
ja jaetaan niitä myös muiden kanssa. 5-vuotiaana sanataideharrastuksessa tulee iso taitekohta, kun lapsi jatkaa harrastustaan itsenäisesti ilman omaa aikuista. Pikkuhiljaa ryhmässä kuljetaan jo kohti lukuintoa ja
oman kirjoittajaäänen etsimistä.
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Vuorovaikutuksesta teokseksi
Opetussuunnitelman pedagogiikasta
Vilja-Tuulia Huotarinen

1.
Ennen kieltä on teko. Ennen kuin tiedämme, mitä sanomme, meissä
on tapahtunut paljon. Yksi sana merkitsee nimeämistä. Lause ja virke
ovat jo kokonaisuuden määrittelemistä laajemmassa mielessä, ja niiden
tekemiseen tarvitaan laajempi näkökulma.
Lapsen kielen oppimisesta tiedämme, että viimeiseksi tulee puhe. Sitä
ennen lapsi etsii näkökulmaa kääntymällä selältä vatsalleen, nousemalla
istumaan. Moni myös seisoo ennen sanoja, kävelee. Havainnot maailmasta vahvistuvat. Me kasvamme kieleen, ja teemme sen kokemustemme kautta.
Taiteen perusopetuksen sanataiteen opetussuunnitelma, joka uudistettiin vuonna 2017, perustuu näkemykseen kielestä ja kirjallisuudesta
taiteen ja koko yhteiskunnan pohjana. Opetussuunnitelman mukaan
sanataide on luovaa kielen käyttämistä. Kun liikuttelemme sanoja, käyttelemme kokemuksiamme ja luomme asioita, paikkoja, käsitteitä. Sanat
eivät välttämättä ole uusia, mutta kun kirjoitamme, muotoilemme sanoista yhdistelmiä, jotka merkitsevät jotain erityistä. Tällaisista sanojen
yhdistelmistä, säteilevistä kimpuista, on kulttuurin sisällä muodostunut
rakenteita, joita kutsutaan tarinoiksi ja runoiksi, novelleiksi, romaaneiksi, peleiksi.
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Rakenteiden hahmottamiseen sanataiteilija saa apua ympäristöstä. Tarkkailemme värejä ja muotoja, toistemme eleitä ja liikkumista, eläinten
ja kasvien eleitä ja niiden liikkeitä. Yhteisön arkeen ja juhlaan kuuluu
lukuisia rakenteita kellotaulusta kulkuvälinereitteihin. Sanataidekoulu
ohjaa yleisten kokonaisuuksien ymmärtämistä antamalla niille yksityisiä
merkityksiä ja rohkaisee opetussuunnitelman sanoin iloon, leikkiin, mielikuvituksen käyttöön ja oivallusten tekemiseen.
Voi olla, että sanataidekoulu on ensimmäinen paikka, jossa ajatellaan
uusiksi tapa hahmottaa tuttuja ja tavanomaisia rakenteita. Voi olla, että
ensimmäistä kertaa on lupa ajatella ei vain toisin, vaan myös ääneen,
kirjoittamalla. On lupa kokea toisin. Jakaessamme ajatuksiamme kirjoittamisen kautta saamme muodostettua sanoista uusia kokonaisuuksia, joiden avulla jopa muutamme elämäämme.
Kirjoittaminen on herkkä ja villi tila, ja kirjoittaessa tuntee usein olevansa yhtä aikaa vahva ja haavoittuvainen. Kun valmistelimme Opetushallituksen koolle kutsumassa työryhmässä sanataiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman uudistamista, halusimme tarkentaa katseen kokemuksellisuuteen. Tunteet, joita minkä tahansa taiteenalan opiskeluun
aina liittyy, tulevat näkyviin myös uuden opetussuunnitelman tekstissä.
Siinä kannustetaan oppilasta ilmaisemaan itseään rohkeasti ja etsimään myös
haastavia tapoja tehdä sanataidetta, kohtaamaan sanataiteen tuottamiseen liittyvää keskeneräisyyttä, rohkaistaan kehittämään eri aistien käyttöä ja herkkyyttä.
Oppilasta tulee myös auttaa käsittelemään kirjoitustyöhön liittyviä tunteita.
					

2.
Sanataiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2017 on kauttaaltaan pyritty vuorovaikutuksen merkityksen kasvattamiseen opetustilanteessa. Opetussuunnitelmassa toistuvat sanat innostaminen, rohkaiseminen
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ja kannustaminen. Omaa maailmankuvaa sanoitetaan, sitä pohjustetaan
vastuullisella ja eettisellä ajattelulla, oppilasta tuetaan osallistumaan sanataidetta koskevaan keskusteluun, ja sanataidetta kehotetaan tuottamaan sekä
yksin että yhdessä.
Kirjailijana ja sanataiteen opettajana koen, että itseilmaisulla ja taiteen
tuottamisella on eronsa, vaikka niiden väliset yhtäläisyydet saattavat
olla vielä suuremmat. Ero on vuorovaikutukseen pyrkimisessä, ei ainoastaan tekstin ja vastaanottajan välillä, vaan myös tekstin ja sen tekijän välillä. Itseilmaisussa omaa mieltä järjestetään kirjoittamisen avulla.
Silloin taide on minän palveluksessa. Kun taide ottaa johtajan paikan,
tärkeintä on teksti. Itseilmaisu ei ole huono sana sanataideopetuksessa,
jossa moni nuori harrastaa kirjoittamista purkaakseen tunteitaan paperille. Koko sanataidekoulun tehtävä on kuitenkin jotain enemmän.
Etenkin pidemmälle ehtineiden kirjoittajien ohjaamiseen opetussuunnitelmassa on tärkeä lause rohkaisemisesta oman työn kyseenalaistamiseen ilman lannistavaa itsekritiikkiä.
Koska tekijä on tekstinsä ensimmäinen lukija, tekstin ja tekijän välillä
virtaa myös ristiriitaisia vuorovaikutuksen tunteita. Sanataidekoulussa
korostetaan tekemisen iloa, mutta vihan ja surun tunteet voivat toimia
tekstin polttoöljynä. Kärsimystä ja pettymyksiä, jotka kuuluvat kirjoittamiseen, ei tarvitse siivota pois. Kirjoittaminen on kokonaisvaltaista
toimintaa, joka vaikuttaa tekijäänsä monin tavoin. Mikäli tekijän ja tekstin suhdetta ei riittävästi tueta, vaan puututaan nopeasti keskeneräisen
tuotoksen luettavuuteen muiden silmissä, voi teksti menettää osan
herkkyydestään ja henkilökohtaisuudestaan liian varhaisessa vaiheessa.
Lukiessa ihminen ei ole koskaan yksin, vaan lukeminen on jatkuvaa
vuorovaikutusta. Uudessa opetussuunnitelmassa lukemista vahvistetaan elämyksellisyydellä, ja luetun tekstin vaikuttamista omaan kirjoittamiseen tuetaan. Oppilasta rohkaistaan eläytymään lukemaansa sekä
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jakamaan lukukokemuksiaan. Pyritään etsimään lukemisen tapoja suhteessa
sanataiteen ympäristöihin.
Vuorovaikutus muiden taiteiden kanssa vaikuttaa lukemiseen ja kirjoittamiseen. Tutkimalla erilaisia taiteen tekemisen tapoja havaitsemme,
miten valitut tavat toimia vuorovaikutuksessa ilmentävät yhteisön tunteita. Kun sanataidetuotoksia julkaistaan yhdessä muiden taiteenalojen
kanssa, näkemys myös omasta kirjoittamisesta laajenee.

3.
Kun näkökulma on löydetty, kirjoittaminen on jatkuvaa valitsemista. Se
kehittää päätösten tekemisen taitoja. Kaikkea ei kuitenkaan voi päättää
etukäteen, ja vain harvoin sanataiteellinen teos noudattaa tarkasti suunnitelmaa, joka siitä on etukäteen tehty. Tekstin orgaanista luonnetta voi
verrata ihmisen kasvuun. Saamme tuen ympäristömme hyvistä aikeista,
mutta lopulta kasvamme kuitenkin itsenäisiksi kokonaisuuksiksi.
Opetussuunnitelmassa tuetaan kokeiluja: harjaannutaan yhdistelemään erilaisia sanataiteen lajeja ja kehittämään uusia. Teksti saa muuttua matkan
varrella, ja se saa jäädä kesken. Vaikka tekstikokonaisuuksien käsittelemisen on tarkoitus kasvattaa pitkäjänteisyyteen ja tavoitteellisuuteen,
se mikä on vanhaa, ei aina tyydytä, saati puurtaminen. Kun oppilasta
ohjataan etsimään ilmaisun luovuutta ja valitsemaan itselle tärkeää kerrottavaa, tämä merkitsee yllätysten arvon ymmärtämistä. Kirjoittajina tarvitsemme harjaantumisen lisäksi myös pikaista luonnetta ja ennen kaikkea
jatkuvaa, tunteellista suhdetta tekeillä olevaan työhön. Herkkyyttä tunnistaa tekstin erilaiset vaiheet tarvitaan sitä enemmän mitä vahvemmin
ympäristö korostaa tavoitteellisuutta.

toivo: noinko paljon tässä on vielä työtä. Sanataidekoulu tarjoaa yhteisön, joka tuo tukea taiteilijuuden kehittymiseen, ja uudessa opetussuunnitelmassa puhutaan myös taiteilijaidentiteetistä. Lähtökohtana on
pedagoginen ajattelu, jonka mukaan tarvitsemme itsemme ymmärtämiseen ja aktiiviseen oppimiseen toinen toisiamme ja toistemme sanoja, arvottamista, analyysia ja havaintojen tekemisen taitojen syventämistä. Huolien alle ei muserru, jos ympäriltä löytyy ihmisiä, joilta voi oppia lisää ja
joiden kanssa voi jatkaa keskustelua kirjoittamisesta.
Taiteen perusopetuksen sanataiteen opetussuunnitelma painottaa myös
taideprosessia ja tuloksen julkaisemista. Julkaisemistakin voi harjoitella. Tärkeää on oppia soveltamaan tuottamisen prosessin eri vaiheita. Jo tuotoksen
valmistumisvaiheita voi jakaa sanataidekoulun ryhmässä tai sosiaalisessa mediassa. Lopullisen sanataideteoksen ei tarvitse välttämättä olla
painettu teksti. Teos voi olla yhteisötaidetta kirjallisuustapahtumassa,
hiljaisen lukumielenosoituksen järjestäminen kadulla tai verkossa. Paikalliselle kuvataide-, teatteri- tai tanssiryhmälle voi tehdä tekstiä. Voi
kirjoittaa luontoon ja antaa tekstin kadota ajan kuluessa. Voi kätkeä
runot muiden löydettäviksi, tehdä tanssin, joka on tarina vain silloin,
kun se tanssitaan.
Lapsi oppii kielen, kun on pakko. Teksti, joka syntyy mielivaltaisella
luomisen voimalla, saa massansa, muotonsa ja rakenteensa kokeilemisen, etsimisen tai sattuman seurauksena. Mikään ei kuitenkaan synny
tyhjästä. Me kirjoitamme, koska meidän ympärillämme on kirjoitusta.

Joskus omasta tekstistä näkee vain sen ongelmat. Tulee alakulo ja epä30
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Lähteitä

Erityinen sanataidetunti

Taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017.

Erityislapsille suunnatun sanataideopetuksen
teoriakenttää kartoittamassa

Opetushallitus.

Tiina Åhlgren ja Inari Mykkänen

Sanataideharrastuksen pariin hakeutuu usein lapsia ja nuoria, joilla on
erilaisia oppimisvaikeuksia tai kielenkehityksen häiriöitä. Näihin vaikeuksiin yhdistyvät oireet saattavat olla hyvin vaihtelevia ja eriasteisia,
ja usein ne myös muuttuvat lapsen iän ja kehityskulun myötä, jolloin
diagnoosikin voi vaihtua. Oireiden moninaisuus ja heterogeenisyys on
silmiinpistävää. Myös lapsen persoonalliset ominaisuudet vaikuttavat
kokonaiskuvaan. Harvoin kohtaa kahta samanlaista erityislasta. Tämän
vuoksi ei ole myöskään yhtä oikeaa tapaa opettaa erityislapsia. Sen sijaan ohjaajan keinovalikoimassa pitäisi olla runsaasti erilaisia työskentelytapoja ja -välineitä sekä joustavuutta niiden soveltamisessa.
Mitä tämä kaikki tarkoittaa sanataideohjaajan näkökulmasta? Ainakin
sitä, että pelkän diagnoosin nimen perusteella ei tiedä vielä riittävästi
lapsen haasteista. Sanataideohjaajan on kohdattava jokainen erityislapsi
omana itsenään ilman ennakkokäsitysten painolastia. Lasta ei tulisi katsoa diagnoosin kautta, vaan omana ainutlaatuisena itsenään. Ohjaajan
on kuitenkin hyvä olla tietoinen oppilaan ongelmakohdista, jotta hän
osaa tukea tätä oikeissa asioissa.
Kielen merkitystä korostetaan kaikessa oppimisessa, minkä seurauksena erilaisten kehityshäiriöiden diagnostiikassa juuri kielelliset oppimisvaikeudet on nostettu esille (Ahonen, Aro & Siiskonen 2004, 14).
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Tämä osoittaa sen, miten tärkeää kielen oppiminen on lapsen kehityksessä. Usein sanataidekerhosta haetaan tukea ja apua, kun lapsen
kielellinen kehitys ei etene ikätason mukaan tai luku- ja kirjoitustaidon
omaksuminen tuottaa vaikeuksia. Joskus taustalla on vaikeuksia pärjätä
sosiaalisissa tilanteissa. Kielellisten häiriöiden harjaannuttamisessa on
tärkeää luoda lapselle mahdollisuuksia todellisiin vuorovaikutustilanteisiin, sillä vaikeudet sosiaalisissa taidoissa voivat heikentää merkittävästi näiden lasten ja nuorten elämänlaatua (Ahonen & Rautkoski 2007,
34). Tässä turvallinen sanataideryhmä voi toimia merkittävänä tukena.
Turvallisessa oppimisympäristössä ilmapiiri on ymmärtävä, arvostava,
tukea antava ja kannustava. Siellä oppilaan ei tarvitse pelätä virheitä,
arvostelua tai väärin tulkituksi tulemista.
Erilaiset oppimisvaikeudet ja kehityshäiriöt vaikuttavat monella tapaa
lapsen itseilmaisuun, koulussa pärjäämiseen, sosiaalisiin taitoihin ja
ajan mittaan myös motivaatioon ja käsitykseen itsestään. Onnistumiset
kaikilla elämänalueilla ovatkin erityisen tärkeitä näiden lasten ja nuorten
itsetunnon kehittymiselle. Tämä tulisi huomioida myös sanataideryhmässä. Artikkelissamme esittelemme tarkemmin, miten erityislasten
sanataidetta voi käytännössä toteuttaa ja minkälaista teoriakenttää opetukseen voi soveltaa.

voivat haitata luovuutta.1 Onnistumisen kokemukset kannustavat oppilasta yrittämään uusia tehtäviä (Uusikylä 2002, 51). Tutkijat Risto
Hotulainen, Kristiina Lappalainen ja Erkko Sointu (2014, 268–269)
kirjoittavat kuitenkin artikkelissa ”Lasten ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen”, että peruskouluopetuksessa huomio kiinnittyy helposti
vain tukea tarvitsevien oppilaiden puutteisiin ja virheisiin. Siksi sanataideryhmän tulisi olla vapaa ja leikkisä kenttä, luova ympäristö2, joka
kannustaa oppilaita kokeilemaan ja ylittämään kielenkäytön esteitä.
Donald Winnicottin3 (1971, 53–54) mukaan juuri leikkiessä ihminen
on vapaa olemaan luova. Sanataidetunnilla oppilaiden ei tarvitse pelätä
epäonnistuvansa tehtävissä, sillä ryhmässä etsitään kielen käyttämisen
iloa, ei kielioppivirheitä. Oppilaan töitä ei arvostella kriittisesti, vaan
häntä kannustetaan ja rohkaistaan, ja palautetta annetaan rakentavasti.
Vapaan leikkisyyden ohessa selkeät rutiinit auttavat lasta sopeutumaan
ja tuntemaan olonsa turvalliseksi. Säännöt eivät ole ristiriidassa vapaan
luovuuden kanssa. Kun oppilas tietää, miten sanataidetunneilla tulee
toimia, hän voi rentoutua ja keskittyä vuorovaikutukseen sekä tunnilla
käsiteltäviin kirjoihin. (Arvola 2009, 99; Mäki ja Kinnunen 2008, 40.)

Sanataide ja erityislapset kohtaavat
Lapset ja nuoret ovat yksilöitä siinä missä aikuisetkin: kaikki eivät innostu samoista asioista. Tässä luvussa esitellään käytäntöjä, jotka on
havaittu hyödyllisiksi useimpien erityisryhmän oppilaiden kanssa toimiessa. Olennaista on luoda ryhmälle turvallinen ja leikkisä ilmapiiri.
Monet luovuustutkijat toteavat, että arvosteleva ja kriittinen arviointi
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1 Theresa M. Amabile (1989, 72–73) kirjoittaa teoksessa Growing up creative arvioimisen
voivan haitata luovuutta, sillä suoritus keskittyy silloin helposti vain siihen, miten työ tullaan
arvioimaan.
2 Kari Uusikylä (2002, 49) tuo esiin, että luova ympäristö antaa jokaisen toteuttaa itseään
vapaasti ilman vähättelevää arvostelua.
3 Donald Winnicott (1896–1971) on englantilainen lastenlääkäri ja psykoanalyytikko, joka
korosti leikin merkitystä kulttuurissa ja on luonut useita käsitteitä (mm. transitional object)
ja teorioita.
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Aluksi on hyvä istua piirissä ja tiedustella lasten kuulumisia4. Sanataidetunnilla oppilaat saavat kuvata päivän tunnetilaansa valitsemalla vapaasti jonkin värin. Tuntuuko päivä esimerkiksi keltaiselta, siniseltä, vihreältä tai punaiselta? Joskus osa lapsista on sanonut päivän olleen musta tai
harmaa. He saavat itse päättää, perustelevatko värivalintaansa. Ketään
ei pakoteta kertomaan itsestään enemmän kuin tahtoo. Käytäntö on
osoittanut, että mitä pidempään saman ryhmän oppilaat ovat kohdanneet toisensa, sitä avoimemmin he alkavat kertoa kuulumisistaan. Värin
lisäksi alkupiirissä saatetaan keskustella loma- ja viikonloppukokemuksista, koulusta ja kavereista.
Erityislasten sanataidetunnilla kannattaa hyödyntää moniaistisia menetelmiä ja monia erilaisia tapoja selittää ja tehdä asiat. Moniaistisuudessa
hyödynnetään kaikkia aisteja: näkemistä, kuulemista, tuntemista, tekemistä ja näyttämistä. Opetuksessa voidaan käyttää myös värejä, muotoja, liikkumista, musiikkia, rytmiä, kuvia ja keskustelua. Ajatuksena
on, että useamman aistin kautta saatu informaatio auttaa muistamaan
ja havainnoimaan paremmin tilanteita ja tarjoaa erilaisia kanavia oppia
asioita.5 Vaihtelevat esitys- ja toimintatavat lisäävät myös opetuksen
kiinnostavuutta ja edesauttavat oppilaiden vahvuusalueiden löytymistä.
Myös sanataiteen opetussisältöjen määritelmään sisältyvä taiteidenvälisyys6 ohjaa monikanavaisuuden ja moniaistisuuden käyttöön.

4 Kirjallisuusterapeutti ja erityisnuorisonohjaaja Pirjo Arvola (2009, 102) painottaa sitä, että
selkeä toistuva rakenne kokoontumisten aikana kasvattaa turvallisuuden tunnetta lapsiryhmässä. Arvolan mukaan ryhmän kokoontumiset voivat alkaa aina aloituspiirillä ja päättyä
lopetuspiiriin. Aloituspiirissä tiedustellaan lasten kuulumisia ja lopetuspiirissä pyritään häivyttämään pois mahdolliset tunnilla mieltä painamaan jääneet seikat. Samanlaiset rutiinit
toimivat myös sanataideryhmässä.
5 Mm. Erilaisten oppijoiden liitto ry korostaa monenlaisten eri oppimiskanavien kokeilua oppimisvaikeuksissa.
6 Opetushallituksen määritelmän mukaan sanataiteen tavoitteisiin sisältyy taiteidenvälisyys
eli tavoite tutustuttaa oppilaat moniin eri taiteenlajeihin. Tavoitteena on antaa valmiudet
ilmaista itseään monipuolisesti sanataiteen keinoin. (Opetushallitus 2017.)
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Tuntoaisti on usein toimiva. Oppilaat ovat pitäneet esimerkiksi alkurutiinista, jossa jokainen saa vuorotellen tunnustella pientä laukkua. Sen
sisällä on tavaroita, joita lapset saavat pidellä tunnilla käsissään. Tähän
mennessä laukussa ovat olleet muun muassa huivi, pehmeä muovinen
koukku, hansikkaat ja pieni pyöreä helmi. Ennen laukun avaamista
lapset saavat kuvailla, miltä tavarat laukun ulkopuolelta kosketuksen
perusteella tuntuvat. Tuntuuko laukussa olevan dinosaurus, taikasauva
tai esimerkiksi rapu? Lapset pääsevät näin leikin kautta harjoittamaan
sanavarastonsa käyttöä. Oppilaat, joille kielen käyttäminen on haastavaa, saavat leikkiessä käyttää kieltä ilman epäonnistumisen pelkoa, sillä
vääriä vastauksia ei ole. Mitä erikoisemman sanan he keksivät, sen parempi. Parhaassa tilanteessa lapsen esittämä ehdotus viihdyttää koko
ryhmää ja innostaa muitakin käyttämään rohkeasti sanoja. Ryhmässä
sallitaan toki täysin arkistenkin ehdotusten esittäminen. Ketään ei arvostella sen perusteella, mitä hän arvelee laukussa olevan.
Erityislapsilla on usein kielellisiä vaikeuksia ja niihin liittyen pulmia
kielen rytmisyyden havaitsemisessa. Kielen rytmisyyttä voi sanataidekerhossa harjoitella lorujen ja riimittelyjen avulla. Sanojen tahdissa taputtaminen tai rummuttaminen kehittää kielen rytmisyyttä, ja musiikin
ja leikin yhdistäminen tukee rytmisyyden ja motoriikan taitoja. Näitä
toimintatapoja käytetään myös rytmisessä puheterapiassa, jota hyödynnetään juuri lukivaikeuksiin ja kielellisiin erityisvaikeuksiin. (Orell 2010,
331–332.) Myös kuvien, mielikuvien, värien ja muun visuaalisen materiaalien käyttö tukee moniaistisuuden periaatetta ja voi toimia lisätukena muun muassa sanallisille ohjeille ja tehtävänannoille.

Kirjallisuus vuorovaikutuksen moottorina
Seuraavaksi tunnilla voidaan keskittyä kuuntelemaan ohjaajan ääneen
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lukemana kirjaa. Ohjaajan on tunnettava kirjan sisältö ennen sanataidetuntia. Sopivaa teosta etsiessä tulee pohtia, millaista keskustelua sen
sisällöstä voi käydä. Sanataidetunneilla kirjallisuuteen tutustutaan elämyksellisesti. Tarinat koskettavat lukijoitaan, saavat nauramaan ja jännittämään henkilöhahmojen puolesta, myötäelämään iloa ja surua. Kielellisen ajattelun ja luetun ymmärtämisen kehityksen lisäksi kiinnostava
kirja ja siitä käytävä keskustelu voivat saada oppilaan pohtimaan omia
kokemuksiaan uudella tavalla. Esimerkiksi kun ryhmälle on luettu H.C.
Andersenin satu Ruma ankanpoikanen, oppilaiden kanssa on puhuttu
syrjinnästä ja erilaisuuden tunteesta.
Ensin on hyvä käydä läpi, mitä sadussa tapahtui, ymmärsivätkö oppilaat
kaikki sanat, ja sitten ohjaaja voi esittää kysymyksiä sisällöstä. Miltä sadun päähenkilöstä tuntui tapahtumien keskellä, ovatko lapset nähneet
esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa jotain vastaavaa? Luottamuksellisessa ilmapiirissä lapset uskaltavat jakaa muille omia kokemuksiaan
kiusaamisesta ja syrjinnästä. On ollut aidon liikuttavaa seurata, miten
oppilaat ovat puheissaan peilanneet näkemiään ja kokemiaan tapahtumia sadun sisältöön. Kun ryhmälle luettiin Yrjö Kokon teosta Pessi ja
Illusia, keskustelussa puitiin paljon kateutta ja sen seurauksia. Pessi ja Illusia -teoksessa kateellinen hämähäkki nimittäin leikkaa Illusian kauniit
siivet irti. Katkelman lukemisen jälkeen oppilaat pohtivat tosielämän
tilanteita, joissa olivat olettaneet jonkun toisen olleen kateellinen tai
olivat itse olleet kateellisia jollekin. Omista tuntemuksista saa kertoa
ryhmälle sen verran kuin haluaa, runsaasti tai vähän.
Vuorovaikutuksellisuus on merkittävää lukuhetkessä. Tarinat, sadut ja
niistä keskusteleminen voivat toimia samaistumisen kohteina, keinona tunnistaa tunteita ja mahdollisuutena kokea ja oivaltaa jotain arvokasta ja merkityksellistä. Arleen McCarty Hynes ja Mary Hynes-Berry
(1994) kuvaavat teoksessaan Biblio/Poetry Therapy vuorovaikutuksellista
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kirjallisuusterapeuttista prosessia ja esittävät sen etenevän neliportaisen vaiheen kautta. Prosessin vaiheet ovat tunnistaminen, tarkastelu,
vastakkain asettaminen ja omaan elämään soveltaminen. Etenkin pienillä lapsilla nämä vaiheet voivat esiintyä hyvinkin tiedostamattomina.
(Arvola & Mäki 2009, 15–17.) Ruma ankanpoikanen sadun yhteydessä
edellä mainittu prosessi voi edetä esimerkiksi seuraavasti: Tunnistamisen vaiheessa oppilas havaitsee tekstissä jotain itseään koskettavaa
tai kiinnostavaa: ”Yksi ankanpoikanen eroaa muista, sitä kiusataan”.
Tarkasteluvaiheessa oppilas miettii, miten asia liittyy hänen elämäänsä: ”Miksi tämä tuntuu niin tutulta”? Vastakkain asettamisen vaiheessa
lapsi peilaa omaa kokemustaan toisten ryhmän jäsenten havaintoihin ja
kokemuksiin. Ryhmässä keskustellaan tarinan tapahtumista ja tarinan
suojissa mietitään esimerkiksi ankanpojan tunteita. Kun lapsi on valmis
siirtymään henkilökohtaiselle tasolle, hän voi puhua myös omaan elämäänsä liittyvistä asioita. ”Minäkin olen joskus kokenut, että…”
Aina kaikki vaiheet eivät toteudu. Joskus taas prosessin vaiheet saattavat ilmetä päällekkäin ja niitä voi olla meneillään useita eri asioihin
liittyen. Viimeinen vaihe voi joskus tapahtua vasta pitkän ajan kuluttua,
kun vuorovaikutuksessa syntyneet oivallukset jäävät tiedostomattomaan työstymään ja kypsyvät yhdessä oppilaan muun kehityksen kanssa. (Arvola & Mäki 2009, 16.)
Vilma Hänninen (2002, 20, 58) esittää väitöskirjassaan Sisäinen tarina,
elämä ja muutos, että ihminen tulkitsee omaa elämäänsä tarinallisten merkitysten kautta. Tästä käytetään käsitettä sisäinen tarina. Ihminen luo
itselleen identiteetin kertoessaan itselleen tarinaansa, ja identiteettiä on
näin mahdollista tulkita yhä uudelleen. Moraalisella identiteetillä tarkoitetaan sitä, millaisten periaatteiden mukaan ihminen pyrkii elämässään toimimaan. Yksilön moraaliseen identiteettiin voi tarinallisesta
näkökulmasta ymmärrettynä vaikuttaa sosialisaatiokokemusten lisäksi
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kuultujen tarinoiden mallien työstäminen. (Hänninen 2002, 61.) Kirjallisuudesta keskustelu erityislasten sanataideryhmässä edesauttaa näin
oppilaiden yksilöllisen identiteetin kehitystä, sisäisen tarinan syntyä. He
saavat käsitellä kirjan sisällön kautta omia tunteitaan ja mahdollisesti
uudelleen rakentaa moraalista identiteettiään.
Kirjojen sisältöä voidaan jatkotyöstää tehtävissä. Vaikka ryhmän kokoontumisten rakenne on syytä pitää joka kerta samanlaisena, erilaisten
tehtävien kokeilu rikastuttaa ryhmän toimintaa. Sanataiteessa taide, kirjallisuus ja leikkimielisyys korostuvat, joten on harkittava tilannekohtaisesti, miten tiukasti esimerkiksi kirjoittamista vaaditaan niiltä, jotka
kokevat kirjoittamisen työlääksi ja välttelevät sitä. Parasta ja hedelmällisintä on tietenkin myönteinen kannustaminen ja pakonomaisuuden
välttäminen, sillä aika moni kamppailee kirjoittamisen kanssa myös
koulussa. On tärkeää saada oppilas motivoitumaan kirjoittamiseen ja
kielenkäyttöön yleensä. Ryhmässä oppilaat pääsevät käyttämään mielikuvitusta ja harjoittelemaan ajattelutaitoja, sillä kirjoittaminen on lopulta – kun oppilas on päässyt taidon kanssa vauhtiin – aina ajatusprosessi eikä pelkästään mekaanista kirjainten tuottamista.
Andersenin Ruma ankanpoikanen -sadun yhteydessä tehtävänä oli keksiä omia muodonmuutostarinoita, sillä sadun päähenkilöllekin tapahtuu
sadussa hidas muodonmuutos: hän muuttuu rumasta ankanpoikasesta
joutseneksi. Kun sanataideryhmässä oli luettu Grimmin veljesten satu
Sammakkokuningas, oppilaat saivat koristella mieleisensä näköiseksi kartonkikortin ja keksiä itse tekstin, jonka sammakoksi muuttunut
prinssi haluaisi kirjoittaa korttiin. Kouluikäiset oppilaat saavat harjoitella ideoidensa kirjoittamista omin käsin, päiväkoti-ikäisiä ja alkuopetuksen oppilaita ohjaaja voi avustaa kirjoittamalla lasten sanelusta.
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Kohti myönteistä kehää
Kun lapsella on kielellisiä oppimisvaikeuksia, edetään pienin tavoittein.
Tärkeää olisi päästä niin sanottuun myönteiseen kehään, joka lähtee
siitä, että onnistumisten ja myönteisten kokemusten avulla oppilas lisää
lukemisen ja kirjoittamisen määrää. Mitä enemmän oppilas näitä taitoja
harjoittaa, sitä enemmän ne kehittyvät. Ja kun hän huomaa onnistuvansa, hän motivoituu lukemaan ja kirjoittamaan lisää. Näin myönteinen kehä on syntynyt. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä
vaatii paljon. Jokaisella tunnilla ei kannata pakottaa kirjoittamiseen, jos
se tuntuu oppilaasta vaikealta – välillä luettuja kirjoja voidaan työstää
muilla tavoin. Esimerkiksi Kokon Pessi ja Illusia -kirjaa koskevan keskustelun jälkeen oppilaat saivat maalata paperille vesiväreillä metsän,
johon tarinan tapahtumat sijoittuvat. Metsä sai näyttää sellaiselta, millaiseksi lapset itse sen kuvittelivat.
Kun ryhmässä oli käsitelty Nina Haikon teosta Mörön unisukat, ohjaaja
laittoi soimaan Edvard Griegin Vuorenpeikkojen luolassa. Musiikin soidessa lapset saivat kävellä opetustilassa kuin he liikkuisivat peikkojen
luolassa. Ryhmän kanssa sovittiin turvasanoiksi ”peikko pois”. Turvasanat lausumalla peikot eivät pystyneet koskemaan oppilaita. Lapset
konttasivat pöydän alta ja hiipivät peikkoja tähyillen. Luolakierroksen
jälkeen oppilaat piirsivät kuvia siitä, millaiseksi he kuvittelivat peikkojen
luolan. Tavoitteellisen kehittymisen ohessa sanataidetunnilla tuleekin
aina säilyttää toiminnan leikillisyys. Kaikki on mahdollista, ja oppilaat
saavat luoda jotain aivan omaa. (Karlsson 2014, 166.)
Erityislapsilla ilmenee usein tarkkaavuuden, keskittymisen ja oman toiminnan ohjauksen ongelmia (Haapasalo 2007, 59), jotka yleensä tulevat esiin juuri sanataidetehtäviä työstettäessä. Ohjaaja voi auttaa näiden
ongelmien kanssa kamppailevia oppilaita soveltamalla erityispedagogiikan menetelmiä, kuten ääneen mallintamista ja tehtävien vaiheistamista
41

pienempiin osiin. Vaiheistamisella pyritään jäsentämään tehtävän tekoa
ja helpottamaan tarkkaavuuden ja energian suuntaamista kulloiseenkin
työvaiheeseen. Ääneen mallintamisen periaatteena on puolestaan se,
että ohjaaja esittää ääneen toimintatavan, jolla tehtävän voi toteuttaa.7
Nämä menetelmät eivät ole ristiriidassa luovuuden vapauden ja leikillisyyden kanssa. Tarkoituksena on auttaa oppilasta toteuttamaan omaa
luovuuttaan. Oleellista on, että oppilas pääsee kiinni tekemisen prosessiin ja voi kokea tekemisen iloa ja onnistumisia.
Loppupiirin tarkoituksena on palata takaisin arkimaailmaan mielikuvituksellisista seikkailuista. Se on tunnin kohta, jossa lapsilla on vielä
mahdollista kertoa, jos jotain on jäänyt vaivaamaan mieltä kirjan sisällössä tai muissa tunnin tapahtumissa. Sanataidetunnin loppupiirissä on
ollut rutiinina sulkea silmät ja kertoa vapaasti esimerkiksi, minkälaisia unia luetun kirjan henkilöt näkevät tulevana yönä. Kun silmät on
avattu, ohjaaja on ottanut luetun kirjan esille ja sulkenut sen suurieleisesti piirissä. Näin mielikuvitushahmot pysyvät varmasti kirjan välissä
seuraavaan kokoontumiseen asti. Lapset ovat pitäneet toimintatavasta.
Joistain lapsista on ollut hauskaa yrittää napata kirjan välistä satuhahmoja mukaan kämmeniensä väliin. He ovat näyttäneet virnistäen kiinni
olevaa nyrkkiään ja sanoneet muutamien kirjahahmojen olevan heillä
kädessä. He ovat halunneet viedä kirjahahmot kotiinsa ja päästää ne
vapaaksi.
Omalla tavallaan lapset todella vievät kirjahahmot ja tunnin sisällön kotiinsa. Erityislasten sanataideopetuksen tarkoitus on tukea oppilaiden
kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti. Sopivan kokoisessa ja turvalli-

7 Ääneen mallintaminen perustuu valkovenäläisen psykologin ja kulttuurihistoriallisen psykologian teorian kehittäjän Lev Vygotskyn (1896–1934) ajatukseen siitä, että kieli ohjaa toimintaa ja lapsen sosiaalisella ympäristöllä ja käyttäytymistä ohjaavalla puheella on keskeinen
merkitys itsesäätelyn kehityksessä (mm. Paananen ym. 2011, 19 ja Aro 2014, 271).
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sessa ryhmässä voidaan harjaannuttaa niin kognitiivisia kuin sosiaalisia
taitoja sekä edistää lapsen psyykkistä hyvinvointia. Kielen käyttämisen
ilo ja onnistumisen kokemukset toivottavasti vaikuttavat niin kotona
kuin muuallakin lapsen arjessa.

Sanataide kielen ja sosiaalisten taitojen opettajana
Edellä esittelimme erityislasten sanataideopetuksessa hyväksi havaittuja
käytäntöjä. Seuraavissa luvuissa avaamme lähemmin käytäntöjen taustalla olevia teoreettisia ja tutkimuksellisia näkökulmia.
Erityislasten kielihäiriöt voivat ilmetä luku- ja kirjoitusvaikeuksina sekä
kielen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeuksina. Näistä seuraa usein
vuorovaikutusongelmia ja vaikeuksia pärjätä sosiaalisissa tilanteissa.
Erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmässä pyritäänkin harjaannuttamaan lapsen kielellisiä taitoja ja rohkaisemaan itsensä ilmaisuun. Luetut
sadut ja tarina sekä niistä virinneet keskustelut rikastuttavat sanavarastoa, kehittävät kielentajua ja ajattelutaitoja sekä auttavat ymmärtämään
kielen semanttisia ja pragmaattisia piirteitä. Kaikki kielenkäytön eri osaalueet on hyvä kytkeytyä opetukseen, jotta se tukisi lapsen kielellistä
kehitystä monipuolisesti.
Kognitiotutkija ja kehityspsykologi Maryanne Wolf (2012) toteaa, että
kirjojen kieli sisältää suhteellisen epätavallisia ja tärkeitä käsitteellisiä ja
kielellisiä piirteitä, jotka vaikuttavat lapsen kognitiiviseen kehitykseen.
Tärkein on kirjojen erityinen sanavarasto, joka usein eroaa puhekielestä, sekä monet arkipuheessa vähemmälle jäävät syntaktiset ja kieliopilliset rakenteet. Myös kirjojen kuvakieli, kuten metaforat ja vertauskuvat, kehittävät lapsen kielellisiä valmiuksia. Wolfin mukaan lapset, jotka
osaavat käyttää erilaisia semanttisia ja syntaktisia muotoja omassa kie43

lenkäytössään, ymmärtävät helpommin muiden puhuttua ja kirjoitettua
kieltä. Tämä kielellinen ja kognitiivinen kyky luo erinomaisen pohjan
myös luku- ja kirjoitustaidolle. (Wolf 2012, 101–103).
Luettujen tarinoiden kertaaminen ja omin sanoin kertominen kehittävät muistia, edistävät loogista tarinankerrontaa ja ajattelutaitoja, kun
oppilaat yrittävät hahmottaa kokonaisuuksia ja löytää oleellisia teemoja. Muistin harjoittamisesta on hyötyä oppimisvaikeuksissa. Erityispedagogiikan professori Marjatta Takala (2006, 16–18) toteaa, että
muistin lisäksi lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen edellytyksiä ovat
muun muassa keskittymiskyky ja kuuntelemisen taito. Juuri näiden taitojen harjaannuttamiseen sanataide tarjoaa oivalliset puitteet. Lyytinen
(2014, 64) toteaa myös, että kerronnan taitoihin tulisi kiinnittää huomiota, koska niiden on havaittu olevan yhteydessä lukutaidon oppimiseen
ja lasten sosiaalisiin suhteisiin.8
Lev Vygotsky (1931/1982, 18–19) puolestaan korostaa sosiaalisen
vuorovaikutuksen ratkaisevaa merkitystä siinä, miten lapsen kielellinen
ymmärrys kehittyy. Vygotsky nostaa esiin kielen ja vuorovaikutuksen
merkityksen myös lapsen ajattelun ja oppimisen kehittymisessä. Sanataideryhmässä kannattaa vaalia juuri tätä tärkeää vuorovaikutusprosessia. Kieli opitaan keskustellen, kuunnellen, yhdessä pohtien ja ihmetellen. Kieltä harjoitellaan eri konteksteissa erilaisiin rekistereihin tutustuen. Turvallisessa ympäristössä lapsi voi harjoitella vuorovaikutustaitoja,
sosiaalisten suhteiden luomista ja ylläpitoa sekä omien vahvuuksiensa
etsimistä ja kehittämistä. Ryhmän vuorovaikutuksessa opitaan myös
muita tärkeitä sosiaalisia taitoja kuten oman vuoron odottamista, toisen
mielipiteen huomioimista ja toisen kuuntelua.

Tuija Aro (2014, 275) toteaa, että kielihäiriöinen lapsi, jolla on käyttäytymisen tai tunne-elämän häiriöitä, hyötyy tuesta, jossa häntä opetetaan
käyttämään kieltä vuorovaikutuksen sekä tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun välineenä. Kun lapsen itseluottamus omiin kielellisiin taitoihin
kasvaa, vähenee väärin ymmärretyksi tulemisen pelko ja siihen liittyvä
turhautuminen. Tutussa ja turvallisessa ryhmässä luettujen satujen ja
tarinoiden kautta voi käsitellä etäännytetysti tunteita ja elämäntapahtumia sekä harjoitella oman mielipiteen ja omien kokemusten kertomista.
Lapsi oppii myös ymmärtämään yhä monimutkaisempia tunteita. Tämä
luo pohjaa yhdelle tärkeimmistä sosiaalisista, emotionaalisista ja kognitiivisista kyvyistä, jonka ihminen voi oppia; kyvyn katsoa maailmaa
toisen ihmisen näkökulmasta (Wolf 2012, 99–100).
Erityislapsilla on usein haasteita kirjoittamisessa. Vygotsky on todennut, että kirjoitettu kieli on täysin erilainen kielellinen funktio, joka
eroaa puhutusta kielestä sekä rakenteeltaan että toimintatavaltaan. Se
on ajatusten ja mielikuvien kieltä. Juuri tämä kirjoitetun kielen käsitteellisyys, se että se ainoastaan ajatellaan eikä äännetä, on kirjoituksen oppimisen suurimpia vaikeuksia. Vygotsky nostaa esiin ajattelun
ja kirjoittamisen vastavuoroisen suhteen. Samalla tavalla kuin ajattelu stimuloi kirjoittamista, kirjoittaminen stimuloi ajattelua. Kirjoitusprosessi auttaa oppilasta jalostamaan ajatuksiaan ja kehittämään uusia
ajattelutapoja. (Vygotsky 1931/1982, 177.) Kirjoittaessaan lapsi joutuu
siis tietoisesti työskentelemään kielen abstraktien ulottuvuuksien kanssa sekä oivaltamaan kirjoitetun kielen erilaisen funktion. Kaikki tämä
vaatii paljon harjoittelua lapselta, jolla on kielellisiä oppimisvaikeuksia.
Kirjoittaminen ei siis ole vain mekaanista kirjainmerkkien tuottamista
paperille – mitä se yksinkertaisimmallaan toki on, ja tuo taito pitää hallita, jotta voi edetä luovaa ja pitkäkestoista ajatteluprosessia vaativaan
kirjoittamiseen.

8 Professori Heikki Lyytisen (2014, 64) mukaan heikosti lukevilla on yleensä vaikeuksia hahmottaa tarinan rakennetta, palauttaa se muistista ja löytää oikeat aikamuodot.
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Toinen pulma kirjoittamaan opettelussa on Vygotskyn mukaan se, että
kirjoitetusta kielestä puuttuu keskustelukumppani. Tällainen tilanne on
lapselle outo ja uusi. Lapselta yleensä puuttuu tarve käyttää kirjoitettua
kieltä. Kirjoittaessamme meidän on pakko itse luoda tilanne tai oikeastaan kuvitella se ajatuksissamme. (Vygotsky 1931/1982, 177–178.)
Juuri näitä kuviteltuja tarpeita ja tilanteita – tarpeeksi kiinnostavaa syytä
kirjoittamiseen – sanataideohjaan pitäisi pystyä luomaan; saada oppilas
kuvittelemaan, innostumaan, ihmettelemään, herättämään uteliaisuus.
Tunnilla luettu tarina voi inspiroida tehtävän teossa ja antaa herätteitä
kirjoittamiseen. Ohjaaja voi innostaa oppilasta eläytymään tarinan päähenkilöön ja kirjoittamaan roolissa päiväkirjaa, elämänohjeita, puheen,
kirjeen tai päivityksen. Jotain oppilasta voi motivoida kirjoittamiseen
se, että saa julkaista tekstejään esimerkiksi blogissa, antologiassa tai
ryhmän yhteisessä julkaisussa. Usein kirjoittamisvaikeuksien kanssa
elävä lapsi tarvitsee tukea koko kirjoittamisprosessin aikana, niin kirjoittamisen osataidoissa kuin jaksamiseen, motivaatioon ja keskittymiseen liittyvissä haasteissa 9.
Tehtävät on järkevää suunnitella siten, että harjoittelu on oppilaalle
palkitsevaa, eikä yrittää yltää tasolle, jolle oppilas ei ole vielä valmis.
Oleellista on työskennellä oppilaalle optimaalisella tasolla, lähikehityksen vyöhykkeellä 10. Tämän ohella on tärkeää ylläpitää myönteistä suhdetta kirjoittamiseen ja arvostaa lapsen tuotoksia, sillä silloin luodaan
onnistumisen kokemuksia ja rohkaistaan kehittymään tarinankertojana
ja kirjoittajana. Sanataidetunnilla tulisi välttää esimerkiksi liiallista oi-

9 Kirjoittamisen strategiaopetusmallin kehittäneet Harris & Graham (1996, 1999) korostavat,
että yksittäisten osataitojen lisäksi kirjoittamisvaikeuksissa olevien oppilaiden harjaannuttamisessa tulisi huomioida koko kirjoittamisprosessin itsenäisen säätelyn opettaminen (Vauras
ym. 2007, 153).
10 Vygotskyn käsite alueesta, jossa haasteet ovat sopivassa suhteessa lapsen kykyihin (Vygotsky 1931/1982 184–185).
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keinkirjoitusseikkoihin puuttumista.
Motivaatiota, kiinnostusta, tekemisen iloa ja onnistumisen kokemuksia
ei voi liikaa korostaa, jotta oppilas jaksaisi työskennellä usein työlääksi
kokemansa taidon kanssa.

Sanataideryhmä yksilön vahvuudet tunnistavana
ympäristönä
Erityislasten sanataideryhmä ei ole terapiaa, vaikka ryhmässä voi hyödyntää kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä ja toimia terapeuttisesti
(Mäki ja Kinnunen 2008, 34). Taidepedagogi Meri-Helga Mantere on
määritellyt käsitteen terapeuttisuus seuraavasti: terapeuttisuus on yleisempää, väljempää, keinoiltaan ja tavoitteiltaan vähemmän määriteltyä
kuin terapia. Se voi olla toiminnassa, tilanteessa tai ryhmässä ilmenevää, ja se voi olla mukana sellaisissakin yhteyksissä, jotka eivät ole hoitotilanteiksi tarkoitettuja tai sellaisiksi tiedostettuja, kuten monet oppimistilanteet. (Mantere 1991, 113.)
Sanataideryhmässä ei myöskään opita väistelemään kirjoitetun kielen
kielioppivirheitä. Mikä sitten on sanataiteen anti kielen opetuksen ja
oppilaiden kehityksen kannalta? Ryhmän toiminta alentaa kynnystä
käyttää sanavarastoa. Kielellä saa leikkiä ja hassutella, sillä saa jakaa kokemuksia ja tunne-elämyksiä menivätpä sanojen tavut ja päätteet kohdilleen tai eivät. Samalla oppilas saa harjoitella itsensä ilmaisua turvallisessa ilmapiirissä.
Sanataiteen monitaiteisuuden ansiosta tunneilla saa lisäksi toimia luovasti muillakin kuin kielellisin tavoin. Monet erityisryhmän oppilaat
ovat innokkaita muun muassa piirtämään, maalaamaan ja askartelemaan. Oppilaat saavat huomata sanataidetunneilla, että kieli, kirjallisuus
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ja heidän omat vahvuusalueensa voivat toimia yhteistyössä luovana
leikkinä. He pääsevät näyttämään taitojaan (esimerkiksi piirtämisessä)
ja kehittämään samalla harjoitusta vaativia alueitaan. Risto Hotulainen,
Kristiina Lappalainen ja Erkko Sointu (2014, 276–277) tuovat esiin,
että kun oppija tuntee omat vahvuusalueensa, hänen on helpompi asettaa tavoitteita oppimiselle – on asioita, jotka hän jo hallitsee, ja toisia
asioita, joita täytyy vielä harjoitella.
Tunteiden vaikutus oppimiseen, motivaatioon ja energisyyteen tiedostetaan nykyisin jo melko hyvin. Myönteisistä tunnetiloista seuraa yleensä niin sanottu myönteinen kehä, joka edistää positiivisia tunnetiloja,
tunteiden säätelyä, sosiaalisia suhteita ja oppimista. Positiivisilla tunnetiloilla on selkeä yhteys sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin.
(Uusitalo-Malmivaara 2014a, 21–23.)
Tutkimusten mukaan erityisoppilaiden onnellisuus näyttää olevan keskimäärin vähäisempää kuin saman ikäisten yleisopetuksen oppilaiden.
Oppilaalla diagnosoidut puutteet ja korjaamisen kohteet voivat peittää
vahvuusalueita, ja siten hyvää tarkoittavat paikkausyritykset johtavat
itsetunnon ja hyvinvoinnin heikkenemiseen. Terrence Deal nimittää
tällaista vaivakeskeistä pedagogiikkaa ”painajaisen ylläpidoksi”, toistuvaksi muistuttamiseksi epäonnistumisista. (Deal & Peterson 2010;
Uusitalo-Malmivaara 2014b, 81.) Oppilaalle muodostuu sitä kielteisempi käsitys itsestään, mitä enemmän hänen kohdalleen on kasautunut
kehittämisen tarpeita (Lappalainen & Sointu 2013, 21).
Siksi onkin erityisen tärkeää, että sanataide toimii mukavana harrastuksena, jossa toiminnan keskiöön nostetaan vahvuudet ja positiiviset
tunteet ja pyritään myönteisen kehän saavuttamiseen. Tämä edistää
myös kognitiivisten taitojen, kuten luku- ja kirjoitustaidon, kehitystä.
Ohjaajan tulee muistaa kertoa oppilaille, missä asioissa he ovat kukin
yksilöinä osoittaneet olevansa lahjakkaita. Kokemus vahvuudesta on
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yhteydessä itsearvostuksen kasvuun, mikä taas edistää yksilön myönteisiä odotuksia tulevaisuudelta. (Hotulainen, Lappalainen, Sointu 2014,
265, 273–274, 277.) Kaiken kaikkiaan erityislasten sanataideopetuksen
toteuttamiseen sopii positiivisen pedagogiikan teorianäkökulmien soveltaminen. Positiivinen pedagogiikka painottaa toimintaympäristöjen
ja vuorovaikutuksen vaikutusta oppimiseen. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana ja myönteiset tunteet oppilaan oppimisen voimavaroina. Oppilaiden vahvuuksien tunnistamista pidetään myös positiivisessa
pedagogiikassa oppimista ja hyvinvointia edistävinä. (Kumpulainen,
Mikkola, Rajala, Hilppö ja Lipponen 2014, 227–231.)
Kristiina Kumpulainen ym. (2014, 239) kiteyttävät, ettei lasten myönteisen kokemusmaailman tukeminen vaadi kasvattajalta suuria tekoja,
vaan herkkyyttä lasten kuulemiseen. Sanataidetunneilla oppilaita on
kehuttu, kun he ovat keksineet sopivan asian olevan laukussa, kun he
ovat kertoneet hyvän kommentin kirjallisuuskeskustelun yhteydessä,
kun he ovat osoittaneet luovuutta tehtävien teossa ja loppupiirissä
kirjahahmojen unia keksiessä. Kiireisessä koulumaailmassa ei aina jää
aikaa tällaisille pienille, mutta merkittäville onnistumisen tunnistamisen hetkille. Pelkkä ”hyvä, hyvä” -kommentointi ei riitä, vaan lapsille ja
nuorille on tehtävä selväksi, missä asiassa he tarkalleen ottaen toimivat
oikein ja ovat kyvykkäitä (Lappalainen & Sointu 2013, 21). Oppilailla
voi myös olla muita vahvuuksia, jotka eivät liity kouluaineisiin. Varsinkin sellaisten oppilaiden, joilla on vaikeuksia koulutehtävissä, tulisi
saada kuulla kannustavaa palautetta muista vahvuusalueistaan. (Lappalainen & Sointu 2013, 7.)
Ryhmän toiminnan ansiosta oppilas voi löytää omat vahvuutensa ja
voimaantua. Voimaantuminen on yksilön henkilökohtainen ja itsestä
lähtevä prosessi, kukaan ei voi voimaannuttaa toista ihmistä (Siitonen
1999, 14, 96, 189) . Sanataideharrastus tarjoaa kuitenkin säännöllisesti
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kokoontuvan ympäristön, joka voi edesauttaa omien voimavarojen löytämistä. Voimaantumisen mahdollistava ympäristö on turvallinen ja saa
yksilön tuntemaan olonsa hyväksytyksi ja arvostetuksi (Siitonen 1999,
142–143, 181, 189).11 Voimaantuminen voi merkitä erityislapselle kielen käyttämisen ilon löytämistä, rohkeutta käyttää sanoja. Jokaisen oppilaan on saatava tuntea, että hänen ajatuksistaan ollaan kiinnostuneita,
vaikkei kielenkäyttö olisikaan hänen vahvin ilmaisukeinonsa. Sanataideryhmässä omia mielipiteitä ja kokemuksia saa jakaa luottamuksellisessa tunnelmassa, ketään ei nolata eikä pakoteta suorittamaan.
Juha Siitonen (1999, 164) muistuttaa, ettei voimaantuminen ole pysyvä olotila, vaan kontekstisidonnainen prosessi. Sanataideharrastus voi
toimia yhtenä apuvälineenä onnistumisen kokemusten luomisessa ja
kielen harjoittamisessa. On tärkeää, että oppilas saisi tuntea itsensä hyväksytyksi muissakin ympäristöissä.
Milloin oppilaan kannalta sitten on järkevää osallistua erityisryhmän
sanataideopetukseen? Tähänkään ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan asia
tulee punnita tapauskohtaisesti. On lapsia, jotka hyötyvät pienryhmästä, jossa ei tarvitse kokea painetta omasta suoriutumisestaan eikä tuntea itsensä poikkeavan ikätovereistaan. Toisaalta lievempien oppimis- ja
kehitysvaikeuksien kanssa elävä lapsi voi hyötyä integroidusta, kaikille suunnatusta sanataideryhmästä, jossa hän voi oppia ikätovereiltaan
monia taitoja.
Erityisryhmien sanataideopetus on vielä kehittymässä ja tutkimuksen
alla kuten sanataideopetuksen teoriakenttä muutenkin. Erityislasten sanataideopetuksen teoriakentän luomisen taustalle sopivat sekä kirjallisuusterapeuttiset että positiivisen pedagogiikan perusajatukset. Samoja

11 Juha Siitonen (1999) kirjoittaa voimaantumisteoriasta väitöstutkimuksessaan Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua.
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teorianäkökulmia olisi hyvä soveltaa ja kokeilla myös perusopetuksen
opetuksessa.
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Joka hetki sanallistamme todellisuuttamme ja ilmaisemme itseämme kielellisesti tavalla tai toisella, mutta missä vaiheessa sanoihin ja kieleen perustuvasta toiminnasta tulee taidetta tai terapiaa? Nähdäkseni kaikki
taiteellinen ja luova, alitajunnan kanssa vuorovaikuttava toiminta muovaa
ihmisen psyykettä ja identiteettiä – on se sitten toiminnan tavoitteena tai
ei. Jos sanojen ja kielen luova käyttö muovaa meitä ihmisinä, miksemme
voisi tietoisesti hyödyntää sanataidetta itseilmaisun ohella itsetuntemuksen
kehittämiseen?
Olen noin vuosikymmenen ajan ohjannut sanataiteellisia työpajoja ja
luovan kirjoittamisen kursseja erilaisten ryhmien ja yksilöiden parissa päiväkodeista nuoriso- ja palvelutaloille, saattohoito-osastoille sekä
vastaanottokeskuksiin. Mitä enemmän ohjaustunteja sanataiteellisen
vyöni alle on kertynyt, sitä selkeämmäksi sanataiteen terapeuttinen, eli
voimaannuttava ja itsetuntemusta kehittävä potentiaali on minulle käynyt. Sanataidetyössä saamieni oivallusten ja palautteen johdattelemana päädyin myös kouluttautumaan kirjallisuusterapiaohjaajaksi, minkä
myötä uskoni sanojen eheyttävään voimaan on vahvistanut entisestään.
Sanataiteen, luovan kirjoittamisen ja kirjallisuusterapian aloilla on luonnollisesti omat metodiset, teoreettiset ja esteettiset eroavaisuutensa ja
omat syynsä olla olemassa, mutta kokemukseni mukaan niihin kaikkiin
linkittyy aina jossain määrin psyykettä muovaava ja voimaannuttava
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ulottuvuus. Sanataiteellisessa toiminnassa kieltä käytetään tietoisesti
arkisesta poiketen, jotain aatteellista tai esteettistä tuotosta tavoitellen.
Kirjallisuusterapiassa sanat puolestaan jäsentävät ja uudistavat tavalla
tai toisella mieltämme, ajatuksiamme ja tunteitamme. Sanataiteen ja
kirjallisuusterapian keskeisimmät keinot, eli lukeminen ja kirjoittaminen eivät välttämättä ole sellaisenaan terapiaa, mutta niissä kytee aina
terapeuttista potentiaalia (Mäki & Linnainmaa 2008, 24). Termi sanataidetaideterapia on olemassa, mutta ei kovinkaan aktiivisessa käytössä.
Vaikuttaisi siltä, että sanataiteesta ja kirjallisuusterapiasta puhutaan mieluummin toisistaan erillisinä aloina, vaikka ne hyödyntävätkin käytännössä samoja välineitä ja pyrkivät jossain määrin samoihin tavoitteisiin.
Sanataiteessa keskeistä on omien ajatusten sekä tunteiden sanallistaminen ja jakaminen, joiden uskon väistämättä kehittävän kirjoittajan
itsetuntemusta. Näin ollen sanataiteeseen liittyy nähdäkseni aina vähintään implisiittisesti terapeuttinen aspekti: sanataiteellinen toiminta
ammentaa osallistujan luovasta tietoisuudesta, alitajunnasta ja mielikuvituksesta, ja se peilaa aina jollain tapaa osallistujan psyykettä sekä
tunne-elämää. Tästä näkökulmasta katsottuna sanataidetta voi pitää
eräänlaisena minuuden haltuunottamisen menetelmänä, jossa harjoitellaan elämän sekä itsen sanallistamista ja tarinallistamista erilaisin luovan
kirjoittamisen keinoin.
Sanataiteen ja luovan kirjoittamisen määritelmiä on monenlaisia, ja jotkut näkevät nämä alat toisistaan täysin erillisinä. Omasta mielestäni sanataide ja luova kirjoittaminen ovat metodeiltaan ja tavoitteiltaan varsin
samanlaisia, minkä tähden näen niiden olevan läheistä sukua toisilleen.
Keskeisenä erona pitäisin sitä, että luova kirjoittaminen voi kontekstista riippuen olla sanataidetta esteettisesti tavoitteellisempaa. Sanataiteellinen työskentely pohjaa monesti luovaa kirjoittamista enemmän
jo valmiiden tekstien ja teosten hyödyntämiseen, aivan kuten kirjalli56

suusterapiakin. Lisäksi luova kirjoittaminen on terminä hyväksytympi
ja käytetympi aikuisten keskuudessa toteutetun sanataiteellisen toiminnan piirissä. Useimmiten sanataiteen yhteydessä puhutaankin lapsille
suunnatusta sanataidekasvatuksesta, jota pidän äärimmäisen tärkeänä ja
jonka asemaa olen itsekin mukana edistämässä eri yhteyksissä. Koen
kuitenkin vahvasti, että sanataide kuuluu kaikille iästä ja muista ulkoisista tekijöistä riippumatta.
Siinä, missä sanataiteellinen toiminta ja luova kirjoittaminen tarjoavat
lapsille ja nuorille välineitä jäsentää vasta kehittymäisillään olevaa identiteettiään ja ymmärtää ympäröivää todellisuutta, aikuisille kirjoittaminen ja asioiden kielellinen prosessointi ovat keinoja käsitellä elämän
varrella tapahtuneita asioita ja mahdollisesti jopa kirjoittaa omaa elämäntarinaa uusiksi.
Teini-ikäiset ja aikuisiäin kynnyksellä olevat oppilaani ovat kertoneet
palautteissaan, että sanataideistunnot ovat auttaneet heitä olemaan
rohkeita, herkkiä ja suvaitsevaisia ja ennen kaikkea kasvamaan ihmisinä. Iäkkäämmiltä luovan kirjoittamisen kurssien osallistujilta taas olen
kuullut, että he ovat luovien kirjoitusharjoitusten myötä saaneet käsiteltyä menneitä asioita ja löytäneet positiivisemman perspektiivin elämään.
Kunnianhimoisempien ammattikirjoittajienkin kanssa työskennellessäni olen huomannut, että esimerkiksi kirjoitusblokit eivät useimmiten
liity niinkään kirjoittamisen teknisiin puoliin, vaan kirjoittajuuteen ja
sen taustalla oleviin epävarmuuksiin tai pelkoihin. Tämän vuoksi on
mielestäni äärimmäisen tärkeää, että sanataiteellisessa ja luovassa toiminnassa huomioidaan myös kirjoitusprosessin psyykkinen puoli.
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Sanataiteesta ja luovasta kirjoittamisesta
kirjallisuusterapiaan
Kirjallisuusterapia on kirjoittamiselle ja lukemiselle perustuva luovuusterapia, jossa sanoja käytetään tietoisesti mielen sisällön ja rakenteiden
jäsentämiseen. Kirjallisuusterapiassa ihminen voi erilaisin tekstin tuottamisen ja lukemisen metodein tutustua syvemmällä tasolla itseensä,
tunteisiinsa ja personallisuudenpiirteisiinsä, joita hän ei ole kenties aiemmin osannut tunnistaa tai kohdata. Tavoitteena on avata ja eheyttää
omaa sisintä, valjastaa luova potentiaali ja mielikuvitus käyttöön mielen
hahmottamisessa. (Mäki & Linnainmaa 2008, 12). Kuten missä tahansa sanataideharjoituksessa, kirjallisuusterapiassa hyödynnetään kunkin
osallistujan persoonallisia tunteita, ajatuksia, muistoja, unia ja mielikuvia, jotka kielellistetään runoksi, kertomukseksi tai muuksi sanataiteelliseksi tuotokseksi. Terapeuttisten kirjoitusharjoitusten avulla voidaan
tarkastella omaa kasvua ihmisenä, analysoida kriisejä ja haastavia tilanteita, tutkia omia ihmissuhteita, arvoja, pelkoja ja haaveita.
Kirjallisuusterapiatyöskentelyssä tuotettujen tekstien kohdalla ei tavoitella taiteellista ansioitumista, vaan päämääränä ja itseisarvona on
luovan mielen käyttäminen itsetutkiskelun välineenä. Kirjoittamalla
ja lukemalla voimme harjoittaa mielikuvitustamme ja luovuuttamme,
tarkastella maailmaa ja omaa itseä eri perspektiiveistä käsin, luoda kokonaan uusia todellisuuksia tai kirjoittaa todellisia tapahtumia uusiksi.
(Hunt & Sampson 2006, 173–174). Kyse ei siis ole tekstien taiteellisesta laadusta, vaan siitä, mitä tekstit kertovat kirjoittajasta. Tässä piilee
myös sanataiteen ja luovan kirjoittamisen välinen ero: sanataiteellisessa
toiminnassa lopputuloksen esteettinen laatu ei ole pääasiallinen tavoite, vaan luovat metodit toimivat mielikuvituksen, kielen- sekä kirjallisuudentuntemuksen ja itseilmaisun kehittämisen välineinä. Luovassa
kirjoittamisessa sen sijaan tietoisena pyrkimyksenä on useammin puh58

taasti kirjoitusteknisten taitojen harjaannuttaminen. Sanataide- ja kirjallisuusterapiatyöskentelyssä syntyy toki myös taiteellisesti häikäiseviä
tekstejä, mutta ne ovat ikään kuin iloinen bonus, joka heijastaa yleensä
sitä, että ihminen on kehittynyt kielellisesti ja rohkenee kirjoittaa avoimesti omana itsenään.
Sanataide ja luova kirjoittaminen tarjoavat arkikielestämme poikkeavia
tapoja ilmaista asioita, joita saattaa olla muutoin vaikea pukea sanoiksi.
Luova kirjoittaja voi tunnistaa ja purkaa mielensä rakenteita, päästä parempaan kosketukseen alitajuntansa kanssa ja kyetä syventyneen itseymmärryksen kautta käsittelemään häntä vaivanneita vääristyneitä ajattelu- sekä toimintamalleja tai traumoja. (Ihanus 1989, 82–83). Erityisesti runous, joka on luonteeltaan monitulkinnallista, tarjoaa sekä luettuna
että kirjoitettuna samaistumispintaa sellaisille tunteille, jotka tuntuvat
liian abstrakteilta ja monisyisiltä määritellä arkikielemme välityksellä
(Mazza 2003; Chavis 2011). Asioita sanallistamalla, nimeämällä ja tarinallistamalla saadaan ote jossain määrin kaaoottisesta tajunnanvirrasta.
Sanataiteen luovat metodit mahdollistavat oman elämän tarkastelun
turvallisen välimatkan takaa: tarinoiden avulla voidaan käsitellä matalan
kynnyksen kautta vaikeitakin asioita, sillä sanat tarjoavat etäisyyttä esimerkiksi ironian tai vertauskuvien kautta. Tarinoiden tarjoama fyysinen
ja ajallinen liikkumavara luo kirjoittajalle turvaa ja mahdollistaa sen,
että hän saa itse kontrolloida prosessia. Kirjoittaja voi muun muassa
itse päättää, milloin pitää taukoa kirjoittamisesta, milloin palaa vanhan
tekstin pariin tai kenelle, miten ja milloin hän antaa tekstinsä vastaanotettavaksi.
Luovan kirjoittamisen ja sanataiteen keinoin voidaan siis leikitellä erilaisilla narratiiveilla ja muovata oman elämän käsikirjoitusta. Narratiivit eli kertomukset ovatkin yleisinhimillinen keino ymmärtää maailmaa
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(Charon 2006). Todellisten tapahtumien ohella myös fiktiivisten tarinoiden kautta voidaan peilata omaa elämää ja tuntemuksia, mikä toimii
monesti eheyttävänä kokemuksena (Bolton 2014, 142). Kirjoittamalla
voidaan jäsentää eri aikaulottuvuuksia menneestä nykyisyyteen ja tulevaan: menneitä tapahtumia voidaan kirjoittaa uusiksi ja tulevaisuuden
tapahtumia voidaan ennakoida.
Elämänkaarellemme sijoittuvat tapahtumat ja muistot muotoutuvat sen
mukaan, miten me itse ne jäsennämme subjektiivisen tunnemuistimme
ja kielenkäyttömme kautta. Näin ollen ajatusten ja tunteiden paperille
purkaminen helpottaa oman elämän hahmottamista sekä ajatus- ja toimintamallien tunnistamista. Kirjoittaminen ei tietenkään käytännössä
muuta mennyttä tai tulevaa, mutta se on hyödyllinen tapa kohdata ja
prosessoida erilaisia tunteita ja vaihtoehtoja. Oman elämän tarinaa ja
itseä pohtimalla voi hahmottaa elämän kokonaiskuvaa, mikä helpottaa
elämän hallintaa ja asioiden hyväksymistä.
Niin sanataiteellisissa kuin kirjallisuusterapeuttisissa harjoituksissa kieliopillisilla tai kirjoitusteknisillä seikoilla ei ole niinkään painoarvoa,
vaan kirjoittamisen ytimessä on itseilmaisu. Perustuvat harjoitukset
sitten täysin fiktiiviseen kieli-ilotteluun taikka omakohtaisen tunneelämän solmujen avaamiseen, keskeisin ero ilmenee mielestäni siinä,
miten tehtävänanto pohjustetaan ja miten harjoituksissa syntyneitä
tekstejä lähestytään ja käsitellään.
Sanataide- ja kirjallisuusterapiaharjoitukset voivat olla hyvin spesifejä
ja teemaan räätälöityjä, mutta toisinaan sama harjoitus voi olla sovellettavissa kumpaankin tarkoitukseen. Esimerkiksi läsnäolo- ja rentoutusharjoitukset, joiden pohjalta kirjoitetaan teksti, toimivat kokemukseni
mukaan erinomaisesti sekä sanataide- että kirjallisuusterapiaistunnoissa. Kirjallisuusterapiassa tällaisen harjoituksen myötä voidaan toteuttaa
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esimerkiksi mielikuvitusmatka, jossa ohjaaja saattelee osallistujia heille
tuttuihin ja merkityksellisiin paikkoihin, taikka heille voidaan tarjota
mahdollisuus luoda itselleen eräänlainen mielen sisäinen turvapaikka.
Sanataidetunnilla tai luovan kirjoittamisen kurssilla mielikuvitusmatkan tarkoituksena puolestaan on saada mielikuvitus lentämään, luoda
kuviteellisia maailmoja ja unohtaa ympäröivän todellisuuden rajoitteet
hetkeksi.
Runojen ja tarinoiden ohella erilaiset monitaiteelliset ja -aistiset sekä
elämykselliset harjoitukset, kuten näkö-, kuulo- ja tuntoaisteille perustuvat virikkeet ovat erinomaisia lähtökohtia sanataide- ja kirjallisuusterapiatyöskentelyssä. Ohjaaja voi esimerkiksi lukea lyhyen tarinan
ääneen ryhmälle, ja sanataideryhmän kohdalla kehottaa osallistujia jatkamaan tarinaa tai johdattamaan tarinan hahmoja uusiin seikkailuihin,
kun taas kirjallisuusterapiaryhmässä osallistujia pyydetään poimimaan
tarinasta heille merkityksellisiä teemoja tai asioita, joista kirjoittaa.
Ohjatessani uutta kirjallisuusterapeuttista ryhmää taikka erityisen henkilökohtaista tai henkisesti haastavaa harjoitusta, saatan ilmoittaa jo ennen harjoituksen alkua, että tekstejä ei tarvitse halutessaan jakaa kenenkään kanssa, mikä vähentää osallistujien itsesensuuria ja kriitikin pelkoa. Tunnustuksellisten kirjallisuusterapiaharjoitusten purussa osallistuja voi näin ollen jättää tekstinsä lukematta ja hän voi sen sijaan kertoa
suullisesti esimerkiksi siitä, minkälaisia tuntemuksia harjoitus herätti.
Sanataideryhmässä ei vastaavanlaista minuuden varjelua samalla tapaa
tarvita, sillä tekstien ei oleteta kuvaavan kirjoittajan henkilökohtaisia
tuntemuksia. Monesti korostankin erikseen sanataidetunnin ja luovan
kirjoittamisen kurssin osallistujille, että kaikkia kirjoituksia käsitellään
puhtaasti teksteinä, kirjoittajasta ja tämän elämästä erillisenä fiktiona.
Omien muistojen ja tunteiden sijaan sanataiteessa teksteistä ammennetaan tarinallisia käänteitä ja kielellisiä oivalluksia. Tämä ei toki poista
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sitä seikkaa, että tosiasiassa teksti välittää yleensä aina jotain myös kirjoittajan persoonasta, elämänkokemuksesta ja maailmankuvasta.
Vaikka rinnastankin sanataidetta, luovaa kirjoittamista ja kirjallisuusterapiaa toisiinsa, en missään nimessä väitä niiden olevan synonyymeja
toisilleen. Yksi suurimmista ja toistuvista haasteistani luovan kirjoittamisen opettajana ja sanataideohjaajana onkin ollut se, etteivät työpajoihin ja kursseille osallistuvat ihmiset aina erota näitä aloja toisistaan.
Olen usein päätynyt ohjaamaan luovan kirjoittamisen ryhmiä, joissa yksi osallistuja on halunnut kehittyä teknisellä tasolla kirjoittajana,
toinen on tahtonut purkaa tunteitaan ja elämäntarinaansa, kolmas on
toivonut pääsevänsä ennen kaikkea sosialisoimaan muiden kirjoittajien
kanssa ja neljäs on halunnut kirjoittaa lähinnä vain itselleen eikä jakaa
siitä mitään muiden kanssa. Tämä ei ole uskoakseni johtunut epämääräisistä kurssikuvauksista, vaan lähinnä siitä, että osallistujat eivät ole
tiedostaneet luovan kirjoittamisen, sanataiteen ja kirjallisuusterapian
ominaispiirteitä ja syvempiä tarkoitusperiä.
Ohjaajan vastuulla on luonnollisesti tehdä oppilailleen selväksi, mitä
kullakin kurssilla on tarkoitus tehdä ja mihin toiminnalla pyritään. Olen
monesti joutunut painottamaan oppilailleni sitä, että vaikka kaikki kolme yllä mainittua lähestymistapaa operoivatkin sanojen, kirjoittamisen ja lukemisen ympärillä, niistä jokaisella on oma erityisluonteensa,
metodinsa ja tavoitteensa. Kirjallisuusterapeuttisessa ryhmässä emme
voi esimerkiksi jäädä kovin pitkäksi aikaa ihastelemaan ja purkamaan
tekstin taiteellisia ansioita, vaan tarkoituksena on päästä analysoimaan
sitä, mitä teksti kertoo kirjoittajasta itsestään. Niin ikään luovan kirjoittamisen kurssilla emme voi pureutua syvällisesti tekstistä heijastuvaan
henkilökohtaiseen traumaan, vaan käsittelemme tuotettuja tekstejä
enemmänkin esteettisinä tuotoksina.
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Kiinnostavaa on, että sanataiteellinen työskentely on saanut monen oppilaani havahtumaan aiemmin tunnistamattomiin henkisiin solmuihin
tai haasteisiin. Joissain tapauksissa osallistujien teksteistä on heijastunut
kirjoittajan itsetuhoisia tai muulla tapaa huolestuttavia ajatuksia, jotka
minun on pitänyt ohjaajana kyetä tulkitsemaan oikein ja erottamaan,
milloin tekstin puhujana on puhtaasti fiktiivinen henkilö, milloin kirjoittaja pyrkii kenties pyytämään apua tekstinsä välityksellä. Tällaisissa
tilanteissa korostuu ohjaajan eettinen vastuu ja ammattitaito, sillä hänen tulee kyetä arvioimaan tilanteen vakavuus ja tarvittaessa osata ohjata oppilas kliinisen hoidon pariin. Vaikka luova työskentely tukeekin
henkilön psyykkistä hyvinvointia, sen avulla ei voida hoitaa (ainakaan
sellaisenaan, ilman lääketieteellistä hoitoa) vakavia psyykkisiä sairauksia
tai akuutissa kriisissä olevaa ihmistä.

Ryhmän ja ohjaajan merkitys
Kirjallisuusterapiassa ja sanataiteessa hyödynnetään kummassakin sekä
itse kirjoitettuja tekstejä että otteita julkaistuista teoksista. Omien kirjoitusten ohella toisten tekstit ja kirjallisuus voivat tarjota vaihtoehtoisia
näkemyksiä, arvoja, normeja, uskomuksia, asenteita ja ratkaisumalleja
tai samaistumispintaa, joista voi peilata omaa minäkuvaa ja maailmankatsomusta. Kirjailijan luomien hahmojen ja tarinoiden kautta päästään
myös kollektiivisissa keskusteluissa puimaan erilaisia yleisinhimillisiä
ongelmia ilman, että puhuttaisiin suoraan kenenkään läsnäolijan arkaluontoisesta elämäntilanteesta.
Luettua tekstiäkin konkreettisempaa heijastus- ja samaistumispintaa
tarjoavat ohjaaja ja vertaisryhmä. Sanataiteen ja monien muiden luovuusterapioiden tapaan myös kirjallisuusterapiaa toteutetaan usein
ryhmässä, jolloin osallistujat saavat ohjaajan asiantuntemuksen ohella
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nauttia muiden osallistujien vertaistuesta. Kun kirjoitusprosessiin yhdistetään tekstin lukeminen ja jakaminen esimerkiksi kirjallisuusterapeuttisen kasvuryhmän kesken, prosessi konkretisoituu entisestään.
(Daniels & Horowitz 1984, 96–99). Ryhmäkeskustelut ja -palautteet
tarjoavat osallistujille vertaistukea ja erilaisia heijastuspintoja: jaetuista
teksteistä ja niistä kummunneista keskusteluista voi löytää lohduttavia
sanoja, tarinoita ja ajatusmalleja tai uudenlaisia keinoja ratkaista ongelmia ja käsitellä tunteita (Bolton 2011, 175). Lisäksi ryhmätoiminta voi
virikkeellisen tekemisen myötä saada osallistujat heittäytymään hetkeen
ja unohtamaan toviksi huolensa, mikä on tärkeää erityisesti psyykkisesti
kuluttavassa tilanteessa.
Ryhmän merkitys ei toki sulje pois sitä, etteikö kirjallisuusterapiaa voi
harjoittaa myös yksin, esimerkiksi päiväkirjaa kirjoittamalla (Thompson 2011). Tekstiä ei aina tarvitse edes jakaa muiden kanssa, vaan kirjoittamisprosessi itsessään voi tuoda selvyyttä tukahdutetuille tunteille
tai vaikeille kokemuksille. Luova kirjoittaminen voi siis toimia erinomaisena itsehoidollisena menetelmänä silloinkin, kun sitä toteutetaan
aivan itsekseen. Kirjoittamisprosessiin liittyy nimittäin yleensä vähintään kuvitteellinen lukija, eli ajatus fiktiivisestä lukijasta, joka ohjaa kirjoittamista jollain tapaa (Hunt & Sampson 2006, 77).
Yksin kirjoittaminen on ennen kaikkea puhdistavaa, mutta se ei kuitenkaan ole koskaan samalla tapaa terapeuttista ilman ohjaajaa, joka osaa
määritellä kirjoittajaa palvelevia harjoituksia ja löytää ohjattavan teksteistä ja tämän kanssa käydyistä keskusteluista oikeaoppisia tulkintoja.
Ohjaajan ja ryhmän tarjoama vertaistuki on tärkeä osa eheytymisprosessia, joka saattaa yksin toteutettuna jäädä puolitiehen. Kirjoittamalla
elämästään ja ongelmistaan kirjoittaja saattaa tulla tietoisemmaksi asioista, mutta ohjaajan ja ryhmän tuella hän pystyy luomaan syvempää
ymmärrystä ongelmien syntyyn ja vaikutuksiin sekä kehittelemään pa64

remmin ratkaisuja havaittuihin ongelmiin. Mitä juurtuneempia ja haastavampia ongelmat ovat, sitä tärkeämpää ulkopuolinen apu ja ohjaajan
tarjoama ammattitaito ovat.
Vuorovaikutuksen ja luovien tuotosten jakamisen merkitys ilmenee
kokemukseni mukaan samalla tavoin kirjallisuusterapeuttisessa ja sanataiteellisessa toiminnassa. Niin lasten ja nuorten kuin aikuisten kanssa ohjaamissani sanataideryhmissä olen saanut todistaa, kuinka kirjoittaminen ja tekstien jakaminen luovat ryhmähenkeä, onnistumisen
ja oivaltamisen hetkiä sekä läheisyyden ja luottamuksen kokemuksia.
Sanataideoppilaani ovatkin varsin usein ilmaisseet, että he tunnistavat itsensä muiden teksteistä tai kokevat omien tekstiensä käsittelyn
terapeuttisena. Tämä on nähdäkseni osoitus siitä, että jokainen teksti
on jollain tapaa näyte kirjoittajan (kuten myös lukijan) identiteetistä –
riippumatta siitä, onko kirjoitus tunnustuksellista vai täysin fiktiivistä
tai tähtääkö toiminta tiedostetusti terapeuttiseen puintiin. Näin ollen
koen, että myös sanataideryhmässä tapahtuva vuorovaikutus tarjoaa
osallistujille aina jossain määrin terapeuttisen alustan. Oman tekstin jakaminen ja käsittely muiden ihmisten kanssa on useimmiten ikään kuin
oman itsen lukemista.

Sanataide ja itsereflektio – minuuden sanallistaminen
Sanataiteellisen toiminnan ja luovan kirjoittamisen ytimessä on todellisuuden sanallistaminen, joka tapahtuu aina yksilön identiteetin välityksellä. Persoonallinen identiteettimme, joka sisältää maailmankatsomuksemme ja omakuvamme, koostuu paitsi elämänpolkumme varrella
koetuista muistoista, kokemuksista ja havainnoista, myös ympäröivästä
todellisuudesta (Jung 2010). Jokainen kirjoittamamme tai ääneen lausumamme sana on kulttuurinen, kielelliseen prosessointiin ja kommuni65

kaatioon sidoksissa oleva sopimus. (Ciarrochi & Meyer 2007, 20–21).
Taide konstruoituu siis aina tuottajansa välityksellä: mikään teksti tai
muu taiteellinen tuotos ei synny tyhjiössä, eikä kaksi kirjoittajaa tule
koskaan kirjoittamaan tismalleen samaa tekstiä. Jokainen teksti on
heijastus tekijästään, ja juuri tässä piilee luovan kirjoittamisen rikkaus.
Lukemattomat ohjaamani kirjoittajat ovatkin ilmaisseet, että tärkeintä
heille kirjoittamisessa on juuri se, että he voivat ilmaista ajatuksiaan ja
käsitellä tunteitaan sen kautta.
Sanataiteellinen toiminta ja luova kirjoittaminen kehittävät erityisesti
kielellistä itseilmaisua, mutta kielellinen kehitys ja itseilmaisun keinot
ovat kuitenkin aina sidoksissa yksilön itsetuntemukseen ja luovaan
ajatteluun, joiden harjoittamisen koenkin olevan ensisijaisessa asemassa sanataideopetuksessa. En usko, että voimme kehittyä kirjoittajina
täyteen potentiaaliimme, jollemme kehitä myös itsetuntemustamme ja
luovuuttamme. En myöskään näe, että meidän on mahdollista harjoittaa luovaa itseilmaisua ilman, että se tavalla tai toisella muovaa ajatus- ja
tunnemaailmaamme. Oman runousoppini ja kirjoittamisen filosofiani
mukaan kirjoittaminen on myös ajattelua ja tuntemista. Mitä tietoisempi ihminen on omasta psyykeestään ja sen eri ulottuvuuksista, sitä
avoimempi, empaattisempi ja syvällisempi hän on ajattelijana, ja sitä
osuvampi sekä koskettavampi hänen tekstinsä yleensä on.
Itsetuntemuksen kehittämisessä keskeistä on päästä tutkimaan ennen
kaikkea alitajunnan tiedostamatonta sisältöä ja toimintoja. Tunteiden ja
ajatusten todelliseen luonteeseen ei kuitenkaan päästä käsiksi, ellei niitä
erikseen pureta objektiivisen etäisyyden päästä (Mandler 1975, 79–80).
Tunteisiin vetoava, henkistä avoimuutta ja herkkyyttä vaativa taiteellinen työskentely mahdollistaa yksilön identiteetin näkyväksi tekemisen.
Tämä tapahtuu pitkälti luovan toiminnan mahdollistaman reflektion
eli syvällisen pohdinnan kautta. Kieli on varsin hedelmällinen väline
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itsereflektiolle, jossa tarkastelemme itseämme sanojen ja tarinoiden
mahdollistaman etäisyyden kautta. Kuten aiemmin mainitsin, ihminen
operoi maailmassa nimenomaan kielen avulla, joka mahdollistaa niin
yksilön sisäisen puheen kuin ulkomaailman kanssa toteutetun dialogin.
Sanataiteellisten ja kirjallisuusterapeuttisten harjoitusten avulla voidaan
suvaitsevan itsekriittisesti analysoida ja arvioida oman ajatus- ja tunnemaailman syitä ja seurauksia. Ekspressiivinen eli ilmaisullinen kirjoittaminen (engl. expressive writing) merkitsee tunnustuksellista kirjoittamista,
joka tähtää hahmottamaan sekä yksilön tiedostetun että tiedostamattoman mielen rakentumista. Se edistää tutkitusti ihmisen itseilmaisua
ja tunteiden käsittelyä niin tavoitteellisessa terapeuttisessa kontekstissa,
kuin puhtaasti luovana itseilmaisun metodina (Bolton 1999). Lisäksi
ekspressiivinen kirjoittaminen kehittää yksilön itsehavainnointi ja -säätelykykyä, mikä on lähes kaiken terapeuttisen työn pääasiallinen tavoite
ja lähtökohta (Ihanus 2009, 80–81).
Ekspressiivinen itsereflektoiva kirjoittaminen on havaittujen ulkoisten
asioiden ja tapahtumien sanallistamista sekä omien reaktioiden nimeämistä – oman sisäisen puheen ja elämän tarinallistamista (Hattula &
Svensson 2009, 17). Tavoitteena on siis päästä käsiksi tiedostamattomaan alitajuntaan, ja sitten prosessoida sieltä ammennettua ainesta
tiedostavan mielen avulla. Tällainen kielellinen prosessointi kerryttää
uutta ja syvempää ymmärrystä itsestä sekä mahdollistaa autenttisen
kokemuksen tallentamisen ja etäännytetyn tutkimisen. (Finlay 2003).
Kokemuksistaan voi kirjoittaa esimerkiksi kolmannessa persoonassa,
jolloin käsiteltävien tapahtumien voi kuvitella koskevan jotain ulkopuolista henkilöhahmoa. Kirjoittaja voi siis ottaa eräänlaisen tarkkailijan tai kertojan roolin suhteessa itseensä ja elämäänsä (Hunt & Sampson 2006, 108). Tällaisten roolien tarjoama etäisyys ja vieraannutus
mahdollistaa sen, että asioita on helpompi ryhtyä käsittelemään, ja niitä
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voidaan myös tarkastella kokonaan uudessa valossa.
Sanataiteessa ja luovassa kirjoittamisessa hyödynnettävä taiteellinen lähestyminen mahdollistaa vaikeampienkin asioiden ja teemojen käsittelyn ilman, että se tuntuu ylitsepääsemättömän raskaalta, sillä toiminnassa on aina mukana ainakin jossain määrin herkkyyttä, leikkimieltä
ja hauskuutta. Itsetuntemuksen kannalta onkin tärkeää, että myös negatiiviset tunteet käsitellään, sillä ne vaikuttavat meihin joka tapauksessa alitajunnasta käsin, kunnes ne uskalletaan ottaa esille ja käsittelyyn.
Torjutut ajatukset ja tunteet ilmenevät meissä esimerkiksi irrationaalisina reaktioina tai ne pyrkivät pintaan unien kautta (Roos, Manninen &
Välimäki 1996, 44–45).
Taiteen tekemisessä ja vastaanottamisessa tunteita voidaan siirtää ja
ulkoistaa, mikä tekee psyykkisestä työskentelystä helpompaa. Purkamalla haastavat tunteemme ja kokemuksemme sanoiksi ja tarinoiksi,
kykenemme kohtaamaan, käsittelemään ja sen myötä päästämään niistä
irti. Positiivisia, voimaannuttavia kokemuksia voidaan puolestaan etsiä
ja vahvistaa kirjoittamalla. Tunteiden tunnistamisen, sanallistamisen ja
kielellisen käsittelyn prosessi tuottaa kirjoittajalle yleensä puhdistumisen, hallinnan ja eheytymisen tuntemuksia.

Haaveeni olisi, että sanataideterapeuttisesta toiminnasta pääsisi jatkossa
hyötymään mahdollisimman moni niin taideopetuksen kuin luovuusterapioiden piirissä. Jokainen meistä on oma ainutlaatuinen ja monimuotoinen kielellinen kokonaisuutensa, jossa on valtavasti käyttämätöntä
luovaa potentiaalia. Ottamalla itseämme ja maailmaa haltuun sanoin,
voimme jokainen toimia oman elämämme kirjoittajana ja kertojana.
Kuten eräs saattohoito-osastolla tapaamani rouva hienosti asian ilmaisi: ”Kaikella on sanansa ja paikkansa”.

Lähteitä
Bolton, G. (1999) The therapeutic potential of creative writing. Writing
myself. London: Jessica Kingsley Publishers.
Bolton, G. (2011) Write yourself. Creative writing and personal development. London: Jessica Kingsley Publishers.
Bolton, G. (2014) The writer’s key. Introducing creative solutions for life.
London: Jessica Kingsley Publishers.
Chavis, G. G. (2011) Poetry and story therapy. The healing power of creati-

Sanojamme ja ilmaisuamme kontrolloimalla voimme paitsi tuottaa taidetta, myös tietoisesti tehdä mielemme rakenteita näkyviksi ja jäsentää
identiteettiimme kytkeytyviä ajatus- ja tunnemalleja. Sanataiteen hyödyntämä luova ja taiteellinen prosessi kehittää ihmisen itsetuntemusta
sekä maailmankuvaa, mikä tarjoaa kirjoittajalle voimaantumisen kokemuksia. Sanataide avaa silmiä ja herättää aisteja huomaamaan sekä
luomaan tarinoita – kokemaan kirjoitusta kaikessa. Se on tapa nähdä ja
kokea todellisuutta ja hahmottaa omaa paikkaa siinä.
68

ve expression. London: Jessica Kingsley Publishers.
Charon, R. (2006) Narrative Medicine: Honouring the Stories of Sickness.
New York: Oxford University Press.
Ciarrochi, J; Blackledge, J; Bilich, L; Bayliss, V. (2007). Improving Emotional
Intelligence: A Guide to Mindfulness-Based Emotional Intelligence Training. Teoksessa Ciarrochi, J. & Mayer J. (toim.) Applying Emotional Intelligence. A Practioner’s Guide. New York: Psychology Press.
69

Daniels, V. & Horowitz, J. (1984) Being and Caring. A Psychology for Living
(2 painos). Palo Alto: Mayfield Publishing Company.

Muisteluni mukaan
Seniorisanataiteen menetelmiä ja mahdollisuuksia

Finlay, L. and Gough. B. 2003 (toim.) Reflexivity: a practical guide for researchers in health and social science. Oxford: Blackwell Publishing

Outi Lähteenlahti

Hattula, M. & Svensson, K. (2009) Sanojen sylissä. Iloa ja itsetuntemusta
kirjoittamalla. Helsinki: Maahenki.
Hunt, C. & Sampson, F. (2006) Writing, self & reflexivity. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Näillä käsillä

Ihanus, J. (toim.) (1989) Kantavat sanat. Helsinki: Kirjastopalvelu.

Näillä käsillä on kudottu kangasta.
Näillä käsillä on laitettu ruokaa, kuorittu perunoita ja pesty astioita –
kyllä työtä on riittänyt.
Näillä käsillä on veistetty puu-ukkoja.
Näillä käsillä on tehty kaikkea mitä huushollissa tehdään.
Näillä käsillä on myyty sokeria ja leikitty lasten kanssa. Eikä yhdet kädet
kaikkea edes ehdi.
Näillä käsillä on tehty ihan joka sorttia, enkä päivääkään vaihtaisi pois.
Näillä käsillä on käytetty kynää ja kirjoituskonetta.
Näillä käsillä on hoidettu sairaita.

Ihanus, J. (toim.) (2009) Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen. Helsinki: Duodecim.
Jung, C. G. (2010) The Undiscovered Self. Princeton: Princeton University
Press.
Mandler, G. (1975). Mind and Emotion. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Mazza, N. (2003) Poetry therapy. Theory and practice. New York: BrunnerRoutledge.
Mäki, S. & Linnainmaa, T. (toim.) (2008) Hoivasanat. Opas kirjallisuusterapiaan. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
Roos, E. (1996) Piilotajunta, Freud ja psykoanalyysi. Teoksessa Roos, E. &

(Yhteinen runo on tehty Kiilarinteen vanhainkodin seniorisanataiteen
tuokiossa Merikarvialla 13.10.2015. Ohjaajina olivat Mari Ahvenjärvi
ja Outi Lähteenlahti)

Manninen, V. & Välimäki, J. (toim.) Kohti piilotajuntaa. Psykoanalyyttisiä
tutkielmia. Helsinki: Yliopistopaino.
Thompson, K. (2010). Therapeutic Journal Writing. An Introduction for
Professionals. Lontoo: Jessica Kinsley Publishers.

70

Seniorisanataide – mitä se on?
Sanataideyhdistys Rapinan sanataiteen määritelmä sopii mielestäni
hyvin myös seniorisanataiteeseen: ”Sanataide on kaikkea, mikä liittyy
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sanoihin, kieleen ja kertomiseen. Sanataiteessa tutkitaan ja havainnoidaan maailmaa, leikitellään tarinoilla ja ajatuksilla sekä keksitään ja hyödynnetään erilaisia ilmaisukeinoja. Se voi olla kirjoittamista, lukemista,
kuuntelemista tai kertomista. (…) Se voi olla äänetöntä tai äänekästä.
Sanataiteessa voidaan hyödyntää eri taiteenlajeja, se voi olla vaikka piirrettyä, laulettua tai kehollista ilmaisua.” (http://sanataideyhdistysrapina.com/sanataide/, luettu 5.3.2018.)
Seniorisanataide on luovaa muistelua ja taidetoimintaa, jonka tavoitteena on rohkaista luovaan tarinankerrontaan, kokeilla erilaisia tapoja
herätellä muistoja sekä ilmaista niitä yhdessä muiden kanssa. Jokaisella
on oma tarinansa kerrottavana. Ohjaajana on antoisaa testata erilaisia muistelun virikeaineistoja ja kuulla, millaisia muistoja ne ihmisissä
herättävät. Koskaan ei voi etukäteen tietää, millaisen tarinan tai muistoaarteen saa kuulla. Seniorisanataiteessa yhdistyy muistitieto ja luova kirjoittaminen sekä yhteisöllinen tarinan, runon tai muun luovan
tuotoksen tekeminen. Seniorisanataidetta on muistojen herättelyä ja
jakamista, mutta se voi olla muutakin kuin muistelua. Muistoja voidaan
jalostaa runoiksi, teatteriesityksiksi tai vaikkapa fiktiiviseksi elokuvaksi.
Alussa esimerkkinä oli Näillä käsillä on tehty -runo, joka on syntynyt
osallistujien ja ohjaajan yhteistyönä.

Mitä seniorisanataide antaa osallistujalle
Seniorisanataideryhmässä pidetään hauskaa ja muistellaan yhdessä. Tavoitteena voi olla myös kerätä talteen muistitietoa ja tarinoita, joita voi
hyödyntää vaikkapa historiikissa, valokuvanäyttelyssä tai kyläelokuvassa.

Mitä muistelu antaa muistelijalle? Leonie Hohenthal-Antinin johtoajatus kirjassa ”Muistot näkyviksi – muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä” on, että ”muistoista ihminen saa voimaa ja itsetuntoa” (HohenthalAntin 2012, 9). Luova muistelutyö auttaa jäsentämään elettyä elämää
ja lisää hyvinvointia (Hohenthal-Antin 2012, 23). Hohenthal-Antinin
kirjoista seniorisanataiteen ohjaaja löytää käytännönläheisiä vinkkejä eri menetelmien käyttämiseen. Kuka tahansa saa ja voi muistella ja
kaikkien elämästä löytyy mielenkiintoisia tarinoita, joita kannattaa jakaa
toisille.
Olen ohjannut yli kymmenen vuoden ajan Levanpellon kylän muistelupiiriä, jossa olemme käyttäneet muistelun virikkeenä esimerkiksi valokuvia, esineitä ja maisemaa. Piiriläiset ovat muistelupiirityöskentelyn
aikana saaneet työkaluja oman historiansa tutkimiseen, nähneet miten
syntyy elokuva ja valokuvanäyttely. Osa piiriläisistä on myös rohkaistunut itse kirjoittamaan muistojaan paperille. On ollut hauskaa ja antoisaa
jakaa yhteisiä muistoja. Muistelupiiri on antanut innostusta oman menneisyyden tutkimiseen ja tallentamiseen tuleville sukupolville. Tietoisuus omista juurista rikastuttaa elämää ja auttaa hahmottamaan omaa
elämänkaarta ja paikkaa maailmassa.
Sanataideyhdistys Skriivarin seniorisanataiteen kiertue vieraili vuosina
2015-2017 kaikkiaan kymmenessä eri kunnassa Satakunnan alueella.1
Kiertue otettiin ilahtuneena vastaan vanhainkodeissa ja palvelutaloissa.
Pyyntöjä tuli enemmän kuin mihin ohjausresurssit riittivät. Osallistujat
vaihtelivat hyväkuntoisista päivätoiminnan asiakkaista muistisairaisiin.
Yhteen ryhmään osallistui 6-25 henkeä. Sanataideohjaajat johdattelivat
osallistujat muistojen äärelle esineiden, kuvien ja aistielämysten voimin.

1 Satakunnan Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus tukivat kiertuetta.
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Muisteluhetken päätteeksi syntyi yhteinen runo. Ohjaaja kävi haastattelemassa jokaista ja kirjasi muistiin, mitä kunkin käsillä oli elämän aikana
tehty. Lopuksi runo luettiin ääneen. Runoista tuli liikuttavia ja merkityksellisiä osallistujille.
Hohenthal-Antin on kehittänyt luovia muistelutyön menetelmiä, joiden avulla muistoja voidaan virittää ja tuoda näkyväksi taidelähtöisten
menetelmien avulla. Muistoista voidaan rakentaa konkreettinen luova
työ, jota voidaan esittää muille. Hohenthal-Antin kuvaa myös sitä, mikä
merkitys ja miten eheyttävä vaikutus muistojen luovalla työstämisellä
on ihmiselle. (Hohenthal-Antin 2012, 9-10 & 23-25.)

Muisti ja muistelutyön metodit
Muisti on oleellinen osa kaikkea ihmisen toimintaa. Ihmisen menneestä
kertomat kertomukset ja muistot eivät kuitenkaan ole yksi yhteen todellisuuden kanssa. Itsestä kerrottavat pienet kertomukset muokkautuvat vuosien kuluessa ja niihin vaikuttavat muiden kertomat asiat, tulkinnat ja se, mitä pidetään tärkeänä muistaa. (Matti Hyvärinen 2014, 35.)
Historiantutkimuksen näkökulmasta ”muistelu ei kerro niinkään muistelujoiden kokemuksista tai siitä, mitä menneisyydessä on todella tapahtunut, vaan niistä merkityksistä, joita muistelijat antavat menneisyydelle sitä muistellessaan. Muistelu ei siis kerro niinkään menneisyydestä
kuin nykyisyydestä”. (Katja-Maria Miettunen 2014, 169)
Luovan muistelutyön tuloksena voi syntyä esimerkiksi oma muistorasia, joka kertoo siihen koottujen esineiden, kuvien, dokumenttien,
materiaalien ja värien välityksellä eletystä elämästä. Muistorasioissa on
läsnä henkilökohtainen, yhteisöllinen ja historiallinen taso sekä taiteellinen taso. Muistorasia voi parhaimmillaan olla kuin taideteos, jonka
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lähtökohtana on yksilön elämäntarina ja muistot. (Lisää muistorasiatyöskentelystä esimerkiksi kirjassa: Hohenthal-Antin 2012: Muistot näkyviksi – muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä.)
Keväällä 2015 ohjasin kirjailija Kirsi Karvisen kanssa Sastamalan seudun museolla luovan muistelutyön kurssia, jonka aikana kokeilimme
erilaisia luovan muistelun menetelmiä ja jokainen osallistuja rakensi
omasta teemastaan muistorasian. Muistorasiakurssin osallistujat olivat
eri-ikäisiä aikuisia, joista osa työskenteli hoitoalalla ja osa oli mukana
omasta mielenkiinnosta.
Paikallismuseo oli oivallinen kokoontumispaikka luovan muistelutyön
ryhmälle, koska museosta löytyi valmiiksi muistelun virikeaineistoa eri
teemoista, kuten vanhoja valokuvia, kaitafilmejä, vanhoja työkaluja ja
muuta esineistöä.
Ikäihmisten ja muistisairaiden kohtaamisessa on hyvä muistaa olla aidosti läsnä, antaa aikaa kuuntelulle, rohkaista ja kannustaa muistojen
kertomiseen. Kannattaa olla utelias, mutta hienotunteinen ja kunnioittaa jokaisen muistoja. Ikäviäkin muistoja voi nousta pintaan. Muistelutuokioissa voi olla tarpeen muuttaa suunnitelmia tilanteen mukaan
ja edetä muistelijoiden ehdoilla ja heidän mielenkiinnon kohteidensa
mukaan. Valitussa teemassa ei tarvitse pitäytyä. Keskustelu saa rönsyillä
ja muistoja voi pulpahdella esiin yllättävistäkin aiheista. Sanallinen viestintä voi olla ikäihmisille haastavaa ja joku voi saada elämyksen myös
pelkästään kuuntelemalla muiden muistoja tai haistamalla, maistamalla
tai koskettelemalla virikkeeksi tuotuja materiaaleja.
Seniorisanataidetuokioissa syntyneitä muistoja voidaan myös tallentaa
kirjoittamalla, äänittämällä tai videoimalla. Muistoja voidaan hyödyntää työstämällä niistä esimerkiksi teatteriesitys tai yhteisöelokuva, jonka
avulla arvokkaat muistot voidaan esittää ja tallentaa tuleville sukupol75

ville. Tärkeintä on kuitenkin tarjota osallistujille mahdollisuus elämykselliseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen yhteisten muistojen äärellä.
Muistojen herättämisessä voi käyttää apuna esimerkiksi esineitä, valokuvia, muiden muistoja, musiikkia ja ääntä, hajuja ja makuja. Seniorisanataiteen kiertueella ohjaajat toivat mukanaan muistelun virikemateriaalia vanhassa matkalaukussa ja pärepyykkikorissa. Virikemateriaaliksi oli hankittu mm. kahvimylly, matonkudepalloja, käpyjä ja vanhoja
työkaluja. Kuvat maisemista, eläimistä ja rakennuksista sekä vanhat
potrettivalokuvat herättivät muistoja. Tuokioissa tuoksuteltiin kahvia,
kardemummaa ja tervaa sekä maisteltiin piparmintun makuisia punkanpohjakaramelleja.

Esimerkkejä ja harjoituksia
Satakunnan seniorisanataiteen kiertueella meillä oli suunnitelma, jonka
pohjalta lähdimme toimintaa toteuttamaan. Muistelun teemaksi valitsimme kohderyhmän perusteella lapsuuden ja rakensimme suunnitelman ja virikemateriaalit sen ympärille. Olimme kuitenkin valmiita soveltamaan suunnitelmaa kohderyhmän ja tarpeen mukaan.
Sisältö muokkautui pitkin matkaa ja joitakin tehtäviä jäi pois ja annoimme enemmän tilaa niille, jotka tuntuivat toimivilta menetelmiltä.
Tuokion sisältöä voi soveltaa esimerkiksi sen mukaan, onko ryhmässä
muistisairaita vai suhteellisen hyväkuntoisia, kotona asuvia päivätoiminnan osallistujia tai jotakin tältä väliltä. Olisikin tärkeää tietää etukäteen mahdollisimman paljon siitä, minkälainen kohderyhmä ohjaajaa
on odottamassa. Uskon, että moniaistiset elämykset tavoittavat ainakin
jollain keinolla jokaisen osallistujan.
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Esimerkkisuunnitelma seniorisanataiteen muisteluhetkestä:
Muistelun teema: Lapsuus.
Aloitus: Otetaan muistelijat lämpimästi vastaan ja kerrotaan, mikä on
teema.
Virittäytyminen: Tehdään virittäytymis- ja lämmittelyharjoituksia, joiden tavoitteena on luoda rento ja avoin ilmapiiri.
Toiminta: Tehdään teemaan liittyviä aktiviteetteja; muistelua, tarinankerrontaa, musiikkia, kirjoittamista, vanhojen taitojen harjoittamista,
mahdollisesti draaman hyödyntämistä. Muistelun virikkeenä voidaan
hyödyntää esimerkiksi kuvia, esineitä, erilaisten materiaalien kosketusta, tuoksuja ja makuja.
Lopetus: Kootaan yhteen kokoontumiskerran tapahtumat ja kiitetään
läsnäolijoita osallistumisesta. Luetaan jokin kokoava loppujuttu, kuten
yhdessä tehty runo.
Tilan järjestelyt: Mikäli mahdollista sijoitutaan niin, että kaikki ryhmäläiset näkevät toisensa. Tilan olisi hyvä olla rauhallinen, koska monella ikäihmisellä voi olla ongelmia kuulon kanssa. Esineitä ja muuta
muistinvirikemateriaalia varten tarvitaan pöytä.
Virittäytymis- ja lämmittelyharjoituksia:
Esittäytyminen kuvan tai esineen avulla
Jokainen voi valita esim. kuvan tai pikkuesineen, joka jotenkin kuvaa
tämän päivän mielialaa tai joka miellyttää tai joka juuri tänään vetää
puoleensa. Jokainen saa kertoa oman nimensä ja halutessaan sen verran
kuin haluaa siitä, miksi valinnut juuri tämän kuvan/esineen.
Keskustelu nimistä
Mikäli kuvan tai esineen valinta on haastavaa, käydään juttelukierros,
jolla jokainen voi kertoa oman nimensä ja vaikkapa sen, mistä on kotoi77

sin. Voidaan lukea nimikirjasta selitykset jokaisen nimelle. Onko sinulla
ollut lempinimiä tai muistatko omaan nimeesi liittyvän tarinan? Miksi
sait juuri sen nimen? Keskustellaan siitä, minkälaisia nimiä ennen on
ollut ja mitkä nimet taas ovat muodissa.
Lapsuusaiheista virikemateriaalia:
• leluja (nukkeja, puuautoja tms.)
• luonnonmateriaaleja, kuten käpyjä, kiviä simpukoita yms.
• harrastusvälineitä (esim. vanhat luistimet, hyppynaru tms.)
• vanhoja lastenvaatteita
• kiiltokuvia, muistokirjoja
• aapiset, satukirjat, vanhat koulukirjat
• koululaulut, lastenlaulut, lorut. Lapsuuteen liittyvät runot ovat
säilyneet hyvin muistissa. Moni muistaa kouluajoilta runoja ulkoa ja nauttii, jos saa tilaisuuden esittää niitä. Moni taas nauttii
siitä, että kuulee lausuttavan tuttuja runoja. Mitä loruja tai runoja
muistelijoille on jäänyt mieleen lapsuudesta? Tai mitkä olisivat
lempirunoja, joita haluaisi kuulla luettavan?
• vanha koululaukku
• penaali, mustekynä, mustepullo
• todistuksia
Lapsuusaiheisia muistelukysymyksiä:
• Millaisessa kodissa asuit lapsena?
• Mitä kotieläimiä tai lemmikkieläimiä teillä oli?
• Mitä leikit lapsena? Millaisia leluja sinulla oli?
• Mikä oli lempiruokasi lapsena?
• Mitä vanhempasi tekivät työkseen?
• Mitä muistat lapsuuden juhlista: syntymäpäivistä, joulusta, pääsiäisestä?
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Kouluaiheisia muistelukysymyksiä:
• Mitä muistat koululauluista, loruista ja runoista?
• Mitä koulussa leikittiin?
• Mitä tehtiin välitunnilla?
• Mitä muistat kouluaikaisista kolttosista? Olitko koskaan jälkiistunnossa?
• Miten kuljit koulumatkasi?
• Mitä muistat kouluruoasta?
• Mitä muistat koulun joulu- ja kevätjuhlista?
• Mitä muistat opettajastasi? Entä koulukavereistasi?
• Mikä oli lempiaineesi? Mistä et pitänyt?
• Virike-esineistöä: vanha koulureppu, helmitaulu, koulukello,
karttakeppi, kuvataulut, vanhat aapiset, emaliset ruokakupit ja
lautaset.
Tuoksu- ja makumuistot
• Tuoksutellaan erilaisia tuoksuja ja arvuutellaan, mitä ne ovat.
Esimerkiksi: kahvi, kardemumma ja terva.
• Muistellaan, mikä oli ensimmäinen karamelli, jota on päässyt
maistamaan. Jokainen saa esimerkiksi piparmintun makuisen
punkanpohjapastillin tai kettukarkin.
Lopuksi:
Näillä käsillä on tehty
Juttele parin kanssa, mitä kaikkea näillä käsillä on tehty. Vaihdetaan
paria ja toinen kertoo. Lopuksi käydään yhteinen kierros ja jokainen
kertoo yhden asian, mitä näillä käsillä on tehty. Huonokuntoisten ikäihmisten ryhmässä ohjaaja kiertää haastattelemassa kutakin muistelijaa
henkilökohtaisesti ja kirjaa kunkin sanomiset muistiin. Näin syntyy yhteinen runo, joka voidaan lukea muisteluhetken päätteeksi ja joka jää
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palvelutaloon muistoksi yhteisestä tuokiosta.
Näillä jaloilla on kuljettu
Juttele parin kanssa, missä kaikkialla näillä jaloilla on kuljettu. Ryhmän
yhteinen runo syntyy samoin kuin yllä.
Tehtävä: Unelmieni muiston resepti
Täydennä unelmiesi muiston resepti. Mistä ainesosista, ihmisistä, tapahtumista, paikoista, sanoista ja asioista unelmamuistosi koostuu ja
miten se valmistetaan?
Hyppysellinen
Ruokalusikallinen
Ripaus
Kupillinen
Kattilallinen
Aimo annos
Kuorrutetaan

jaksamista. Moniaistiset virikkeet mahdollistavat erilaisten ihmisten virittäytymiseen muisteluun.
Muistojen työstämisen ja esittämisen avulla voi siirtää kokemuksia, elämyksiä ja tarinoita menneestä seuraaville sukupolville. Itse tehty muisto
voi olla arvokas perintö lähiomaisille ja lapsenlapsille. Näin vahvistuu
myös tunne siitä, että on osa sukupolvien ketjua. Luovien keinojen
avulla eletty elämä voidaan tehdä näkyväksi niille, jotka eivät ole sitä
olleet näkemässä. (Hohenthal-Antin 2012, 15, 24-25.)
Taidelähtöiset menetelmät tekevät seniorisanataiteesta elämyksellistä ja
yhteisöllistä. Seniorisanataiteen menetelmiä voisi hyödyntää muunkin
ikäisten ryhmissä. Kaikenikäisillä on muistoja, joita voidaan jakaa ja
työstää taiteen keinoin.
Seniorisanataide voi avata niin osallistujille kuin ohjaajallekin elämyksellisiä ikkunoita siihen, miten oma elämä muuttuu tarinaksi, muistorasiaksi tai vaikkapa lyhytelokuvaksi. Omaelämäkerrallinen aineisto ja se,
miten maailmassa olemisen näkee on jokaisen sanataiteilijan materiaalia luoviin teoksiin.

Koristellaan
Valmistusohjeet:
Tarjoillaan
Lähteitä

Elämyksellistä ja yhteisöllistä

Hohenthal-Antin, Leonie 2012: Muistot näkyväksi – muistotyön menetelmiä ja merkityksiä

Seniorisanataide tarjoaa ikäihmisille elämyksiä ja sisältöä elämään. Yhteisten tarinoiden ja muistojen äärellä oleminen lisää hyvinvointia ja

Hohenthal-Ahtin, Leonie 2006: Kutkuttavaa taidetta – taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä
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Hyvärinen, Matti: Muisti, kertomus ja kerronnallisuus. Teoksessa: Jani Hakkarainen, Mirja Hartimo ja Jaana Virta (toim.): Muisti. Tampere, 2014.
Miettunen, Katja-Maria: Muistelu historiantutkimuksen haasteena ja
mahdollisuutena. Teoksessa: Jani Hakkarainen, Mirja Hartimo ja Jaana Virta (toim.): Muisti. Tampere, 2014.
http://sanataideyhdistysrapina.com/sanataide/, luettu 5.3.2018

Linkkivinkkejä:
Muistojen talo Kotkassa: http://www.muistojentalo.fi/index.php/muistojentalo
Mäkelä, Marjut & Rajala, Sari: Muistorasia – eletyn elämän pienoisnäyttämö, opinnäytetyö 2010: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/13228/Pori_Rajala_2010.pdf?sequence=1

Sanataiteen
paikat

Kangasalan muistorasiatyöskentelyä:
http://www.kotiseutunikangasala.fi/luovasti-muistellen/muistorasioillaesiin-elettya-elamaa/
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Kirjasto sanataidetoiminnan
järjestäjänä
Hanna Kleemola

seen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää
yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. (L 29.12.2016/1492.)
Vuorovaikutteiset, osallistavat ja monipuolista lukemista edistävät sanataideaktiviteetit sopivat mielestäni mainiosti uuden kirjastolain henkeen ja osaksi nykykirjaston toimintaa.

Uranuurtajina Mervi Koski ja Marja-Leena Mäkelä
Millaista sanataidetoimintaa Suomen yleisissä kirjastoissa järjestetään?
Onko kirjastoilla resursseja toiminnan toteuttamiseen? Voivatko kirjastot osallistua sanataidetoiminnan avulla yhä vahvemmin syrjäytymisen
ehkäisemiseen ja osallisuuden edistämiseen? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdin seuraavassa. Kattavia vastauksia en voi enkä yritäkään
antaa, vaan pikemminkin pyrin virittämään keskustelua kirjaston roolista sanataidetoiminnan järjestäjänä.
Kirjastot ovat murroksessa muun muassa digitalisaation seurauksena.
Kun tieto ja tiedonhakijat siirtyvät verkkoon ja lainausluvut laskevat,
kirjastot etsivät uusia toimintamuotoja ja tapoja perustella olemassaoloaan. Yhä tärkeämmiksi näyttävät nousevan kirjastojen tarjoamat elämykset ja yhteisöllisyyden kokemukset. Uskon, että meneillään oleva
murros tarjoaa luovaan ilmaisuun kannustavalle sanataidetoiminnalle
mahdollisuuden vakiintua yhä keskeisemmäksi osaksi kirjastojen toimintaa.
Vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa kirjastolaissa korostuvat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Laki edistää
väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin ja elinikäiseen oppimiseen sekä tukee aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa
ja sananvapautta. Yleisten kirjastojen tehtäviin kuuluu esimerkiksi antaa ohjausta ja tukea lukutaidon kehittämiseen, tarjota tiloja oppimi84

Perinteisesti kirjastojen järjestämä sanataidetoiminta on painottunut
enemmän sanataiteen vastaanottamiseen, siitä keskustelemiseen ja sen
tulkitsemiseen kuin sen tuottamiseen. Esimerkkeinä vastaanottoon
painottuvasta toiminnasta voi mainita vaikkapa satutunnit, lukupiirit
ja kirjailijavierailut. Viimeisten vuosikymmenten aikana ilmaisuun kannustava sanataidetoiminta on saanut yhä vankemman sijan kirjastoissa.
Nostan seuraavassa esiin kaksi edelläkävijää, jotka ovat toiminnallaan
edistäneet monipuolisen luovan sanataidetoiminnan vakiintumista kirjastoihin. Nämä kaksi vankkaa kirjastoammattilaista ovat Mervi Koski
ja Marja-Leena Mäkelä. Molemmat ovat paitsi kehittäneet toimintaa
myös tehneet sitä näkyväksi tietokirjoissaan ja muissa kirjoituksissaan.
Suomen kirjastoista päämäärätietoisen sanataideohjauksen uranuurtaja on Hämeenlinnan kaupunginkirjasto. Hämeenlinnan kirjaston kirjoittajakoulu perustettiin vuonna 1991, ja seuraavana vuonna se ryhtyi
antamaan taiteen perusopetukseen kuuluvaa tavoitteellista sanataideopetusta lapsille ja nuorille. Jo 1980-luvulla kirjasto järjesti yhdessä kirjailijayhdistys Vana -66:n kanssa lapsille ja nuorille kynäilypiirejä. Idean
äiti kirjastonhoitaja Mervi Koski halusi tuolloin herättää kouluikäisissä
kiinnostuksen kirjallisuuteen ja luovaan kirjoittamiseen. Koski kertoo:
”Vuonna 1985 sain idean kirjastossa järjestettäviin kynäilijäpiireihin,
kun huomasin, että tuohon aikaan kouluopetuksessa oli muotia tehdä
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oppilaille rasti ruutuun -tehtäviä runsaasti. Mietin oman tyttäreni kohdalla, milloin hän opettelee muotoilemaan omatoimisesti vastauksia ja
selittämään asiansa ja ajatuksensa selkeästi.” (Koski 2014, 21.)
Hämeenlinnan kirjoittajakoulu perustettiin mahdollisimman vähin hallinnollisin toimin. Itsekin alkuvaiheessa koulussa opettajana toiminut
Koski toteaa kirjassaan Taskut täynnä tarinoita, että jos perustamisvaiheessa olisi jääty miettimään byrokratian kiemuroita, koulua ei olisi syntynyt lainkaan. Varat toimintaan lohkaistiin kirjaston budjetista.
(Koski 1994, 13.) Kirjoittajakoulu toimi pitkään kirjaston alaisuudessa.
Vuonna 2009 toiminta siirtyi Vanajaveden opistolle.
Eteläpohjalainen Marja-Leena Mäkelä on pitkän kirjastouransa aikana
saanut paljon aikaiseksi. Hän on edistänyt etenkin lasten ja nuorten
mutta myös aikuisten luku- ja kirjoitusharrastusta. Mäkelän työ sanataiteen parissa on jatkunut eläköitymisen jälkeenkin. Toimittamassaan
Sanaista taidetta -kirjassa hän kertoo, kuinka hän otti luovan kirjoittamisen osaksi kirjastotyötä jo vuosikymmenet sitten. ”Kuusseiskytlukujen vaihteessa Ilmajoen kirjastossa kutsuin tenavia kirjastoon Kirjakerhoon, jossa kotona luettujen kirjojen esittelemisen ja arvioimisen
lisäksi myös kirjoitimme tarinoita. Kahdeksankymmentäluvulla pidin
Seinäjoen kirjastossa lapsille Tiistai- ja Torstaikerhoja, joissa kirjoitimme, piirsimme ja teimme kirjaston lastenosaston omia lehtiä: Melliä,
Tiistai- ja Torstaiposteja.” Mäkelä jatkaa, että noihin aikoihin melkein
kaikissa maakuntakirjastoissa julkaistiin lastenlehtiä. (Mäkelä 2005, 11.)
Mäkelä on 1980- ja 1990-lukujen vaihteesta lähtien ollut vakiinnuttamassa kirjavinkkausta Suomen kirjastoihin ja kouluihin. Kirjavinkkaus
on lyhyesti määriteltynä kirjojen avaamista kuulijoille kertomalla niistä.
Mäkelä limittää työskentelyssään kirjavinkkauksen ja omaan tekemiseen innostavan sanataideohjauksen. Hän saattaa piristää vinkkaustuntia vaikkapa yhteisvoimin suullisesti tehtävällä runolla. (Mäkelä 2015,
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76–77.) Mäkelä on muutoinkin tuonut luovaa osallistumista perinteiseen kirjastotoimintaan. Satutuokioiden ohjelmaa voidaan hänen mukaansa elävöittää siten, että lapset kertovat itse tarinoita, jotka aikuinen
kirjoittaa muistiin. Lasten tarinat voidaan koostaa vihkoseksi, joka monistetaan jokaiselle. (Mäkelä 2002, 36–37, 39.)
Sekä Koski että Mäkelä pitävät kirjastoa ihanteellisena paikkana sanataiteen tekemiselle. Mäkelä (2015, 98) luonnehtii kirjastoa äärettömäksi
sanojen arkuksi, jota voi hyödyntää opetuksessa. Hän on ollut kehittämässä kirjastoihin sopivaa sanajalkaseikkailua, jossa seikkailupedagogiikan menetelmät yhdistyvät kirjavinkkaukseen, kirjalliseen ja suulliseen
ilmaisuun ja liikuntaan (Mäkelä 1999, 11, 78–87; 2015, 101). Kosken
(1994, 14, 22–23, 30) mukaan kirjasto voi tarjota suhteellisen vähin
kustannuksin täydelliset puitteet kirjoittajatoiminnalle: osallistujien on
helppo tutustua kirjallisuuteen, tekstien luomiseen käytettävä lähdemateriaali on lähellä ja kirjoittajien omat tuotokset voivat olla luettavissa
ja lainattavissa.

Loruttelua, räppäystä ja tarinankerrontaa
Suomen kirjastot järjestävät nykyään monipuolista luovaan ilmaisuun
painottuvaa sanataidetoimintaa sekä omissa tiloissaan että esimerkiksi
kouluissa ja ikäihmisten palvelutaloissa ja yhä enemmän myös digitaalisissa ympäristöissä. Kirjastojen sanataidetoiminta pitää sisällään muun
muassa vauvojen ja taaperoiden lorutteluhetkiä, koululaisten sanataidekerhoja, nuorten räppipajoja ja ikäihmisten tarinankerrontatuokioita. Toiminta ei pääsääntöisesti ole samalla tavoin tavoitteellista kuin
taiteen perusopetukseen kuuluva sanataidekasvatus. Toki kirjastoissa
voidaan antaa myös sanataiteen perusopetusta, jolloin toteuttajana on
esimerkiksi sanataideyhdistys, sanataidekoulu tai kansalaisopisto.
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Kirjastojen kirjallisuus- ja sanataidehankkeisiin perehtyneen kirjastonhoitaja ja kirjoittajaohjaaja Sini Kiukaan mukaan perinteisin asiakkaan
oman tekemisen muoto on kirjoittajapiiri. Työskentelytapoja on runsaasti. Kiukaan mukaan esimerkiksi sadutus on tarpeellinen väline luovan kirjoittamisen ohjaamisessa etenkin kirjoitustaidottomien lasten
mutta myös vaikkapa vanhusten kanssa toimittaessa. (Kiuas 2012, 134–
138.) Monika Riihelän kehittämän sadutuksen perusideana on, että saduttaja pyytää lasta tai aikuista kertomaan sadun tai tarinan. Saduttaja
kirjoittaa kuulemansa tarinan muistiin sana sanalta, minkä jälkeen hän
lukee tarinan ääneen, jolloin kertoja voi muuttaa tai korjata sitä. Menetelmän sovellusmahdollisuuksia kehittäneen Liisa Karlssonin mukaan
sadutusta voidaan käyttää mitä moninaisimmissa paikoissa, vaikkapa
juuri kirjastossa. (Karlsson 2014, 18, 24.)
Kirjastot hyödyntävät sanataidetoiminnan järjestämisessä sekä ulkopuolisia ohjaajia että sanataideohjaukseen paneutuneita kirjaston työntekijöitä. Mielestäni molemmille on paikkansa. Kiukaan mukaan kirjastoissa on nykyään jonkin verran sanataiteeseen ja kirjoittamisen ohjaamiseen perehtyneitä työntekijöitä. Hänen mielestään kirjastolaisten
kouluttaminen ohjaamaan kirjallisuuden ja kirjoittamisen aktiviteetteja
ei kuitenkaan ole niin yleistä kuin se voisi olla. Jos henkilökunta saisi
lisäkoulutusta, työnkuviin voitaisiin liittää entistä enemmän ohjaustehtäviä, esimerkiksi luku- ja kirjoittajapiirien ohjaamista tai sadutusta.
(Kiuas 2012, 130–131.)
Siitä, kuinka laajasti luovaa sanataidetoimintaa kirjastoissa järjestetään
ja kuinka vakiintunutta toiminta on, ei valitettavasti ole saatavilla kattavaa tietoa. Suomen yleisistä kirjastoista kerätään vuosittain runsaasti
tilastotietoa esimerkiksi lainauksesta, kokoelmista, tiloista, henkilöstöstä ja tapahtumista, mutta sanataidetoiminta ei näissä tilastoissa nouse
erikseen esiin. Mäkelä keräsi vuonna 2004 tietoa Suomen kirjastoissa
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toimineista sanataideryhmistä. Ryhmiä oli hänen mukaansa tuolloin
tasaisen harvassa. Monilla paikkakunnilla toimintaa oli toteuttamassa
kirjaston ohella esimerkiksi sanataideyhdistys, kansalaisopisto tai seurakunta. (Mäkelä 2005, 16–23.)

Potkua kokeilu- ja kehittämishankkeista
Sanataidetoiminnan järjestämisen yhtenä isona esteenä on rahan puute. Koska monissa kunnissa talous on tiukka, kirjastoilla ei välttämättä
ole resursseja toiminnan toteuttamiseen. Jos kirjastohenkilökuntaa on
vähän ja työntekijöiden aika kuluu päivittäisiin rutiineihin, uudenlaisen toiminnan kehittämiseen ja käynnistämiseen ei ole juurikaan mahdollisuuksia. Osittain tästä syystä osa kirjastojen sanataidetoiminnasta
toteutetaankin hankkeina. Opetus- ja kulttuuriministeriö suuntaa rahaa kirjastojen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin aluehallintovirastojen
kautta. Aiemmin vastaavia avustuksia yleisille kirjastoille jakoivat lääninhallitukset.
Lukemisen ja lukuharrastuksen edistäminen on pitkään ollut yksi keskeinen kirjastohankkeiden kohde (Jakonen 2015, 6). Sanataidehankkeet
kytkeytyvät usein juuri nimenomaan lukemisen edistämiseen. Kiuas on
huomannut, että kirjastojen hankkeissa toistuu usein sanataidepajan,
kirjailijavierailun ja kirjavinkkauksen yhdistelmä. Hän uskoo, että oma
tekeminen auttaa osallistujia arvostamaan kirjallisuutta ja että luovasta
tekemisestä on tullut pysyvä osa kirjastohankkeita. (Kiuas 2012, 59.)
Sanataiteen tuottaminen ja vastaanottaminen kytkeytyvät kiistämättä
erottamattomasti yhteen, korostavathan monet kokeneet kirjoittamisen ja sanataiteen opettajat lukemisen ja kirjoittamisen vastavuoroista
suhdetta (ks. esim. Ekström 2011, 134–138, 167–170; Krutsin 2013;
Haanpää 2015, 54–58).
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Yleisten kirjastojen hankerekisteriin on koottu tietoa hankkeista, joihin kirjastot ovat hakeneet rahoitusta aluehallintovirastoilta. Verkosta löytyvää hankerekisteriä selaamalla saa jonkinlaisen käsityksen siitä,
millaista sanataidetoimintaa kirjastoissa on kuluvalla vuosikymmenellä
toteutettu. Hankkeiden kirjo on laaja. Rahoitusta on myönnetty muun
muassa lapsille, nuorille, työikäisille ja vanhuksille suunnattujen sanataidepajojen toteuttamiseen. Hankkeissa näkyy taiteidenvälisyys eli niissä
on elementtejä niin kuvataiteesta, musiikista kuin teatteritaiteestakin.
Kirjastot vastaavat yhteiskunnan ajankohtaisiin haasteisiin räätälöimällä toimintaa muun muassa maahanmuuttajille ja syrjäytymisvaarassa
oleville. Kirjastot ovat muutoinkin ajan hermolla. Esimerkiksi Vantaan
kirjastoissa on luotu interaktiivisia tarinoita yhdistämällä ohjelmointia,
pelisuunnittelua ja luovaa kirjoittamista. (Yleisten kirjastojen hankerekisteri 2018.)

Monitoimitilat kannustavat luovaan toimintaan
Kirjastot ovat muuttuneet ja muuttuvat jatkuvasti niin tiloiltaan kuin
toiminnoiltaankin. Kun asiakkaat käyttävät yhä enemmän digitaalisia
aineistoja, perinteisten kokoelmien merkitys vähenee ja kirjastojen
rooli toiminnan järjestäjänä ja elämysten tarjoajana sekä oppimisen,
työnteon ja yhdessäolon paikkana korostuu. Yleisten kirjastojen tilojen
muutoksiin perehtynyt Hanna Aaltonen (2009) tuo esiin, että kun kirjastot olivat aikoinaan lähinnä kirjoista ja hyllyistä koostuvia aineistokokoelmia, nykyään ne ovat lukusaleineen ja muine eriytettyine tiloineen
monipuolisia kokoontumispaikkoja. Suotta nykykirjastoa ei kutsutakaan kuntalaisten olohuoneeksi.
Opetusministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025:n (2017) mukaan yleisiä
kirjastoja kehitetään kirjastolain tavoitteiden mukaisesti avoimina op90

pimisen, harrastamisen ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina.
Myös Yleisten kirjastojen neuvoston laatima Yleisten kirjastojen suunta
2016–2020 (2015) nostaa esiin kirjaston tilojen avaamisen monipuoliseen käyttöön. Uuden kirjastolain perusteluissa puolestaan todetaan,
että kirjaston tilat, digitaaliset ympäristöt, aineistot ja välineet mahdollistavat asiakkaiden vuorovaikutuksen, itseilmaisun ja oppimisen (HE
238/2016). Nämä linjaukset tukevat osaltaan käsitystä, että kirjasto on
luonteva paikka luovalle sanataiteelle, oli toiminnan järjestäjänä sitten
kirjasto, paikallinen yhdistys tai vaikkapa ryhmä aktiivisia vapaaehtoisia.
Pohjoismaat ovat kirjastoalalla vahvoja toimijoita ja usein edelläkävijöitä niin toiminnan kuin tilojenkin kehittämisessä. Tanskan Århusiin
vuonna 2015 valmistunut Dokk1-kirjasto muunneltavine ja monikäyttöisine tiloineen edustaa modernia kirjastosuunnittelua. Pohjoismaiden
suurin kirjasto ja kulttuurikeskus kokoaa laajasti yhteen eri tahojen järjestämää toimintaa. Suomi sai oman lippulaivansa, kun Helsingin keskustakirjasto Oodi otettiin käyttöön. Helsingin kaupungin laatimassa
yhteenvedossa keskustakirjaston vaikutuksista todetaan, että uuden
kirjastokonseptin myötä kaupunki pyrkii muun muassa vahvistamaan
yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa, edistämään innovatiivisuutta
sekä tarjoamaan mahdollisuuksia tuottaa omaehtoisesti tietoa ja kulttuuria. Kuten Dokk1:n myös Oodin tilat on suunniteltu niin, että ne
mahdollistavat monipuolisen toiminnan, erilaiset kumppanuudet ja
kaupunkilaisten osallisuuden. (Yhteenveto keskustakirjaston elinkeinoja yhteiskunnallisista vaikutuksista 2016, 53, 59–61.)
Olemassa olevia kirjastotiloja muokataan eri puolilla Suomea vastaamaan nykypäivän tarpeita. Esimerkiksi käsikirjastoista on tehty muun
muassa monitoimitiloja ja nuorten nurkkauksia. Tilojen muutokset palvelevat osaltaan monipuolisen sanataiteen tekemisen tarpeita. Pienissä
kirjastoissa sopivien tilojen puute saattaa kuitenkin edelleen olla este
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toiminnan järjestämiselle. Sanataidetoiminnan toteuttaminen ei tosin
välttämättä vaadi suuria tiloja, etenkin jos toimintaa järjestetään kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Kirjastotiloja kannattaa hyödyntää
monipuolisesti. Kirjailija ja ilmaisutaidon opettaja Eppu Nuotion mielestä kirjasto kirjoineen ja hyllyrivien väliin muodostuvine ratoineen on
täydellinen paikka sanataideseikkailuille. Kosken ja Mäkelän tavoin hän
korostaa, että kirjasto on jokaisen sanataiteilijan aarrekammio, jossa
lähdemateriaali on lähellä. (Nuotio 2005, 63–64, 79.)

Kirjaston sosiaalinen tehtävä vahvistunut
Kirjastolaitoksella on koko olemassaolonsa ajan ollut yhteiskunnallinen tehtävä lukutaidon ja sivistyksen edistäjänä. Yleiset kirjastot ovat
luoneet Suomessa tasa-arvoa jo noin sadan vuoden ajan (Kekki 2013,
7, 19, 21). Uuden kirjastolain myötä kirjasto on saanut yhä merkittävämmän yhteiskunnallisen roolin muun muassa kansalaisten osallisuuden mahdollistajana. Esimerkiksi maahanmuutto ja ikärakenteen muuttuminen edellyttävät kirjastoilta aiempaa monimuotoisempia, erilaiset
asiakasryhmät huomioon ottavia palveluja. Uusi laki korostaakin kirjaston yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kirjaston keskeisiä yhteistyötahoja ovat muun muassa opetus-, kulttuuri-, nuoriso- sekä sosiaali- ja
terveysalan toimijat. (L 29.12.2016/1492; HE 238/2016.)
Kirjastoalan keskustelussa on viime aikoina noussut esiin sosiaalisen
kirjaston käsite. En lähde avaamaan laajaa ja monitahoista käsitettä,
vaan tukeudun Laura Hokkasen Sosiaalinen kirjasto -kirjassa esittämiin
näkemyksiin. Hokkasen mukaan sosiaalinen kirjasto voidaan nähdä
toisaalta yhteisöllisyyttä, sosiaalisuutta, kohtaamista ja avointa dialogia
korostavana olohuonemaisena tilana, toisaalta työmuotona. Sosiaalista
kirjastoa voidaan hänen mukaansa pitää myös eräänlaisena kirjastope92

dagogiikkana ja kirjaston roolin uudelleen puntarointina. Sosiaalisen
kirjaston ideaa voidaan toteuttaa esimerkiksi viemällä palveluja kirjaston ulkopuolisiin tiloihin ja osallistamalla niitä ryhmiä, jotka eivät
muutoin tavoita kirjastoa. Hokkanen toteaa, että usein työ laajentuu eri
ammattiryhmiin kuten kulttuurituottajiin, nuorisotyöntekijöihin, mediasuunnittelijoihin, yhteisöpedagogeihin, sosiaalialan ammattilaisiin,
opettajiin ja käsityöläisiin. (Hokkanen 2015, 13–17.) Luetteloon voi
mielestäni hyvin nostaa myös sanataideohjaajat, -kasvattajat ja -opettajat.
Kirjastojen yhteiskunnallista roolia ja eri toimijoiden yhteistyötä on
edistetty ansiokkaasti Turun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen ja
Jyväskylän yliopiston yhteisessä Näkymättömät – Nuorten digitarinat
-hankkeessa. Vuosina 2015–2018 toteutettu hanke tarjosi taide- ja medialähtöisiä työpajoja yhteiskunnan reunoille ajautumassa oleville nuorille aikuisille. Hanke myös koulutti ja verkostoi kirjastoammattilaisia,
tuki heitä tunnistamaan nuorten tarpeet ja rohkaisi heitä osallistamaan
nuoria yhteiskunnan toimintaan. Räpin, sarjakuvan, luovan kirjoittamisen ja digitaalisten tarinoiden kautta kirjastojen ja nuorten välille syntyi
keskusteluyhteys. Projektipäällikkö Ritva Hyttinen (2018a) tuo esiin,
että koska kohderyhmän nuoret eivät ole aktiivisia kirjastonkäyttäjiä
eivätkä kirjastot hakeudu nuorten luo, nuorisotoimijat olivat linkki kirjastojen ja nuorten välillä. Hankkeessa tuotettiin Topit-verkkokäsikirja,
joka on konkreettinen menetelmäopas nuorten kohtaamiseen. (Hyttinen 2018a; Hyttinen 2018b, 100–101; Hyttinen & Tanskanen 2018,
81–82, 90.)

Tutkimus tuo kirjaston sanataidetyön näkyväksi
Monipuolisen sanataidetoiminnan vakiintuminen Suomen kirjastoihin
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näkyy yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tehtävissä pro gradu
-tutkielmissa ja opinnäytetöissä. Tutkielmat ja opinnäytteet kertovat
osaltaan kirjastojen sanataidetoiminnan moninaisuudesta. Esimerkiksi
Pirjo Humalainen (2010) nostaa sanataidekerhot yhdeksi kirjaston ja
koulun yhteistyömuodoksi. Tiina Hautamäki ja Katja Kyllönen (2014)
puolestaan pohtivat sanataideosaamisen tuotteistamista ja tarjoamista
kirjastoille ja kouluille. Ilona Lamminen (2016) taas tarkastelee roolipelikerhoa yhtenä kirjastossa järjestettävän sanataidetoiminnan muotona.
Oma kiinnostukseni aihepiiriin syttyi reilut kymmenen vuotta sitten.
Selvitin vuonna 2006 osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan erikoistumisopintojani sanataideohjauksen tilaa
ja kirjastohenkilökunnan asenteita Etelä-Pohjanmaan kunnan- ja kaupunginkirjastoissa. Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen pro gradu -tutkielmassani (Kleemola 2015) tarkastelin Laihian, Isonkyrön ja Vähänkyrön kirjastojen alakoululaisille syksyllä 2009 järjestämiä sanataidekerhoja, joissa toimin toisena ohjaajana. Työskentely sanataideohjaajana,
osallistujien haastatteleminen ja tutkielman laatiminen havahduttivat
huomaamaan, miten tärkeää on, että kirjastot järjestävät matalan kynnyksen maksutonta sanataidetoimintaa. Tein gradussani selkoa myös
Laihian, Isonkyrön ja Vähänkyrön pitemmän aikavälin yhteisestä sanataidetoiminnasta. Jatkuvuus kertoo osaltaan siitä, että kuntarajat ylittävä yhteistyö on hyvä tapa toteuttaa toimintaa.
Teen parhaillaan Jyväskylän yliopistossa väitöstutkimusta Suomen ja
muiden Pohjoismaiden kirjastojen sanataidetoiminnasta. Väitökseni
sijoittuu kirjoittamisen tutkimuksen ja informaatiotutkimuksen rajapinnalle. Tärkein tehtäväni on selvittää, miten kirjastojen sanataidetoiminta voi ehkäistä syrjäytymistä ja edistää hyvinvointia, tasa-arvoa ja
osallisuutta. Osana tutkimusta käsittelen kirjoittamisen ja lukemisen
kytköstä. Suomessa etenkin poikien lukutaito on jatkuvasti heikentynyt.
94

Kansalliset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että tytöt ovat poikia parempia lukemaan ja että kuilu sukupuolten välillä kasvaa. Koska
heikko lukutaito saattaa osaltaan johtaa yhteiskunnasta syrjäytymiseen,
on syytä tarkastella, voiko kirjastojen sanataidetoiminta olla tukemassa
monipuolisen lukutaidon kehittymistä.
Pyrin tutkimukseni aluksi saamaan kattavan yleiskuvan Suomen yleisten kirjastojen sanataidetoiminnasta kaikille kunnan- ja kaupunginkirjastoille suunnattavan kyselyn avulla. Selvitän kyselyllä muun muassa
toiminnan laajuutta ja sisältöjä sekä kirjastoammattilaisten näkemyksiä.
Kerään tutkimusmateriaalia myös havainnoimalla kirjastojen sanataideaktiviteetteja kaikissa Pohjoismaissa sekä haastattelemalla osallistujia,
sanataideohjaajia ja kirjastojen henkilökuntaa.
Olen edellä käsitellyt sanataidetoimintaa Suomen kirjastojen näkövinkkelistä. Kirjastot eivät kuitenkaan toimi umpiossa, eivätkä ideat pysähdy maiden rajoille. Monet kirjastoissamme sovellettavat toimintamallit
ovatkin saaneet kipinän Ruotsista tai rantautuneet Suomeen Ruotsin
kautta (ks. esim. Mäkelä 2003, 50–52; 2005, 11–12; 2015, 12–13). Vastaavasti Suomella on vahvana kirjastomaana paljon annettavaa muille,
hyvänä esimerkkinä vaikkapa Näkymättömät-hankkeen kaltaiset yhteisöllisyyttä edistävät käytännöt. Tarkastelen väitöksessäni sanataidetoimintaa etenkin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa,
mutta luon katseen myös globaaliin kirjastokenttään. Toivon, että voin
tuoda uusia työskentelytapoja Suomeen ja viedä toimivia käytänteitä
Suomesta maailmalle.
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digitaalisessa muodossa.1
Ohjelmat, laitteet ja sovellukset ovat osa lasten ja nuorten arkea. Sanataidekasvattajina meillä on mahdollisuus ohjata oppilaita tekemään
merkityksellisiä asioita laitteiden parissa ja tukea oppilaiden kasvua ja
innostaa heitä oppimiseen. Lisäksi saamme laitteiden avulla arvokasta
tietoa oppilaasta arvioinnin tueksi mm. dokumentoimalla taiteellista
työskentelyä
Sanataideopetuksen pyrkimyksenä on herättää uteliaisuutta, houkutella oppilaan oma luovuus esiin ja innostaa kirjallisuuden pariin. Onkin
siis tärkeää lähestyä virtuaalista oppimisympäristöä huomioiden monipuolinen kirjallisuus. Tarinasta voi syntyä runo, uutinen, pienoisnovelli,
mielipideteksti, mainos tai vaikkapa pakina. Nämä puolestaan voivat
punoutua digitarinaksi, lyhytelokuvaksi, animaatioksi, kuunnelmaksi,
runovideoksi tai blogitekstiksi verkkoympäristöön

Digikoulutusta - sanataiteen mahdollisuudet
Minulla on ollut mahtava tilaisuus olla sekä suunnittelemassa että toteuttamassa kahta erilaista koulutusta, jossa sanataidetta tuotetaan digiympäristössä. Molempien koulutusten tavoitteina oli antaa opettajille
tietoa ja uusia menetelmiä äskettäin voimaan astuneiden opetussuunnitelmien periaatteiden soveltamiseen. Koulutuksissa teimme konkreettisia harjoituksia sekä pohdimme, miten sanataiteeseen digiympäristössä
liittyviä kokemuksia voidaan hyödyntää käytännön opetustyössä. Minua itseäni arvelutti molemmissa koulutuksissa taiteen tekeminen virtuaalisessa oppimisympäristössä, koska olen aina ollut sitä mieltä, että

1 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/
taiteen_perusopetus

100

digilaitteet vievät meidän ihmisten huomion toisistamme sekä ympäröivästä maailmasta. Mietin, kuinka säilyttää oppilaan uteliaisuus, oma
luovuus ja innostus kirjallisuuteen. Niinpä suunnittelin sanataidetoiminnan edellä mainitut tavoitteet huomioiden.
Digitarina on muutaman minuutin mittainen video, jonka saa kirjoittaa, äänittää, kuvata ja editoida itse. Digitarina-menetelmä tukee monimuotoista ilmaisullista työskentelyä ja oppimista taiteen keinoin. Digitarinatyökalut soveltuvat erityisesti opetukseen, jossa etsitään luovia
ja innovatiivisia tapoja hahmottaa ja havainnoida maailmaa sekä löytää
ilmaisullisesti keinoja kertoa omaa merkityksellistä tarinaa. Digitarinassa jokainen pääsee kertomaan oman tarinansa ja kuuntelemaan toisen
sanottavaa.
Digitarinan kirjoittaminen ei juurikaan eroa perinteisestä kirjoittamisesta. Käsikirjoitus suunnitellaan ja kirjoitetaan tavalliselle A4- paperille tai vihkoon. Aiheen saa valita itse ja työstää tarinaa juuri niin kuin
haluaa.
Erona mainittakoon kuitenkin se, että käsikirjoitus luetaan nauhalle.
Oma tarina ja ääni kulkevat digitarinan kertojaäänenä. Digitarinassa
mahdollistuu jokaisen oma tapa kokea maailmaa ja käyttää kerrontaan
myös teknologian uusimpia välineitä. Oman tarinan monimuotoinen
taiteellinen työskentely tuo mielestäni mielenkiintoinen lisän perinteiseen kirjoittamiseen.
Taideyliopiston Avoimen kampuksen järjestämissä vuoden 2017
digitarina-koulutuksissa osallistujat valmistivat oman digitarinan hyödyntäen omia laitteitaan ja itse valitsemiaan ohjelmia. Koulutuksen
suunnittelun pohjana oli esi- ja perusopetuksen sekä niitä mukailevien
lukion ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien arvoperusta.
Koulutus oli suunnattu opettajille, pedagogeille, varhaiskasvattajille ja
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taidekasvattajille. Tavoitteena oli avata digitarinan käyttöä ja mahdollisuuksia opetuksen kehittämisessä uuden opetussuunnitelman toimivana työkaluna.

on laaja-alaisen osaamisen yksi tavoitealue. Omia tarinoita luomalla ja
muiden tarinoita lukemalla opitaan ymmärtämään itseä ja muita ja saadaan vaikuttamisen välineitä.

Uudet opetussuunnitelmat korostavat oppiaineiden opetuksessa laajaalaista osaamista, joka rakentuu eri näkökulmista. Opiskelu, työelämä
sekä aktiivinen kansalaisuus edellyttävät eri tiedon- ja taidonalojen
hallintaa ja myös niitä yhdistävää osaamista. Jokainen oppiaine edistää
osaltaan laaja-alaisen osaamisen taitoja. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kuuluvat ajattelun ja oppimisen taidot, vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot sekä monilukutaito, jolla tarkoitetaan taitoa tuottaa ja tulkita
erilaisia tekstejä. Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvat myös arjen taidot
ja itsestä huolehtiminen. Lisäksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin
sisältyvät tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja
yrittäjyys sekä yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen taidot.
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet on määritelty kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa, ja kunnat ja koulut ovat voineet paikallisesti
täsmentää niitä omien painotustensa mukaan.2

Esittelen seuraavaksi koulutuksen kaksi sanataideharjoitusta, joita on
mahdollista muokata ja soveltaa kaikenikäisille. Toinen harjoitus on
puhtaasti mielikuvituksellinen ja toinen taas omaan elämään vahvasti
liittyvä. Molemmat kuitenkin kertovat itse kirjoittajasta jotakin olennaista. Esimerkkiharjoitusten jälkeen kerron vielä lyhyesti käsikirjoituksen etenemisestä digitarinaksi.

Digitarinan käsikirjoituspajassa aloitimme suunnittelun lämmittelyharjoituksilla, joita kirjoitimme paperille. Digilaitteet otettiin käyttöön vasta oman tarinan kuvan ja äänen suunnittelussa, josta vastasivat säveltäjä
Pasi Lyytikäinen ja taiteilija Tekla Inari. Halusin ehdottomasti, että
käsikirjoitusvaiheessa tarinankerrontaa painotetaan enemmän kuin tekniikan oppimista. Digitarinan käsikirjoittamisessa lähdettiin liikkeelle
oma elämästä. Käsikirjoittaja sai kuitenkin itse päättää, oliko valmis
digitarina faktaa, fiktiota vai sekoitus molempia. Vaikka tarina olisi
puhtaasti fiktiivinen, kertoo oppilas aina tekstillään tarinoita itsestään.
Digitarina vaatii sekä tekijältä että vastaanottajalta monilukutaitoa, joka

2 http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/laaja-alainen_osaaminen_ja_aihekokonaisuudet/laaja-alainen_osaaminen
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1. Jos olisin merenneito
Kirjoita Jos olisin – runo alla olevan runoesimerkin mukaan.
Jos olisin (Kerro kuka/mikä olisit?)
(Mieti kaksi asiaa, mitä tekisit?)
Jos olisin (Käytä samaa hahmoa kuin ensimmäisessä)
(Mieti jälleen kaksi asiaa, mitä tekisit?)
Jos… olisin. (Huomaa sanajärjestys!)

Esimerkki:
Jos olisin merenneito.
puhaltaisin saippuakuplia,
istuisin sateenkaaren reunalla.
Jos olisin merenneito,
nautiskelisin meren aalloissa,
kätkisin helmiä simpukkaan.
Jos merenneito olisin.
103

2. Tässä kuvassa istun meren rannalla
Valitse itseäsi kiinnostava valokuva omasta albumistasi tai kuvakansiostasi. Kirjoita kuvastasi. Aloita lauseella: Tässä kuvassa minä tai Tässä
kuvassa. Koeta tavoittaa kuvan tunnelma, tuoksut, mennyt ja tuleva
niin hyvin kuin pystyt. Keitä kuvassa on ja missä he ovat? Mitä kuvassa
tapahtuu? Mitä on tapahtunut ennen kuvan ottamista? Mitä tapahtuu
kuvan ottamisen jälkeen?

Käsikirjoituksen eteneminen digitarinaksi
Tarinan ideointi
Päätetään, kirjoitetaanko käsikirjoitus yksin, pareittain vai ryhmässä.
Pohditaan, millainen tarina halutaan kirjoittaa. Käsikirjoitus voi olla
edellä esitettyjen sanataideharjoitusten lisäksi myös tarina, uutinen, pienoisnovelli, mielipideteksti, mainos tai vaikkapa pakina. Se voi perustua
myös johonkin kirjaan tai klassikkotarinaan.
Kirjoitetaan ensimmäinen versio
Oman digitarinan käsikirjoitus, n. 1-2-sivua (n. 250 sanaa). Käsikirjoitus voi olla lyhempikin, esimerkiksi juuri runo.
Palaute ohjaajalta
Palautteessa lähdetään liikkeelle käsikirjoittajan esittämästä kysymyksestä tai ajatuksesta. Ohjaajan tehtävä on tukea kirjoittajaa löytämään
ratkaisu ongelmaansa. Hän voi antaa erilaisia näkökulmia tekstin muokkaamiseen, mutta lopullisen päätöksen tekee kirjoittaja.
Muokataan käsikirjoitusta
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Käsikirjoituksesta voi tehdä kuvakäsikirjoituksen. Kuvakäsikirjoituksen voi tehdä A4-paperille kopioiduille ruuduille, joiden viereen kirjoitetaan muistiinpanoja.
Viimeistellään käsikirjoitus
Viimeistellään käsikirjoitus ja luetaan se nauhalle. Kootaan digitarinaan
tulevat kuvat. Käsikirjoitus on toisin sanoen kertojaääni, joka kuljettaa
tarinaa valokuvien kanssa.

Vantaan sanataidekoulun ja Espoon varhaiskasvatusyksikön yhteistyössä rakentui varhaiskasvattajille suunnattu koulutus, jossa osallistujat pääsivät kokeilemaan sanataidetta sekä soveltamaan sitä virtuaaliseen oppimisympäristöön.
Espoon kaupunki oli jo aikaisemmin hankkinut varhaiskasvatusyksikön opetushenkilöstön käyttöön digitaaliset työvälineet, koska halusi
panostaa opettajien osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena oli varmistaa varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille tasavertaiset oppimisen
edellytykset uusien varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.
Sanataide ja virtuaaliset oppimisympäristöt -koulutuksessa huomioitiin sanataiteen perusopetussuunnitelman sekä Espoon varhaiskasvatussuunnitelman kokonaisuuksia. Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteissa kuvataan viisi toisiinsa liittyvää laaja-alaisen osaamisen osaaluetta, joista yksi on monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen.
Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät
lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Monilukutaidon
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perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat
olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta
tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia
kulttuuripalveluja. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä,
tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden
lasten kanssa käyttäen apuna tietoja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa.3
Koulutuksen tavoitteena oli tarjota hauskoja, lapsilähtöisiä ja toiminnallisia sanataiteen menetelmiä, jotka tukevat leikkivää oppimista. Ajatuksena oli antaa vinkkejä, kuinka virtuaalisessa oppimisympäristössä
voidaan hyödyntää lastenkirjallisuutta ja kuinka kirjasta voi kasvaa ihan
omaa ja uutta. Yhteisenä materiaalina koulutuksessa käytetiin Kaisa
Happosen ja Anne Vaskon kuvakirjaa Mur, eli karhu. Tammi, 2016.
Koulutuksen sanataidemenetelmät sovellettiin tableteille ja dokumenttikameralle. Menetelmät pilotoitiin esikouluryhmässä ennen varsinaista
koulutusta. Jälleen kerran sain huomata, kuinka luontevaa lapsille oli
digilaitteiden käyttäminen ja kuinka tärkeää meidän aikuisten on ohjata
lasta käyttämään niitä turvallisesti ja järkevästi. Sanataidemenetelmät
innostivat lapsia luovaan ilmaisuun, eikä yksikään digilaite syrjäyttänyt
itse kirjaa ja intensiivistä lukuhetkeä.

Seuraavaksi esittelen kaksi harjoitusta, joka onnistuu tabletin
sovelluksella.
1. Opettaja lukee lapsille ääneen kuvakirjan Mur, eli karhu. (Vasko, A &
Happonen, K. Tammi, 2016) Keskustellaan yhdessä tarinasta, sen henkilöhahmoista ja tapahtumista. Avataan aukeama, jossa erilaiset eläimet
nukkuvat pesässä. Millaisia pesiä maailmassa voi olla? Viritellään yhteistä keskustelua pesistä. Opettaja kertoo, että mielikuvituksen avulla myös päiväkodissa, koulussa, kaupassa tai vaikkapa kotona voi olla
eläinten tai otusten asuinpaikkoja. Ne voivat olla pieniä koloja kaapissa,
seinässä tai pianon alla. Lapset ottavat kuvan mieluisasta kolosta tai
pesästä tabletilla. Kuva tallentuu tabletin kuvavirtaan. Esitellään kuvat
ja kerrotaan: Kuka siellä asuu? Miltä se näyttää? Mitä se syö? Mitä se
pelkää? Miten se ääntelee tai millainen on sen kieli? Mitä otus tekee
päivisin? Entäpä öisin. Tabletille voi myös ladata ilmaisen ShowMe –
sovelluksen, joka on helppo käyttää. Sovelluksen ohjeita löytyy netistä.
(ShowMe Interactive Whiteboard. Kehittäjä: Learnbat, Inc.) ShowMe -sovelluksen avulla lapsi voi ladata pesäkolonsa kuvan tabletille ja hänen tarinansa voidaan nauhoittaa tai kirjoittaa kuvan yhteyteen.

2. Piirrä sana, jonka ohjaaja antaa rasiasta. Sanat on poimittu Mur, eli
karhu -kirjasta. Kirjoita sana piirtämäsi kuvan alle. Kerrotaan ryhmässä
tarina kuvien kautta. Jokainen saa jatkaa tarinaa oman kuvan kautta.
Ohjaaja nauhoittaa tarinan. Piirretyt kuvat asetellaan vuorotellen dokumenttikameran alustalle ja ne heijastuvat monitoiminäytölle. Kuunnellaan tarinaa samalla, kun katsellaan lasten kuvitettuja piirroksia. Samaisen harjoituksen voi tehdä myös ShowMe –sovelluksella.

3 Opetussuunnitelmien ihmis- ja oppimiskäsityksestä ks. POPS 2014, 16, 28; LOPS 2015, 12–
14; VASU 2016, 19, 41; TPOS 2017, 10. Laaja-alaisesta osaamisesta POPS 2014, 20.
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Tärkeää!

Lähteitä

Ennen kuin käytät verkosta löytyviä videoita, kuvia tai musiikkia, varmistaudu aina niiden laillisuudesta ja tarkista tekijänoikeudet. Verkosta
löytyy useita kuvapankkeja, videosivustoja ja musiikkipalveluja, joilta
voi täysin laillisesti ladata materiaalia. Aina on kuitenkin syytä lukea
käyttöehdot tarkkaan, sillä esimerkiksi monissa kuvapankeissa käyttöä
saatetaan rajoittaa muun muassa kieltämällä kaupallinen käyttö.

EDU.fi. Yleissivistävä koulutus. Taiteen perusopetus. Tukimateriaalia sanataideopetukseen.

Lopuksi
Digitaalitekniikan kehitys on vilkasta. Uusi teknologia on tullut kotiin, työelämään, kouluihin, päiväkoteihin ja koko elämäämme. Myös
taiteen perusopetuksessa on menossa erilaisia kokeiluja ja hankkeita,
joissa hyödynnetään nykyajan ja tulevaisuuden teknologiaa. Sanataidekasvattajana haluan hyödyntää digitekniikkaa opetuksen voimavarana
ja lisänä, en toteuttaa opetusta kokonaan sen varassa. Täytyy aina kysyä itseltä, mitä haluan tavoitella digilaitteilla, ja mitä oppilaat voisivat
opetuksesta saada. Digitekniikan ei tarvitse olla läsnä koko ajan, se voi
vierailla opetusryhmässä vaikkapa kirjavinkkausta tai lyhtyelokuvaa
tehtäessä. Lisäksi sanataidekasvattajana minulla on mahdollisuus havainnoida oppilaiden taiteellista työskentelyä keveämmin virtuaalisessa
ympäristössä ja toteuttaa sähköistä dokumentointia arvioinnin tukena.
Digitekniikka ei saa uuvuttaa ketään, ei oppilasta eikä opettajaa. Sanataideopetuksen täytyy olla luovaa, iloista ja leikillistä. Tärkeintä on
prosessi ei lopputulos.
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Miten sanataidetyökalu syntyy?
Timo Harju

Sanataiteen
työtapoja

Syntykertomuksia
”Kirjoittaminen alkaa lukemisesta, joka synnyttää halun.” Näin runoilija Miia Toivio kuvaa hetkeä, josta alkaa matka kohti valmista runoa.
Vaikka runoilija kirjoittaisi yksin huoneessaan ovi visusti suljettuna,
hänen harjoittamaansa toimintaa ei tarvitse lähestyä yksinäisenä itseilmaisuna. Lukemisen ja kirjoittamisen vuorovaikutus on yhteisöllistä.
(Toivio 2014, 159.) Tässä esseessä pohdin, miten sanataidetyökalu syntyy. Vastaus on lyhyt: Se syntyy samalla tavalla kuin taidekin. Olennaista
eroa ei ole, koska taiteen ohjaamisella ja tekemisellä ei ole olennaista
eroa. Molemmissa tullaan yhteisöllisesti taiteellisten merkitysten äärelle. Sanataideryhmissä jaetaan sanoja, ollaan taiteen ytimessä.
Sanataideohjaamisen voi ymmärtää perustellusti kasvattamisena, kirjoittamisen opettamisena tai taiteen tekemisenä yhdessä ryhmän
kanssa. Sanataide on leikkikenttä näiden rajapyykkien välimaastossa. Se
voi lähestyä myös taideterapiaa, vaikkei sitä sellaiseksi nimettäisi. Kaikki ulottuvuudet ovat tärkeitä ja mahdollistavat erilaista toimintaa. Ryhmään vaikuttaa, miten ohjaaja oman roolinsa ymmärtää. Minä ohjaan
sanataidetta taiteilijana. Otan muutkin roolit jotenkin huomioon, kuten
varmaan kaikki sanataideohjaajat tekevät, mutta eniten painoa saa taiteilijuus. Mitä tarkoittaa taiteilijana ohjaaminen? Konkretisoin ajatusta
kertomalla kahden eri sanataidetyökalun synnyttämisestä ja kasvattamisesta. Kerron runomuotokuvasta ja korvarunosta. Käyn läpi, miten
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työni niiden parissa sai alkunsa ja miten olen sittemmin ohjannut muitakin kirjoittamaan niitä.

Impulssi
Voin paikantaa täsmällisesti impulssin, johon vastauksena ajatus runomuotokuvista syntyi. Oli kevättalvi 2005. Osallistuin kehopsykoterapeuttiseen ryhmään, jota ohjasi Laura Mannila. Hän antoi tehtäväksi
seisoa vastatusten parin kanssa. Vuorotellen kumpikin kokeili toisen
asentoa omassa kehossaan ja kertoi, miltä tuntui seisoa niin. Se oli rajua, paljasta. Tilanne synnytti minussa halun. Halusin tehdä jotain samankaltaista sanataiteiljana. Silloin sain ajatuksen runomuotokuvista.
Runomuotokuvassa toinen on katsottavana esimerkiksi puoli
tuntia. Hän voi puhua tai olla hiljaa, istua ja liikkua, olla muulla tavoin
kuten on. Kirjoittaja katsoo häntä ja kirjoittaa näkemästään runon. Lopuksi kirjoittaja lukee tekstin ääneen ja antaa sen kirjoitetulle.
Hasidijuutalainen filosofi Martin Buber (1878-1965) on jäsentänyt kohtaamista tavalla, joka kenties auttaa ymmärtämään, mitä
runomuotokuvissa tapahtuu. Buber opettaa, että inhimillinen kommunikaatio jakautuu perussanoihin Minä–Sinä ja Minä–Se. Minä–Se -suhteessa kommunikaation vastapuoli koetaan jonakin, asetetaan muiden
asioiden yhteyteen. Konteksti määrittää hänen merkityksensä minulle.
Minä-Se -suhteen Minä on tarkkaileva minä. Tällainen erilleen vetäytyvä haltuunotto on elämässä väistämätöntä. Silti kommunikaatioon
kuuluu myös Minä–Sinä -yhteys, joka on nimeomaan yhteyttä. Sinä puhuttelet minua. Minä puhuttelen sinua. Juuri nyt juuri sinä olet minulle tärkeä. Minä–Sinä -perussanan Sinä ei saa merkitystään kontekstilta
vaan merkityksellistää kontekstin. (Buber 1999, 25-31.) Runomuotokuvaa kirjoittaessa olen usein kokenut, että ympäristö ikään kuin hai112

puu taustalle, se ei katoa mutta menettää valtansa määritellä ja määräillä
meitä kahta. Samoin menettävät valtansa meidän roolimme vaikkapa
opettajana, oppilaana tai taiteilijana. Olen kirjoittanut eri hoitolaitosten asiakkaille ja työntekijöille sekä myös ohjannut heitä kirjoittamaan
toisilleen. Hoitolaitoksissa työskentelevät taiteilijat puhuvat usein siitä,
kuinka taide mahdollistaa tasa-arvoisia kohtaamisia. Tämä on tärkeää
laitoksissa, joissa asiakkaat määrittyvät apua tarvitseviksi heikoiksi ja
työntekijät puolestaan joutuvat kantamaan auttajan taakkaa. Taide antaa mahdollisuuden olla yhdessä toisin, ehkä vain hetken ajan, mutta se
tuo keveyttä ja luottamusta muuhunkin laitosarkeen.1
Buberin Sinä voi olla paitsi ihminen myös eläin, kasvi tai taideteos. Buberin mukaan taide on perussanan Minä–Sinä lausumista
kirjoituksena, musiikkina, kuvina... Teokseksi kiteytyessään taide tosin
tulee osaksi Minä–Se -maailmaa, mutta teoksen vastaanottajan kohdalla se voi jälleen palata Sinäksi. (Buber 1999, 32-33.) Buberilla jako
välineellistävään ja dialogiseen asenteeseen on kokonaisvaltainen: se läpäisee ajatukset, tunteet ja kehollisuuden. Tämä on kiinnostavaa runomuotokuvien kannalta, koska niissä dialogisuus tapahtuu usein sanattomasti katsottavana olemisen ja katsomisen välillä. Lopuksi toinen saa
runonsa, mutta sitä ennen ollaan oltu jo pitkään kehojen, silmäysten ja
pitkien katseiden dialogissa. Voi ajatella, että onnistunut runomuotokuva saa inspiraationsa Minä–Sinä -yhteydestä, mutta Minä–Se -suhde
on mukana runoilijan vastauksessa, taidossa käyttää erilaisia runouden
perinteeseen perustuvia teknisiä välineitä, kuten rytmiä ja kuvallisuutta.
Buberin (1999, 29,35) mukaan Sinän kohtaaminen on Minän kannalta
aina ihme, tapahtuu ”tahdosta ja armosta samalla kertaa [...] siellä missä kaikki keinot ovat sortuneet.” Mitenkään automaattisesti runomuo-

1 Esimerkiksi Miina Savolainen kirjoittaa tästä kauniisti kertoessaan lastenkotilasten kuvaamisesta Maailman ihannin tyttö -projektissa (Savolainen 2008, 148-150).
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tokuvat eivät tietenkään ole dialogisia. Silti en lakkaa ihmettelemästä,
kuinka tilanne auttaa minua keskittymään toiseen usein silloinkin, kun
olen väsynyt ja kiireinen enkä osaa. Runomuotokuvatilanne tekee minut ja sinut uudella tavalla mahdollisiksi. Buber lienee oikeassa siinä,
että kohtaamiselle ei ole työkaluja. Jos runomuotokuva olisi vain työkalu, se välineellistäisi toisen ihanteellisen kirjoitushetken raaka-aineeksi.
Runomuotokuva on työkalu mutta se on myös muuta, jotain tuntematonta. Olisin Buberia luottavaisempi väittämään, että toistettavissa oleva taideteko voi luoda tiloja, joihin kohtaamisen armo on tervetullut.

Kerron tässä esseessä myös korvarunosta. Miten korvaruno syntyi?
Oli kevättalvi 2010. Minä ja kaksi muuta Turun sanataideyhdistyksen
ohjaajaa, Veera Vähämaa ja Miikka Laihinen, ohjasimme vanhusryhmää Turun omaishoitokeskuksessa. Moni heistä ei osannut enää kirjoittaa. Siksi kirjoitimme heidän puolestaan. Aloimme järjestää heidän
sanojaan ja lauseitaan runoiksi. Varsin pian työ kiteytyi kahdeksi periaatteeksi, jotka nimesimme korvarunoksi: Korvaruno on hetki, jossa
toinen saa puhua ja kirjoittaja kuuntelee. Runo kirjoitetaan hetken aikana ja luetaan ääneen ainakin sen lopuksi, jolloin toinen voi ehdottaa muutoksia. Samalla korvaruno on teksti, joka koostuu pelkästään
toisen puheesta. Kirjoittaja järjestää ilmaisut mahdollisimman vaikuttavaksi runoksi, mutta ei saa muokata niitä. Korvaruno on arkisen puheen arvokkuuden osoittamista. Myös ryhmän keskusteluhetkestä voi
kirjoittaa korvarunon.
Korvaruno syntyi tietyn ryhmän kanssa. Juuri näinhän sanataidetyökalut syntyvät. Minusta ei voi kylliksi korostaa, että tärkeintä
valmistelutyötä ei ole harjoitteiden vaan ihmisten ajatteleminen. Kun
raivaa aikataulustaan tilaa ajatella muistikirjan kanssa jokaista ryhmäläistä erikseen, oivaltaa usein, mitä heidän kanssaan olisi kivaa tehdä.
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Ja vaikkei saisikaan ideoita, voi silti kertoa ihmisille ajatelleensa heitä.
Tätä asennetta olen oppinut Gillie Boltonin, Kate Thompsonin ja Victoria Fieldin toimittamasta Writing works -kirjallisuusterapiaoppaasta.
Teos on kiinnostavasti teemoitettu kattaus harjoitteita, joista useimpia
voi mainiosti käyttää myös terapiakontekstin ulkopuolella. Olen löytänyt kirjasta monta suosikkiharjoitettani. Olennaisinta on kuitenkin se,
miten harjoitteet on esitelty. Kuvaukset eivät ole lyhyitä ohjeita, kuten
monissa oppaissa vaan pitkiä kuvauksia ainutkertaisista tilanteista, joissa harjoitteita on tehty. Useimmat kuvauksista ovat eri ammatillisista
taustoista tulevien ohjaajien kokemuksia mutta mukana on myös muiden osallistujien näkökulmasta kirjoitettuja tekstejä. Millainen oli kokoontumistila? Keitä oli läsnä? Mistä he olivat tulossa ja miten valmistautuneina? Vaikka harjoite olisikin valmisteltu ennalta, ohjaajan tapa
ohjata se on vastaus ryhmältä tulevalle impulssille.
Mihin impulssiin korvarunot vastasivat? Vanhusten puhuman
kielen upeuteen.

Yhteisö
En olisi alkanut koskaan kirjoittaa runomuotokuvia tai korvarunoja
ilman kirjoittajaystäviä. Enkä puhu nyt niistä sanataideryhmistä, joita
olen saanut ohjata, vaikka kirjoittajaystäviä minulla on niissäkin. Kaikesta ihanasta yhteisöllisyydestä huolimatta ohjaajan ja ryhmäläisen
roolit ovat kovin erilaiset. Ohjaaja tarvitsee myös toisia ohjaajia, taiteilija tarvitsee taiteilijoita. Yksin ei monesti osaa tai jaksa kasvattaa parhaitakaan ideoita konkreettiseksi toiminnaksi. Jos impulssi on siemen, se
tarvitsee yhteisön, joka on multaa.
Kun runomuotokuvat syntyivät, kuuluin kirjoittajaryhmä Ta115

piiriin. Meillä oli tapana kokoontua antamaan palautetta toistemme
teksteistä tai kokeilemaan kirjoitusharjoitteita. (Tavallaan Tapiiri oli
ensimmäinen kokemukseni sanataideohjaamisesta.) Toin runomuotokuvaidean erääseen istuntoomme. Piirissä Salla ja Jyri Tuukkasen olohuoneessa katsoimme vuorotellen jokaista ehkä kymmenen minuuttia
ja kirjoitimme. Joku painoi kädet kasvoihinsa, kun oli katsottavana.
Kirjoitimme siitä. Itse taisin nousta tuolille seisomaan. Lopuksi luimme tekstit ääneen. Se oli järisyttävää. Niin intiimissä hetkessä oli hurjaa
kuulla, miten toiset olivat kokeneet, jokainen vähän eri tavalla. Runojen
kieli kertoi kokemuksista asioita, joista emme arkikielellä olleet koskaan
puhuneet. Huone jossa olimme laajeni sisäisiin todellisuuksiin. Siinä
tilan avartuneisuudessa runojen tuleminen säpsäyttävän lähelle ei tuntunut tungettelevalta. Jälkeenpäin päässäni pyöri, että tämä pitää jakaa
jotenkin, että tämä pitää aivan ehdottomasti jakaa, vaikka tehdä esitys,
jossa katsoisimme yleisöä ja kirjoittaisimme. Sitten tajusin, että mitään
esityksiä ei tarvita. Voisimme vain kutsua ihmisiä katsottaviksi ja kirjoittaa heille.
Kokeilimme runomuotokuvaa ensin kauppahallin kahvilassa
Varsinais-Suomen vuoden 2005 Runoviikolla, seuraavana kesänä Olohuone -kaupunkitaidetapahtuman ja pian muidenkin tapahtumien suojissa. On osuvaa, että saimme mahdollisuuden pieniltä ruohonjuuritason tapahtumilta, jotka oli tuotettu paljolti talkootyönä. Muistan hyvin
sen hybriksensekaisen huuman, jonka ensimmäisten julkisten muotokuvien kirjoittaminen, tämän ihmeellisen asian löytäminen meissä kirjoittajissa herätti. Runomuotokuvat pysähdyttivät ihmisiä, itkettivät ja
ihmetyttivät. Alussa pelkäsin, että vahingossa kirjoittaisin asioita, jotka
satuttaisivat. Tietenkin niin voi käydä. Olen saanut yhden loukkaantuneen palautteen. Lisäksi muistan muutamia kertoja, joissa runonsa
saanut on mennyt kasvoistaan ihan hiljaiseksi ja lähtenyt pois. Enkä
välttämättä huomaa, vaikka toinen loukkaantuisi. Vuosia kirjoitettua116

ni olen kuitenkin päätynyt uskomaan, että runomuotokuvat satuttavat
todella harvoin. Miltei aina palaute on kiitollista, tavalla tai toisella. Runomuotokuvien satuttavuuden ja ilostuttavuuden välinen hyötysuhde
on ilmiselvästi hyvä. Niiden kieli on monitulkintaista ja yleensä ihmiset
tulkitseva itselleen ravitsevalla tavalla. Runomuotokuvan kirjoittaminen
on myös silkkana eleenä niin kunnioittava, että se voi muuntaa tölväisytkin hyvää tekeviksi luottamuksen osoituksiksi. Siksi kirjoitustilanteen rauhaa ja intiimiyttä, tavallaan runomuotokuvien yhteisötaiteellista
ulottuvuutta, on tärkeää vaalia. Pitää pyrkiä hyvään, mutta vastuullinen taide ei voi olla riskitöntä taidetta, onneksi. Jollakin tavalla kaikki
tämä oli läsnä runomuotokuvissa alusta alkaen. Vaikutti, että niillä oli
valtavasti potentiaalia auttaa. Siksi halusimme viedä ne hoitolaitoksiin.
Aluksi menimme muutamiin vanhainkoteihin ilmaiseksi, sen jälkeen
haimme ja pääsimme mukaan Yhteisötaide09-hankkeeseen. Minusta
on hyvä huomata, että saimme rahoitusta laajemman taiteilijayhteisön
toiminnan vuoksi. Taidetyöskentelyyn sosiaali- ja terveysalalla alettiin
ohjata rahaa, koska niin moni taiteilija oli jo hakeutunut tekemään työtään näihin paikkoihin silkasta taiteellisesta intohimosta.

Korvaruno syntyi puolestaan Salon kaupungin koordinoimassa Hymykuopat-hankkeessa, johon Turun sanataideyhdistys osallistui. Olimme
päättäneet, että kaikki halukkaat yhdistyksessämme pääsisivät vuorotellen tekemään vanhustyötä. Aluksi olimme vuorossa minä, Miikka ja
Veera. Jotta edellisten ohjaajien kokemus välittyisi seuraaville, limitimme ohjaajien vaihdot niin, että kaikki eivät vaihtuneet kerralla. Varasimme työaikaa myös työryhmän keskinäisen blogin kirjoittamiselle. Uskoakseni oli jaetun työpäiväkirjan ansiota, että syntyi ajatus korvarunosta
menetelmänä, joka siirtyisi ohjaajalta ohjaajalle, kulkisi hankkeemme
punaisena lankana. Usein muulloinkin olen pyöritellyt ajatusta työpäi117

väkirjan kirjoittamisesta ja sen jakamisesta työystävien kanssa. Asian
tärkeys on helppo tiedostaa, mutta vielä helpompi sysätä syrjään, kun
tekemistä on paljon ja rahaa ja aikaa vähän. Heti kun raivasimme asialle
tilaa, syntyi jotain niin hienoa kuin korvaruno.

Sitoutuminen
Taide on sitoutumista. Syntyvä kirja on pitkä sitoutuminen. Yksittäinen
runomuotokuva tai korvaruno tarkoittaa noin puolen tunnin sitoutumista: olen tässä enkä lähde pois. Kirjoittamisen jatkaminen runosta
toiseen on vienyt vuosia. Sitoutuminen on taiteen altistamista ajalle.
Se merkitsee valmiutta työn muuttumiseen ja siihen, että työ saattaa
muuttaa tekijäänsä.
En tiedä, olenko kirjoittanut vielä tuhatta runomuotokuvaa,
mutta liki ainakin. Mikä on muuttunut? Tilanteena tai konseptina runomuotokuva ei ole muuttunut kuluneen 13 vuoden aikana. Muiden sanataideharjoitteiden ja yhteisötaideprojektien kanssa minulle on yleensä
jossain vaiheessa tullut olo, että tämä on nyt tehty ja siirrytäänpä eteenpäin. Runomuotokuvat ovat jollain tavalla niin perustavia, että niiden
kohdalla oloa ei ole tullut. Alussa olin vaikuttunut kirjoittamistani runoista. Nyt minua pikemminkin elähdyttää, kuinka paljon oppimista
niissä on. Runomuotokuvat ovat kuin urheilijan perusharjoite. Niissä
on poikkeuksellisen paljaana kirjoituksen suuntaaminen toiselle. Kaikki
taide on suunnattu toiselle, mutta tätä ei ole aina yhtä helppo huomata kuin runomuotokuvissa, jotka herkistävät minua ja siten palvelevat
muutakin taidetta, jota teen. Kun runomuotokuvien kirjoittamisen kerran on aloittanut, sitä vain tahtoo jatkaa.
Olen kirjoittanut muotokuvia taidetapahtumissa, kouluissa,
gallerioissa, kaduilla, hoitolaitoksissa, vankiloissa ja kaupunginvaltuus118

tossa. Muutamia kertoja vuodessa minut tilataan kirjoittamaan esimerkiksi eläköitymisjuhlaan, syntymäpäiville tai polttareihin. Tällä hetkellä
minulla ei ole tarvetta erityisesti myydä runomuotokuvaa sen paremmin
omana työnäni kuin koulutuksenakaan. Riittää, että tehdyt keikat poikivat muutamia uusia. En ole viime vuosina rakentanut taidehankkeita
juuri runomuotokuvan ympärille. Mutta kirjoitutan runomuotokuvia
miltei kaikilla ryhmillä, joille ohjaan sanataidetta, niin lapsilla kuin aikuisillakin. ohjaan. Runomuotokuvatilanne sopii monenlaisiin rakoihin
ja miltei mihin hyvänsä yhteisötaideprosessiin.

Keskeinen hetki korvarunon synnyssä oli, kun kokeilimme tietoisesti
taiteilijan roolia. Ajattelen, että taiteen impulsseissa ei ole kyse rooleista
vaan yllättävästä kohtaamisesta tuntemattoman kanssa. Sitoutuminen
taas on tuntemattoman ottamista oman identiteetin osaksi, roolityötä
mitä suurimmassa määrin. Kumpaakin tarvitaan. Ennen tietoista taiteiljan roolin ottamista Turun omaishoitokeskuksessa olimme olleet
selvemmin ohjaajia, yrittäneet innostaa vanhuksia taiteeseen tekemättä sitä itse. Korvarunot syntyivät, kun aloimme itsekin ottaa vastuuta
syntyvistä teksteistä. Oli yllättävää huomata, että se ei tarkoittanutkaan,
ainakaan välttämättä, vanhusten päälle puhumista vaan päinvastoin heidän äänensä vahvistamista.
Huomaan liittäväni sitoutumisen ja vastuun taiteilijuuteen.
Siksi kai korostan sitä kasvattamisen ja opettamisen kustannuksellakin,
vaikka tietenkin myös kasvattaminen ja opettaminen perustuvat sitoutumiseen. Mutta minä innostun ryhmäläisten teksteistä nimenomaan
kanssataiteilijana. Toisaalta kyse on myös yhteisöstä, johon sanataidetoiminta sijoittuu. Esimerkiksi kouluissa on äärimmäisen hyviä opettajia, joten minulla ei siellä ole annettavaa opettajana vaan taiteilijana.
Hoitolaitoksissa on hyviä hoitajia, joten minulla ei ole annettavaa hoi119

tajana vaan taiteilijana, toivottavasti hoitajan työparina.
Heli Hulmin kirjoittama elämänkerrallisen kirjoittamisen opas
Saattaen vaihdettava on parhaita kohtaamiani esimerkkejä ohjaajan
sitoutumisesta. Samankaltaista sitoutumista tavoittelen korvarunojen
kanssa. Hulman teoksessa on taideharjoitteita, mutta enemmän hän
kirjoittaa teemoista, joita elämänkerrallisessa työssä kohtaa niin ohjatessaan kuin kirjoittaessaan elämäkertoja kirjailijana: ensimmäisistä
muistoista, leikeistä, vaikenemisen murtamisesta, toivosta, kuoleman
läheisyydestä. Hän antaa teemojen kasvaa esiin oppilaidensa teksteistä,
kirjallisuussitaateista, omista muistoistaan ja esittelee konkreettisia harjoittetia, vasta kun tämä on tapahtunut. Kirjoituksessa on vahva tuntu,
että Hulmi on tutkinut teemojaan syvältä. Tässä mielessä ajattelen Hulmin ohjaavan taiteilijana.
Mitä olen tutkinut korvarunoja kirjoittaessani? Minkä taustan tuntemuksesta niiden kirjoittaminen nousee? Usein runoista tulee
elämänkerrallisia. Esimerkiksi Hulmilta voi oppia herkkyyttä niiden
teemojen tunnistamiseen. Mutta laajemmin korvarunot ovat ihmisten
erilaisten puhetapojen tutkimista. Korvarunoja kirjoittamalla olen oppinut arvostamaan vaikkapa välisanoja. Erotan usein omiksi säkeiksiin
änkyttävää toistoa, haparointia, hyminöitä. Runoissa ne ovat kauniita.
Puheen ja kokemisen rytmin kuuntelu on tärkeää. Harvasanaisen ihmisen säkeet tulee jättää harvasanaisina keskelle sivutilaa. Joskus tarvitaan
nopeasti aiheesta toiseen hyppeleviä pitkiä säkeitä hyvinkin sivullinen.
Toisinaan voi olla, että nopeasti ja paljon puhuvan kokemisen rytmi
onkin hidas siinä mielessä, että hän pysyy yhdessä aiheessa. Sen tulisi
kuulua runosta.
Muutaman ensimmäisen korvarunovuoteni aikana niiden kirjoittaminen muuttui selvästi. Aluksi käytin hyväkseni runollisia rakenteita. Ne auttoivat niin minua kuin keskustelukumppaniani orientoitu120

maan oudossa tilanteesta. Kirjoitin esimerkiksi vuodenajoista persofinioituina hahmoina (Mistä on syksyn hiukset tehty? Miten se kulkee,
millaisin jaloin? Mitä sen katse sanoo?) tai tunteista sydämen huoneen
metaforan kautta (Millainen on sydämesi huoneen ovi? Onko sydämesi
huoneessa huonekaluja? Entä ikkunoita? Mitä on pöydällä?) Vähitellen
runolliset rakenteet jäivät pois. Kysyn edelleen vertausta, jos toinen ei
löydä tunteilleen tai ajatuksilleen sanoja, mutta minulla ei ole valmiita
aiheita. Kysyn vain, mistä tahtoisit runon. Kuuntelen ja kirjoitan. Ehkä
tärkein asia, jonka olen oppinut, on, että luen syntyvää runoa ääneen.
Yksinkertaisesti toistan ihmiselle hänen omia sanojaan. Se antaa keskustelukumppanille tai ryhmälle mahdollisuuden ohjata runoa haluamaansa suuntaan. Usein syntyy syvenevä dialogi, jossa ihminen vastaa
runolle yhä henkilökohtaisemmilla sanoilla, minä vastaan järjestämällä
nekin mukaan runoon.

Paketoiminen
Impulssi, sitoutuminen ja yhteisö kietoutuvat yhteen. Olen yrittänyt
erotella ne toisistaan, koska toivon, että erottelu auttaisi lukijaa havainnoimaan niitä myös omalla kohdallaan. Impulsseja, sitoutumista
ja yhteisöä kannattaa vaalia. Mitä tarvitaan, että kaikille kolmelle olisi
työarjessa tarpeeksi tilaa? Jos sanataidetyökalun tahtoo levittää muiden
käyttöön, tarvitaan lisäksi paketoimista.
Yhteisen taidehetken määrittely työkaluksi on jo mitä suurimmassa määrin paketoimista. Sain esseeni lähtökohdaksi kysymyksen, miten sanataidetyökalu syntyy. Tahdoin ottaa otsikon sellaisenaan
vastaan, koska minulla on siihen ristiriitainen suhde. Sanana työkalu
kuulostaa välineeltä, kenties palvelumuotoillulta konseptilta. Runomuotokuva ja korvaruno ovat kirjoitustapahtumina niin tarkasti määri121

teltävissä ja toistettavissa, että niistä voi tältä osin puhua menetelminä.
Menetelmäpuhe voi kuitenkin peittää näkyvistä, että vaikka kirjoitustilanne on määritelty, runojen sisältöä ei ole. Sisällölle ei olw konseptia
eikä karttaa. Hoitolaitoksissa ja erityisryhmien kanssa toimiessa menetelmästä puhuminen saattaa myös antaa virheellisen käsityksen, että
kyseessä olisi hoitomenetelmä. Runoilija ei voi luvata hoitaa. Hänellä
on annettavaa hoitolaitoksessa juuri siksi, että hänellä ei ole hoitajan
vastuuta. Runoilja täydentää hoitolaitoksen toimintaa toisaalta avoimuudella, toisaalta taiteellisen ilmaisun tarkkuudella. Suunnilleen näin
olen päätynyt ajattelemaan tehtyäni yhteisötaideprojekteja hoitolaitoksissa noin kymmenen vuoden ajan. Sanataidekasvatuksen kontekstissa
menetelmästä puhuminen ei ole yhtä ongelmallista. Runomuotokuvan
ja korvarunon voi hahmottaa kokeellisen runouden kirjoitusmetodeiksi. Tämä on luontevaa, koska menetelmällinen kirjoittaminen on yksi
tärkeä osa sanataiteen opetusta.

puhe ennakoimattomista impulsseista ja taiteellisesta sitoutumisesta.
Kuitenkin itse runotyö on hyvin yksinkertaista: runomuotokuva on arvostavaa katsomista, korvaruno on arvostavaa kuuntelemista. Niitä olisi luultavasti mahdollista juurruttaa ihmistyön ammattilaisten arkeen,
jos ne määriteltäisiin tuon kentän kielellä ja panostettaisiin koulutusten
järjestämiseen. Silti en ole itse liiemmin kiinnostunut tällaisesta tuotteistamisesta. Eikö ole kiinnostavampaa, että ihmiset ottavat vaikutteita
toistensa työstä vapaasti tutkien kuin että he opettelisivat käyttämään
menetelmiä? Ja eikö kaikki tuotteistamiseen kuluva aika sittenkin kannata käyttää siihen tärkeimpään eli runojen kirjoittamiseen? Erityisesti
tuotemerkiksi rekisteröinti tuntuu ajatuksena ongelmalliselta, koska tietenkin moni muukin kuin minä on keksinyt korvarunon ja runomuotokuvan periaatteet, uudestaan ja uudestaan. Minun puolestani kuka vain
saa alkaa tuotteistaa runomuotokuvaa tai korvarunoa, jos niin tahtoo.
Sehän olisi hienoa.

Runomuotokuvia ja korvarunoja olisi luultavasti helpompi levittää, jos ne paketoitaisiin tiukemmin. Jos ne olisivat esimerkiksi rekisteröityjä tuotemerkkejä, joiden käyttöön vaadittaisiin kurssin käymistä,
ne olisivat jotenkin uskottavampi asia tässä maailmassa. Miina Savolaisen kehittämä ja suuresti arvostamani voimauttava valokuva on hyvä
esimerkki tiukasti paketoidusta menetelmästä. Lastenkodissa varttuneiden tyttöjen kanssa kuvattu Maailman ihanin tyttö -valokuvaprojekti
on taiteellisesti korkeatasoista yhteisötaidetta. Toisaalta Savolainen on
määritellyt siinä kehittämänsä ja soveltamansa voimauttavan valokuvan
sosiopedagogiseksi menetelmäksi. Epäilemättä juuri menetelmäksi nimeäminen ja tarkka määrittely sosiaalityön kielellä myös muussa kuin
taidekontekstissa on mahdollistanut, että Savolaisen eri puolilla Suomea ohjaamat voimauttavan valokuvan koulutukset ja jatkokoulukset
tavoittavat paljon ihmisiä (ks. www.voimauttavalokuva.net/menetelma). Menetelmäpuhe on kai eri tavalla omaksuttavissa oleva asia kuin

Jonkin verran olen ollut mukana paketoinnissa. Kirjan talo
Turussa myy nettisivuillaan sekä molempien runomuotojen kirjoitushetkiä että koulutuksia niiden kirjoittamiseen. Samoin tekee nykyinen
yhteisöni Kulttuuriosuuskunta ILME Oulussa. Näitä reittejä ei kuitenkaan ole monta keikkaa tullut. Pitkään minulla oli olo, että hapuilevat
netti-ilmoitukset pitäisi kehittää joksikin, joka oikeasti tavoittaisi ihmisiä, mainostaa itse aktiivisesti tai hakeutua yhteistyöhön välittäjäyritysten kanssa. Viime vuosina on ollut helpottavaa tajuta, ettei tarvitse.
Päättäjät saattavat toivoa taiteilijoiden ryhtyvän laumoittain luoviksi
yrittäjiksi, mutta ei kaikkien tarvitse. Minulle riittää ihan hyvin, että saan
silloin tällöin jonkun ihanan keikan edellisten ihanien keikkojen vuoksi
ja jatkoksi. Lisäksi tuon runomuotokuvan ja korvarunon sanataideryhmiin, joita jo ohjaan. Itseni myymisen muodoista panostan mieluiten
apurahahakemuksiin.
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Myytäviksi palveluiksi paketoimisen sijaan tahdon kertoa matkasta ja ihmisistä, joita olen matkalla tavannut. Syyskuussa 2018 ntamo
julkaisee kauniin kirjan, johon olemme Veera Vähämaan kanssa koonneet seitsemän vuoden aikana muistisairaiden vanhusten kanssa kirjoittamiamme korvarunoja. (Tätä kirjoittaessa teemme parhaillaan kirjan
taittoa.) Toivon, että 2019 ilmestyy viimein myös vuosikausia valmisteilla ollut laajempi hoitolaitoksissa tehtävän yhteisötaiteen opas, joka
koostuu esseistä, esimerkkirunoista, noin sadastaviidestäkymmenestä
taideharjoitteesta sekä taiteilijoiden, hoitajien, päättäjien ja taidetyöhön
osallistuneiden kanssa käydyistä keskusteluista.

Kolme hyvää runomuotokuvaharjoitetta, joihin sanataideryhmissä palaan:
Valitse, missä olet katsottavana: Jakaudutaan pareihin ja lähdetään
kävelemään tilassa. Vuorotellen kumpikin valitsee paikan, jossa tahtoo tulla katsotuksi. Saa mennä vaikkapa makaamaan pöydälle, tehdä
olonsa mukavaksi tai käpertyä yksin nurkkaan, selkä huoneeseen päin.
Toinen katselee ja kirjoittaa runon näkemästään. Sen jälkeen vaihdetaan roolit. Lopuksi kumpikin lukee teksin toiselle ääneen ja antaa sen
lahjaksi.

taviksi sanapareiksi. Kirjoitetaan toisesta runo, jossa käytetään kaikki
sanaparit. Sanat voi yhdistää uudisyhdyssanoiksi, kuten vaikkapa ”armomuurahainen” tai ”aurinkoveitsi”, tai väljemmin. Muita sanoja saa
tietenkin käyttää niin paljon kuin on tarpeen.

Hieno muoto korvarunotyölle on ollut runoryhmä, jossa on kokoonnuttu keskustelemaan useampana kertana peräkkäin ja jokaisella kertana koottu keskustelusta korvaruno. Minulle tärkeämpiä ovat kuitenkin
olleet kahdestaan kirjoitetut korvarunot. Olen tahtonut avata kahdestaan kirjoitetut runot myös puhujiensa yhteisölle ja tehnyt tällä ajatuksella apurahoitettuja yhteisötaideprojekteja. Näitä ovat olleet muunmuassa:
Runokortit: Kiersimme kuvataiteilija Jenni Pertun kanssa vanhusten hoivakotien vuoteiden vierellä. Minä kirjoitin korvarunon,
joka tuli kortin takapuolelle, Jenni maalasi samasta keskusteluhetkestä
etupuolelle akvarellin. Jokainen mukana ollut vanhus sai kahdeksan
korttia. Yhdessä hänen ja hoitajien kanssa mietimme, kenelle kortit
lähetettäisiin. Toivoin, että ne elvyttäisivät muistisairauden kenties jo
katkaisemaa kommunikaatioita. Palaute korteista oli todella kiitollista.
Puhekuplat sairaalan pihalla: Kirjoitin rakkaudesta kertovia runosäkeitä parimetrisiin puhekupliin geriatrisen sairaalan pihalle taidetapahtuma Olohuoneessa.2 Toivoin, että ne muuttaisivat vieraiden ja

Runomuotokuva silmiin katsomalla: Istutaan parin kanssa vastakkain ja katsotaan toista silmiin. Kirjoitetaan vähän runomuotokuvaa
ja palataan silmiin katsomiseen. Kumpikin kirjoittaa runon samaan aikaan. Sääntönä on, että kirjoitusajasta enemmän pitää käyttää silmiin
kuin paperiin katsomiseen.

ohikulkijoiden kokemusta sairaalasta.

Metaforien rakentamista: Tehdään lista siitä, mikä väri, hyönteinen, säätila, keittiöstä löytyvä asia, soitin, työkalu, aikaa ilmaiseva sana,
konjunktio, verbi tms. toinen on. Sen jälkeen yhdistellään lista kiinnos-

2 Alkuperäisenä ideana oli kiinnittää puhekuplat sairaalan julkisivuun, huhuilemaan ikkunoista toisiaan kohti ja keskustelemaan, mutta idea osoittautui tuotannollisesti liian haastavaksi
toteuttaa. Ideaa saa tietenkin laintata vaikka seinämuraaliin.

124

Sävelletyt runot ja konserit: Kirjoitin korvarunoja kahdella van-
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husten hoivaosastolla, monta monta runoa jokaisen vanhuksen kanssa.
Muusikot Veli Vaismaa, Laura Ainali ja Antti Salminen viettivät myös
paljon aikaa osastolla. He sävelsivät vanhusten ja omaisten suosikkirunot ja äänittivät ne levylle.3 Laulut esitettiin sekä julkisessa konsertissa
kulttuuritalo Valveella että hoivakotikonserteissa, jotka keräsivät yhteen
koko laitosyhteisön: asukkaat, hoitajat ja läheiset.

Toisen turkeissa
Katsaus koira-avusteiseen sanataideopetukseen
Veera Vähämaa

Ideasta menetelmäksi
Lähteitä
Bolton Gillie, Field Victoria, Kate Thompson (ed.) 2006: Writing works. A
resource handbook for Therapeutic Writing Workshops and Activities. Jessica Kingsley Publishers.
Buber Martin 1999: Minä ja Sinä. Alkuteos Ich und Du (1923). Suom. Jukka
Pietilä. WSOY.
Harju Timo, Perttu Jenni, Vähämaa Veera 2018: Korvarunoja. ntamo
Hulmi Heli 2010: Saattaen vaihdettava. Vapaudu kirjoittamalla. Kansanvalistusseura.
Savolainen Miina 2008: Maailman ihanin tyttö. Blink Entertainment.
Toivio Miia 2014: Jaetaan sanoja – vuorovaikuts runon kirjoittamisessa,
teoksessa Runon vapaus. Syventävä opas runouden kirjoittamiseen ja lukemiseen. Toim. Tommi parkko. Avain.
www.voimauttavavalokuva.net, viitattu 30.8.2018.

3 Laulan sinun sanoillasi -levy on kuunneltavissa mm. Spotify-palvelussa.
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Rento antaa pusun poskelleni. Se ei oikeastaan ole pusu, vaan pikemminkin ranskalainen suudelma. Kuono hädin tuskin hipaisee kasvojani. Olen
tapaamisessa, jossa yksi osallistujista on berninpaimenkoira Rento.

Syksyllä 2012 tapasin Turun kaupungin lastenkulttuurin suunnittelijan
Leena Hiltusen. Leenalta kuulin ensimmäistä kertaa lukukoiratoiminnasta, tuokioista, joissa lapset lukevat ääneen koiralle. Koira kuuntelee
rauhassa, virheitä korjaamatta. Lapsi saa samalla rapsutella ja silitellä
koiraa.
Onkin tutkittu, että koiran läsnäolo edesauttaa sosiaalisesti ja emotionaalisesti kannustavan ilmapiirin syntymistä lukemistilanteessa (Friesen
2010, 261–267). Tutkimuksissa on todettu myös, että ihmiset arvioivat
useimmat tilanteet, joissa eläin on mukana turvallisiksi ja hyväntahtoisiksi (Ikäheimo 2013, 6.) Lukutilanteissa koira saattaa parhaimmillaan
innostaa lukemaan sellaista lasta, joka ei ehkä muuten olisi kiinnostunut
kirjoista. Rauhallisen eläimen läsnäolo voi myös rauhoittaa levotonta
lukijaa.
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Kuullessani lukukoiratoiminnasta ensimmäistä kertaa, olin vakuuttunut
siitä, että koirat kannustaisivat lapsia myös sanataiteen ja luovan kirjoittamisen pariin. Leena Hiltunen innostui kirjoituskoira-ajatuksesta
vähintään yhtä paljon kuin minä, ja hänelle kuuluukin kiitos siitä, että
koira-avusteiset sanataidetyöpajat saivat mahdollisuuden ensiaskeliinsa.
Hän järjesti minut yhteiseen tapaamiseen Hali-Koira-yrityksen omistajan, Maarit Haapasaaren ja Rennon kanssa. Maarit on eläinavusteinen
valmentaja, lukukoiratoiminnan pioneeri, joka on berninpaimenkoirineen työskennellyt vuosia niin sairaaloissa, palvelutaloissa kuin kouluissakin.
Löysimme moniammatilliseen yhteistyöhön harjaantuneen Maaritin
kanssa heti yhteisen sävelen ja ensimmäiset sanataidetyöpajat, joissa
koira oli mukana, järjestettiin Turun Pansion kirjastolla syksyllä 2012.
Paikalle tulleet viidesluokkalaiset olivat yllättyneitä siitä, että mukana
tosiaan oli ihan oikea koira. Minä olin suunnitellut sanataideharjoituksia tietämättä lainkaan, mikä pajaan osallistuvien oppilaiden suhde kirjoittamiseen tai koiriin oli, enkä oikeastaan vielä tuntenut kovin hyvin
Maaritia ja Rentoakaan. Ensimmäisissä työpajoissa sanataideharjoitus
ja koira olivatkin kuin kaksi toisistaan erillistä palikkaa, jotka eivät vielä
täysin loksahtaneet paikoilleen.
Työpajoja järjestettiin lisää Turun kaupungin tukemana ja tutustuimme
Maaritin ja koirien kanssa yhä paremmin toisiimme. Seuraavissa työpajoissa Rennon tilalla oli uusi tekijä, vasta puolitoistavuotias Viljo-Valdemar. Kun Maarit esitteli Viljon lapsille, hänellä oli tapanaan kertoa
värikkäästi muutamia hassuja anekdootteja Viljon elämästä. Maaritilla
on kotonaan neljä berninpaimenkoiraa ja kaksi kissaa ja hänen kertomuksensa eläinten höpellyksistä aiheuttavat aina suurta hupia lapsissa.
Minulle alkoikin vähitellen valjeta, että toimivien sanataideharjoitusten
ytimessä oli juuri koira, sen elämäntapahtumat ja sen oma yksilöllinen
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persoona. Tämän oivalluksen jälkeen aloimme suunnitella Maaritin
kanssa työpajoja tiiviissä yhteistyössä pohtien kullekin kerralle, mitä
haluamme lapsille opettaa koirista, eläimistä ja kirjoittamisesta sekä
sitä, kuinka koira voisi läsnäolollaan parhaiten havainnollistaa kyseistä
aiheitta. Suunnittelimme yhdessä useita temaattisia kokonaisuuksia, joiden aiheita ovat esimerkiksi aistit tai tunteet.		
Vähitellen sanataidetyöpajat, joissa koira toimii aktiivisessa roolissa, alkoivat muokkautua menetelmäksi, jota vietiin eteenpäin sanataideopetusta, eläinavusteisuutta ja koiramaisuutta yhdistellen. Saimme mahdollisuuden kehitellä työtapaa ensin Turun kaupungin siipien suojissa vuosina 2012-2013 sekä myöhemmin, syksyllä 2014, Turun Sanataideyhdistyksen koordinoimassa Sanataiteen kiertokoulu Kieku-hankkeessa.
Vuosina 2015-2016 toteutimme Turun Kirjan talon koordinoimana
Kerro Koiralle –hankkeen, jossa työskentelimme samojen ryhmien
kanssa lähes kaksi vuotta. Hankkeessa olivat mukana Turun seudun
Kehitysvammaisten Tuki ry, joka kokosi nuorista kehitysvammaisista
aikuisista muodostuvan ryhmän sekä Luolavuoren erityiskoulun kielihäiriöisten 8-10-vuotiaiden lasten ryhmä. Molemmat hankkeet toteutettiin Suomen Kulttuurirahaston tuella. Kirjoituskoirina työskentelivät
Viljo-Valdemar ja Kerro Koiralle –hankkeeseen tuli mukaan vain muutaman kuukauden ikäinen Hali-Koira-harjoittelija Hilma-Maria, joka
kasvoi ensimmäisen vuotensa aikana todelliseksi koira-avusteisuuden
ammattilaiseksi. Useamman vuoden kehitystyön aikana koira-avusteiset sanataidepajat kehittyivät irrallisista, kokeilevista ja hapuilevista työpajoista menetelmäksi, jonka sittemmin rekisteröimme yhdessä Maaritin kanssa. Vaikka Kirjoitetaan Koiralle® nimike on korvamerkitty,
tämän artikkelin herättämiä ideoita ja ajatuksia voi jokainen vapaasti
hyödyntää omassa työssään ja työyhteisössään.
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Miten koira-avusteinen santaidetunti rakennetaan?
Kirjoitetaan Koiralle® –työskentely voidaan määritellä eläinavusteisen opetuksen alalajiksi: se on eläinavusteista taidekasvatusta tai vielä
tarkemmin määriteltynä, koira-avusteista sanataideopetusta. Eläinavusteinen työskentely on eräänlainen kattotermi, joka pitää sisällään
eläinavusteisen toiminnan, terapian ja opetuksen. Eläinavusteinen opetus on ammattilaisten toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista
työskentelyä kouluympäristössä (Ikäheimo 2013, 10-11). Kirjoitetaan
Koiralle® -työpajojen tavoite on inspiroida lapsia luovaan suulliseen ja
kirjalliseen ilmaisuun. Lisäksi niiden tavoite on vahvistaa ja kehittää lasten vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa osallistujien kykyä eläytyä toisenlaisten olentojen asemaan. Osallistuvan ryhmän tarpeista ja tasosta
lähtien pohditaan jokaiseen työpajaan kaunokirjallisuuden työkaluihin
liittyvä oppimistavoite sekä tavoite, joka liittyy vuorovaikutukseen tai
tunnetaitoihin.
Koira-avusteista työpajaa suunniteltaessa on huomioitava muutamia
käytännön asioita. Ensinnäkin on tärkeää varmistaa etukäteen, että tilaan saa viedä koiran. Hali-Koirat koirat ovat ammattilaisia ja ne luokitellaan avustajakoiriksi, joten ne saavat vierailla useimmissa kohteissa.
On kuitenkin hyvin koulukohtaista, saako koiran kanssa mennä sisälle
ja asia on syytä varmistaa koulun johtajalta tai rehtorilta. Jotkut koulut suhtautuvat asiaan myönteisesti, mutta jos oppilailla on esimerkiksi
vakavia allergioita, saatetaan koulussa osoittaa koiralle tietty suljettu
tila, johon liikkuminen rajoittuu. Kirjoitetaan Koiralle ® -työpajat on
useimmiten järjestetty kirjaston tiloissa. Näin oppilasryhmät voivat yhdistää kirjastovierailun ja sanataidetyöpajan. Työskentelyyn soveltuvat
parhaiten alle viidentoista oppilaan pienryhmät ja kirjastovierailu onkin
helppo järjestää siten, että puolet luokasta osallistuu sanataidetyöpajaan
ja puolet luokasta vierailee kirjastossa, jonka jälkeen osia vaihdetaan.
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Kirjoitetaan Koiralle® -työpajat rakentuvat aina samalla tavalla. Pyrimme järjestämään tilan siten, että lattiatilaa ja vapaata liikkumatilaa jää
koiralle mahdollisimman paljon. Lapset istuvat yleensä puoliympyrässä
lattialla. Ensin on vuorossa yhteinen liikunnallinen kierros, jonka aikana jokainen osallistuja saa näyttää ”jumppaliikkeen”, jonka toiset toistavat. Kun koira käy kuonollaan napauttamassa palloa, on aika siirtää
pallo seuraavalle. Ohjaaja korostaa, että liike voi olla miten pieni tahansa, vaikka vain pikkurillin heilautus tai silmien pyöräytys. Näin saadaan
mukaan sellaisetkin osallistujat, joilla on mahdollisia liikuntarajoitteita.
Jumppakierroksen jälkeen istutaan alas ja seuraa suullinen kierros. Uuden ryhmän kanssa se voi olla nimikierros tai tutun ryhmän kanssa
kierros, joka liittyy jotenkin päivän aiheeseen: lapsi voi kertoa vaikkapa
lempituoksunsa tai jonkin asian, mikä pelottaa. Nämä alun kierrokset
ovat äärimmäisen tärkeitä kahdesta syystä: kun suuri hurmaava koira
astuu huoneeseen se herättää intoa, joka saattaa purkautua kärsimättömyytenä tai levottomuutena. Kun koiran ohjaaja huolehtii siitä, että jokainen lapsi saa kontaktin koiraan, tilanne rauhoittuu välittömästi. On
myös tärkeää, että ohjaaja pääsee heti alussa jyvälle siitä, millä mielellä
osallistujat ovat. Itse pyrin sanataidetyöpajoissa siihen, etten koskaan
aloita pitkällä monologilla, vaan päästään osallistujat ääneen. Ohjaajan
on hyvä huomata heti, jos joku osallistujista on erityisen väsynyt tai
huonolla tuulella.
Kun kierrokset on tehty, seuraa työpajan ”tieto-osuus”, jonka aikana
Maarit kertoo lapsille esimerkiksi koiran aisteista tai koirien tunteista ja
kokemusmaailmasta. Maarit on kehittänyt erilaisia tehtäviä, joita koirat
voivat suorittaa havainnollistaakseen kyseessä olevaa asiaa. Koira voi
vaikkapa etsiä piilotettuja herkkuja, soittaa kuonollaan pientä kelloa tai
tunnistaa erilaisia värejä. Tieto-osuuden aikana on tarkoitus oppia koirista ja yleisemminkin eläimistä. Kun koirat tekevät erilaisia tehtäviä,
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pyrimme osallistamaan myös lapsia mahdollisimman paljon.
Toiminnallisen osion jälkeen on luontevaa rauhoittua sanataideharjoituksen pariin. Koska työskentelyn tarkoitus on kehittää myös ryhmäja vuorovaikutustaitoja, tehdään harjoitus usein parin kanssa. Minä
annan kirjoitusharjoituksen, joka liittyy päivän aiheeseen. Esimerkiksi
aistiteeman alla lasten tehtävänä on kuvitella, että Viljo-Valdemar on
lähtenyt karkumatkalle ja kirjoittaa Maaritille postikortin. Karkupaikka
voi luonnollisesti olla Mars, Espanja tai takapihan roskis. Paikkaa on
tarkoitus kuvailla eri aistien avulla paljastamatta kuitenkaan suoraan,
mikä paikka on kyseessä. Tässä lasten on tarkoitus asettautua koiran
asemaan mahdollisimman tarkasti ja pohdittava esimerkiksi sitä, miten
suuri merkitys hajuaistilla on koiran elämässä.
Sanataideharjoituksissa tutustutaan aina samalla myös kaunokirjallisuuden peruskäsitteistöön, osallistujien ikätaso ja kehitystaso huomioiden.
Esimerkiksi aistiharjoituksen myötä lapset tutustuvat miljöön käsitteeseen ja pohtivat sitä, kuinka erilaisia aisteja voi hyödyntää osana kaunokirjallista tekstiä. Sanataidetuokioiden lopuksi jokainen pari lukee
tekstin ääneen. Parit voivat jakaa tekstin siten, että molemmat pääsevät
lukemaan tai jos lapset ovat luku- ja kirjoitustaidottomia, aikuiset toimivat tässä apuna. On tärkeää, että lapsia ei painosteta kovaan ja selkeään
äänen käyttöön, vaan lapsi saa lukea tekstinsä hiljaa, vaikka vain kuiskaten, jos se tuntuu parhaalta. Ohjaajat korostavat, että teksti luetaan
enemmänkin koiralle kuin muulle ryhmälle.
Kun aloittelimme Kerro Koiralle –toimintaa Luolavuoren koululla
syksyllä 2015, suurin osa lapsista oli vielä kirjoitustaidottomia. Harjoitukset toteutettiin yleensä siten, että lapset ideoivat yhdessä ja minä
kirjoitin ylös lasten ehdotuksia. Saatoimme tehdä aukkotarinaa, johon
olin luonut pohjan ja jota lapset suullisesti täydensivät, tai saatoimme
tehdä esimerkiksi Viljon ja Hilman lelujen inspiroimana yhteistä tari132

naa, jota kukin vuorollaan jatkoi parilla lauseella tai vaikka vain yhdellä
sanalla. Joskus työskentelimme myös pienryhmissä, joissa kirjureina
toimivat kouluavustajat, Maarit, luokan oma opettaja ja minä. Kirjurina
toimivan aikuisen on kuitenkin tärkeää olla laittamatta sanoja lapsen
suuhun. Aikuinen voi antaa apukysymyksiä tai täkyjä, jos lapsen on
vaikea päästä alkuun. Muuten aikuisen tehtävä on kirjoittaa ylös villeimmätkin visiot, silloin kun ne eivät loukkaa tai vahingoita ketään
toista. Jos lapsi kirjoittaa itse, aikuinen ei saa kiinnittää huomiota lapsen tekemien kirjainmerkkien ulkoasuun tai kielen oikeellisuuteen. On
äärimmäisen tärkeää, että mukana toimiva aikuinen ei jumitu omaan
loogisrationaaliseen laatikkoonsa, joka pahimmillaan estää lasta käyttämästä omaa mielikuvitustaan. Sadutus-menetelmää kehittäneen Liisa
Karlssonin mukaan lasten kyselevä asenne tyrehtyy silloin kun aikuinen
esittää jatkuvasti kysymyksiä, arvioi lasta, eikä anna tilaa lasten omille
ajatuksille tai aloitteille (Karlsson 2003, 25). Joskus käy kuitenkin niin,
että esimerkiksi erilaiset WC-kuvastoon liittyvät asiat esiintyvät tekstissä tiheästi. Jos pieruhuumoria viljellään liikaa, se saattaa tuntua osasta
lapsia kiusalliselta tai estää tarinaa etenemästä. Näihin tilanteisiin olen
kehittänyt niin sanotun pierukorttikäytännön. Se tarkoittaa sitä, että
lapset saavat liittää tarinaan yhden kakkavitsin. Sen jälkeen pierukortti
on käytetty ja tarina voi jatkua eteenpäin. Pierukortin avulla aikuinen
voi halutessaan laajentaa tarinan maailmaa ilman, että lapsiosallistuja
kokee tulleensa torjutuksi tai nolatuksi.
Kun aloittelimme koira-avusteista sanataidetyöskentelyä, minulla oli usein pelko siitä, että koira syö kaiken huomion, eikä kirjoittamiseen riitä motivaatiota, kun kaikki haluavat rapsuttaa koiraa. Luuloni
osoittautui mitä suurimmassa määrin vääräksi. Kun työpajan rakenne
oli toistuvasti samankaltainen ja sisällöt vaihtelivat mielekkäästi, osallistujat alkoivat Kerro Koiralle –hankkeen aikana jo odottaa sanataideosuutta. Jos syystä tai toisesta toiminnallinen osuus koiran kanssa
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vei enemmän aikaa kuin tavallisesti osallistujat alkoivat jo kysellä, koska
pääsee kirjoittamaan.

Missä piilee koiran voima?
Koirat ovat mukana erilaisissa laitosympäristöissä yhä useammin. Ne
saattavat työskennellä kouluissa, vanhusten palvelutaloissa tai sairaaloissa. Se ei ole ihme, ovathan koira ja ihminen olleet läheinen tiimi
jo yli 30 000 vuotta. Koirat ovat aina toimineet ihmisten apureina ja
kumppaneina: paimenkoirina, vahtikoirina, sotakoirina, metsästyskoirina ja seurakoirina. (Klemettilä 2013, 15). Elintason noustessa on alettu
kiinnittää yhä laajempaa huomiota ihmisten vapaa-aikaan, terveyteen ja
hyvinvointiin. Tutkimustieto eläimen läsnäolon vaikutuksista ihmisen
hyvinvointiin on lisääntynyt ja eläinavusteisuutta on alettu hyödyntää
yhä enemmän.
Olen osallistunut monena vuonna kouluttajana Sosped-säätiön Sosiaali
pedagogisen koiratoiminnan opetuskokonaisuuteen. Ennakkotehtävänä opiskelijat ovat saaneet kirjoittaa runomuotokuvan1 omasta koirastaan. Kun runomuotokuvia on luettu yhdessä ääneen, kierroksista on
välittynyt kirjoitushetkien lämpö, herkkyys ja kauneus. Sanataidetyöpajoihin koira luo rennon ja välittömän tunnelman, tunnelman jonka rakentamiseen kokeneellakin ohjaajalla voisi mennä pitkään. Mihin
tämä perustuu? Osittain varmasti siihen, että koirat ovat useimmiten
yksinkertaisesti hurmaavia persoonia. Asialle löytyy kuitenkin myös tieteellinen tarttumapinta: nisäkkäiden läheisyyden on todettu vaikuttavan

1 Runomuotokuva on turkulaisen kirjoittajaryhmä Tapiirin kehittämä taidekohtaaminen,
jossa kirjoittaa katselee runon kohdetta, rauhoittuu tämän ääreen ja kirjoittaa runon. Runomuotokuva perustuu perinteisesti kahden ihmisen väliseen vuorovaikutustilanteeseen ja
siitä syntyvään tekstiin.
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aivokemiaan ja hyvinvointiimme erityisesti oksitosiinihormonin kautta
(Laukkanen 2013, 22). Oksitosiinista puhutaan joskus myös ”halihormonina” tai ”rakkaushormonina”, koska se vaikuttaa nimenomaan turvallisuuden ja hyvänolon tunteeseen (Laukkanen 2013, 26-27). Useissa
tutkimuksissa on todettu, että eläimen läsnäolo ja kosketus lisäävät oksitosiinin määrää ja laskevat stressitasoja (ks. Laukkanen 2013, 32-33).
Uskallan väittää, että Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan koulutuskokonaisuuteen osallistuneiden ihmisten lemmikkieläimistä kirjoitetuissa
runomuotokuvissa oli aistittavissa oksitosiinihormonin vaikutus. Aivokemialla on osansa myös siinä, että koiran läsnäolo oppitunneilla luo
äärimmäisen otolliset puitteet taidelähtöiseen työskentelyyn.
Tärkeää otollisten olosuhteiden luomisessa työskentelylle on myös
koiran ohjaajan suhtautuminen koiraan. Maaritin mukaan koiran ei ole
hyvä olla alati käskyn alla, vaan koira saa kulkea tilassa mahdollisimman
vapaasti ja käyttää myös omaa luovuuttaan. Maarit korostaa, että työskentelyssä on edettävä koiran ehdoilla (Haapasaari 2018). On tärkeää,
että toimintatila on rauhallinen, joko suljettu tai hyvin rajattu paikka,
jossa ei ole taustahälinää tai läpikulkua. On tärkeää, että koira pääsee
vetäytymään tilanteesta pois aina, jos siitä siltä tuntuu. Aivan kuten ihmisetkin, koira tarvitsee myös lepotaukoja, sen on saatava juoda, käydä
tarpeillaan ja nuuskuteltava välillä aivan rauhassa. (Haapasaari 2018).
Positiivisen vahvistamisen merkitys on sekin suuri, kun puhutaan ohjaajan ja koiran suhteesta. Kirjoitetaan Koiralle ® -työpajojen aikana
koirat suorittavat toisinaan erilaisia pieniä tehtäviä, joiden tarkoituksena on havainnollistaa koirien aisti- tai kokemusmaailmaa. Esimerkiksi
Viljo-Valdemar ja Hilma-Maria osaavat erottaa toisistaan punaisen ja
keltaisen värin. Kun Maarit sanoo: ”Red!”, koira koskettaa kuonollaan
punaista palloa. ”Pallo!” kehotuksella koira koskettaa keltaista palloa.
Aina värien erottaminen tai muutkaan tehtävät eivät mene koirilta ihan
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putkeen. Pieleen mennyt tehtävä korjataan kuitenkin vain pienellä äännähdyksellä ja onnistuneesta suorituksesta koira saa palkinnon. Tämä
toimii lapsille esimerkkinä, jonka tapaan kerta toisensa jälkeen tuoda
esiin: ”Huomaatteko? Viljo ei nyt ihan onnistunut tällä kertaa, mutta se
ei haittaa mitään. Se yritti uudestaan ja heti meni paremmin.” Koiran
esimerkki ja pikkumokat kannustavat myös lapsia yrittämään vailla pelkoa epäonnistumisesta.

Koira-avusteinen sanataide ja empatia
Uudessa vuonna 2016 voimaan tulleessa perusopetussuunnitelmassa
mainitaan empatia yhtenä opetuksen tavoitteena (Opetushallitus 2014).
Mutta mitä empatia oikeastaan tarkoittaa ja miten sitä voi oppia? Empatiaa on pidetty yhtenä moraalin perustana ja se on yhteiskunnallisesti tärkeää, koska se tukee kykyämme toimia yhdessä (Aaltola & Keto
2017,7). Empatiasta puhutaan arkikielessä paljon, mutta se, mitä sillä
tarkalleen ottaen tarkoitetaan jää usein hämäräksi. Elisa Aaltola (2017,
25) painottaa, että empatia ja sympatia on syytä erottaa toisistaan. Sympatia on tunne, jota tunnetaan toista kohtaan. Empatia viittaa kuitenkin
toisen kanssa tuntemiseen, kokemisen jakamiseen ja myötäelämiseen.
Empatian voidaan ajatella olevan kokemus toisen yksilön mielentilojen
tunnistamisesta tai niiden kanssa myötäelämisestä (Aaltola 2017, 25.).
Empatian ja taiteen suhde on aina ollut läheinen. Empatia-termi viittasi
alun perin esteettiseen kokemukseen, jonka kautta katsoja identifioituu
taiteen synnyttämään kokemukseen (Aaltola 2017, 25). Käsite juontaa
juurensa 1800-luvun loppuun ja saksalaiseen estetiikkaan. Saksan kielen sana ”Einfuhlung” tarkoitti eläytymistä johonkin, sitä, että kokija ”tuntee jotakin jossakin”. Eläytymiseen liittyvä keskustelu juontaa
juurensa taideteoriaan ja jo Aristoteles korostaa eläytymisen merkitys136

tä Runousopissaan (Ruonakoski 2015, 78). Myös kaunokirjallisuuden
lukemisen ja empatiankyvyn suhteesta on puhuttu paljon, vaikkakin
tutkimustulokset ovat olleet osittain ristiriitaisiakin. Aaltolan mukaan
(2017,38) narratiivit ovat tapa simuloida toisen kokemuksia ja tuottaa
toisesta käsitys subjektina, oman olemassaolonsa päähenkilönä.
Yhtenä koira-avusteisen sanataidetyöskentelyn tavoitteena on osallistujien empatian kyvyn kasvattaminen. Sen lisäksi, että uusimmassa
opetussuunnitelmassa kiinnitetään huomiota empatiaan, opetussuunnitelma nostaa esiin myös eläinten oikeudet. Nämä kaksi asiaa liittyvät
yhteen monella tavalla. Jotta pystymme todella kiinnittämään huomiota
eläinten hyvinvointiin, on eduksi, jos meillä on edes jonkinlainen käsitys siitä, kuinka eläimet kokevat ja tuntevat.
Kirjoitetaan Koiralle® -työpajoissa sanataideharjoitusten lähtökohtana
on usein koiran turkkeihin asettuminen. Lasten tehtävänä on kirjoittaa
tai kertoa tarina koiran näkökulmasta, kuvitella, miten koira tuntisi, kokisi ja ajattelisi tietyissä tilanteissa. Yhtenä vakioharjoituksenamme on
”Viljo-Valdemarin rakkauskirje”. Sanataideharjoituksen tavoitteena on
kehittää lasten taitoa tunnistaa ja nimetä tunteita, mutta myös treenata
metaforien ja vertausten käyttöä. Rakkauskirjeharjoitukseen liittyy ”tositarina” Viljon elämästä. Viljo on kerran ollut mukana kissanäyttelyssä
ja siellä hän on tavannut upean alpakan, Kreetan. Viljo on ihastunut
alpakkaan kertarysäyksellä, mutta alpakka ei ole välittänyt Viljosta aivan
yhtä paljon. Alpakka-Kreetalla on jo ”kumppani” Carlos-alpakka. Toisin kuin aistiharjoitustehtävässä, tässä lapset eivät todellisuudessa asetu
suoraan oikean, fyysisen koiran turkkeihin. Lienee selvää, että koiran
kokemus rakastumisesta on tässä vahvasti inhimillistetty. Viljosta muodostuu tässä harjoituksessa selkeästi fiktiivinen henkilö, jonka ääni rakentuu ”rakkauskirjeissä”, jotka usein vilisevät kirjoittajan tarkoituksella tekemiä koiramaisia kirjoitusvirheitä ja puhekielisiä ilmaisuja.
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Elisa Aaltolan mukaan (2017, 29) yleisin tapa lähestyä empatiaa on
miettiä, miltä itsestä tuntuisi toisen tilalla. Hän erottaa toisistaan projektiivisen empatian ja simulaation. Projektiivinen empatia viittaa toisen saappaisiin asettumiseen, eli siihen, että oma minä projisoidaan
toisen asemaan (Aaltola 2017, 30). ”Viljon rakkauskirje” harjoituksessa on kyse juuri projektiivisesta empatiasta. Harjoitusta hyödynnetään
yleensä 11-12-vuotiaiden lasten kanssa, joille ihastumiset ja tykästymiset ovat jo arkipäivää. Tämänkaltaiset tunteisiin liittyvät kysymykset saattavat olla esipuberteetissa oleville lapsille mutkikkaita ja niihin
liittyy monenlaisia ristiriitaisia tunteita. Viljon kirjeessä lapset innostuvat usein projisoimaan näitä tunteita hauskoilla, herkillä ja lämpimillä
sanankäänteillä. Lasten kirjoittamissa kirjeissä välittyy lähes poikkeuksetta se, että ”onneton ihastuminen” on osunut yhden jos toisenkin
kirjoittajan kohdalle.
Koiran turkkeihin asettuminen tarjoaa lapsille turvallisen paikan omalle
identiteettityölle. Koiraan voi ja saakin projisoida omia tunteita. Jari
Sinkkosen mukaan (2013,42) lapsi oppii eläimiä seuraamalla myös niiden vaistomaisesta käytöksestä. Eläimiin voi niitä vahingoittamatta sijoittaa sellaisia ominaisuuksia, joita niissä ei objektiivisesti katsoen ole,
mutta jotka tekevät eläimestä lapselle eräänlaisen mielikuvitustoverin.
Tällä on erityisen suuri merkitys yksinäiselle lapselle. Koira-avusteisesta
sanataiteesta tuntuukin olevan erityisen suurta iloa niille lapsille, jotka
eivät ehkä koe saavansa ryhmässä tarpeeksi arvostusta osakseen. Kerro Koiralle –projektissa mukana olleessa koululuokassa oli lapsi, jolle
puheentuottaminen oli erityisen hankalaa. Hän kuitenkin löysi jo aivan
alussa pikku Hilman kanssa täydellisen yhteisen kielen ja pieni koiranpentu oli läpeensä ihastunut lapseen, jolle muiden lasten kanssa kommunikointi vaikutti tuottavan suuria vaikeuksia. Tämä yhteinen sävel
Hilma-Marian kanssa lisäsi luokkatovereiden arvostusta lasta kohtaan
ja toi häntä näin lähemmäs ryhmää.
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On kuitenkin tärkeää, että lapset oppivat ymmärtämään myös sen, että
koira ei ajattele ja tunne täysin samalla tavalla kuin ihminen. Aaltolan mukaan projektiolla ja simulaatiolla on merkittävä ero: projektio
korvaa toisen yksilön itsellä, simulointi korvaa itsen toisella (Aaltola
2017, 31). Aaltola näkee projektion ja simulaation eron ymmärtämisen
tärkeänä moraalin kannalta: projisointi on itsekeskeisempää, omaan
minään kohdentunutta, kun taas simulointi on toiseen kohdistuvaa,
toissuuntautunutta (Aaltola 2017, 32.).
Ajattelen, että koira-avusteisella sanataiteella voidaan harjoittaa sekä
projektiota että simulaatiota. Molemmat ovat tärkeitä ja niillä on oma
funktionsa. Sanataideharjoitukset, joissa projektio nousee keskiöön,
ovat harjoituksia, jotka kehittävät tunteiden nimeämistä ja tunnistamista. Harjoituksilla voidaan kuitenkin pyrkiä kehittämään myös simuloivaa empatiaa. On tärkeää kertoa lapsille siitä, kuinka erilaiset ovat
koiran aistit verrattuna ihmisiin. Tai siitä, miten koira viestii eleillään.
Miten koira ilmaisee rentoutta ja luottamusta tai miten se viestii olevansa stressaantunut? Esimerkiksi aisteihin liittyvät sanataideharjoitukset
tukevat simulaation kehittymistä. Kun lapset kirjoittavat vaikkapa kuvauksia paikoista koiran näkökulmaa hyödyntäen, heidän pitää todella
kuvitella, miltä maailma näyttäisi, jos silmät olisivat puolen metrin korkeudella tai miltä tuntuisi, jos hajuaisti olisikin miljoona kertaa parempi.

Menetelmän herättämät kysymykset
Nyt kun olemme vierailleet yhdessä Maarit Haapasaaren ja Hali-Koiran kanssa sadoissa eri kohteissa, palaute on ollut pääosin positiivista.
Työskentely herättää kuitenkin myös kysymyksiä. Yleisimmät etukäteen
esiin nousevat mahdolliset epäilykset liittyvät käytännön järjestelyihin.
Miten erilaiset kulttuuriset käsitykset koirista huomioidaan? Voivatko
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esimerkiksi islaminuskoiset osallistujat olla mukana työpajoissa2? Entä
miten allergiat huomioidaan?
On tärkeää tiedottaa toiminnasta selkeästi etukäteen ja painottaa, että
paikalle on tosiaan tulossa ihan oikea, elävä koira. Luokanopettajat
voivat lähettää viestin vanhemmille ja varmistaa, onko lapsen osallistuminen sallittua. Esimeriksi allergia on mahdollista huomioida etukäteen oikealla lääkityksellä. Työpajoissamme on ollut usein mukana
islaminuskoisia osallistujia ja suhtautuminen koiraan on luonnollisesti
vaihdellut, aivan kuten muidenkin uskontojen edustajien kohdalla. Osa
lapsista haluaa istua etäällä koirasta, eikä halua koskea koiraan. Joskus
lapset silittävät koiraa, mutta pesevät sen jälkeen huolellisesti kätensä.
On tärkeää, että ohjaajat ovat herkkiä osallistujien signaaleille ja kunnioittavat jokaisen ihmisen omaa tahtoa tilanteissa. Tärkeää on myös se,
että koiran ohjaaja aluksi kysyy selkeästi: ”Onko joku joka ei halua, että
koira tulee lähelle?” Tämä on paras tapa lähestyä asiaa. On tärkeää, että
koiran kanssa toimivat aikuiset ymmärtävät, että kaikki eivät välttämättä
rakasta koiria. Hali-Koirat ovat alansa huippuosaajia ja niillä on tarkka
vainu aistia se, jos joku ei halua niitä lähelleen. Kaikkiin tilanteisiin on
tähän mennessä löydetty helppo käytännön ratkaisu, joka liittyy yleensä
siihen, kuinka tila järjestetään toiminnan aikana. Allerginen lapsi voi
varautua työpajaan ottamalla allergialääkkeen etukäteen, hän voi pysyä
etäällä koirasta tai mahdollisesti hän voi saada opettajalta muuta ohjelmaa tunnin ajaksi.
Omat kriittiset pohdintani koira-avusteisia sanataidetyöpajoja kohtaan
liittyvät pitkälti eläinten oikeuksia ja etiikkaa koskeviin asioihin. Koira
on työpajoissa töissä aivan yhtä paljon kuin sanataideohjaaja ja koiran omaohjaajakin ovat. Koira ei ole kone, vaan elävä olento, joka vä-

2 Koiraa pidetään sian ohella yleensä islamilaisessa maailmassa kaihdettuna eläimenä (ks.
Laitila 2009, 59).
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syy, kyllästyy, turhautuu tai riehaantuu, siinä missä ihminenkin. Aivan
kuin ihmisillä, koirilla voi myös olla hyviä ja huonoja päiviä. Maarit
suhtautuu koiriinsa mitä suurimmalla kunnioituksella. Hän painottaa,
että mukana olevan koiran on nautittava työskentelystä ja työskentelyn
on tapahduttava koiran ehdoilla. Koiran on oltava rokotettu, terve ja
vakuutettu, eivätkä kirjoitushetket saa venyä liian pitkiksi (Haapasaari
2018). On myös tärkeää ymmärtää, että kaikki koirat eivät suinkaan
sovellu eläinavusteiseen työskentelyyn tai ne saattavat sopia erilaisille
kohderyhmille. Esimerkiksi koira, joka nauttii vanhusten palvelutalossa ikäihmisten rapsutteluista ei välttämättä viihdy vilkkaan lapsijoukon
parissa. Oma koirani Myy on varautunut ja vetäytyvä uusien ihmisten
seurassa, enkä voisi kuvitellakaan ottavani sitä hälisevän lapsiryhmän
luokse.
Kun käyn kouluttamassa Kirjoitetaan Koiralle® työskentelystä, minulta
kysytään usein, mitä koira oikeastaan ”tekee” työpajojen aikana. Koiran
ei tarvitse ”tehdä” juuri mitään. Silloin kun lapset aloittavat kirjoitusharjoituksen, he saavat makoilla lattialla, istuskella tai hakeutua pulpetin ääreen. He saavat olla juuri niin kuin tahtovat. Sama pätee koiraan.
Kun lapset kirjoittavat, Viljo saattaa kierrellä keräämässä rapsutuksia
ja nuuskuttelemassa sukanpohjia. Usein se jossain vaiheessa kellahtaa
keskelle lattiaa torkkuman ja viestii koko olemuksellaan: ”Kaikki on
hyvin ja täällä on turvallista ja mukavaa.”
Eläinavusteisen työskentelyn yhtenä periaatteena onkin oltava ohjaajan
luottamus eläimeen. Minun ja Maaritin on voitava luottaa siihen, että
koiralla on pelisilmää toimia ryhmätilanteissa parhaaksi katsomallaan
tavalla. Meillä on kokemusta tilanteista, joissa esimerkiksi kahden oppilaan välinen yhteistyö ei toimi. Kerran kun riitaisan kaksikon epäsopu
yltyi äänekkääksi, Viljo-Valdemar meni kaksikon luo ja asettautui makaamaan heidän väliinsä. Näin alkanut torailu päättyi koiran rapsutta141

miseen ja sanataideharjoituksen sujuvaan kirjoittamiseen. Kun koira on
mukana sanataideopetuksessa, on ehdottoman tärkeää, että eläin itse
nauttii mukana olosta. Maaritin mukaan eläinavusteisuuden kultainen
sääntö onkin, että aina edetään eläimen ehdoilla (Haapasaari 2018).
Silloin kun sanataideharjoitukset ohjaavat kohti projektiivista empatiaa, tullaan väistämättä myös antoropomorfismin kysymyksen äärelle.
Onko haitallista tai epäeettistä inhimillistää eläin? Jos tekstin minäkertoja, koira, on selvästi kokemusmaailmaltaan lähempänä ihmistä
kuin eläintä. Onhan selvää, ettei koira koe samankaltaisia ihastumisen,
kateuden tai mustasukkaisuuden tunteita kuin ihminen. Näitä asioita
on tärkeää rekflektoida lasten kanssa jälkikäteen. Lapset hahmottavat
hyvin sen, että fiktiivisessä tekstissä esiintyvä koira ei ole oikea Viljo tai
oikea Hilma, vaan kyseessä on tekstiin syntyvä hahmo, kaunokirjallinen
konstruktio.

Lopuksi
Esiin nostamistani kriittisistä näkökulmista huolimatta uskon kuitenkin
vahvasti eläinavusteisen opetuksen laajoihin mahdollisuuksiin. Yksi
Kirjoitetaan Koiralle ® -työskentelyn keskeisiä tavoitteita on saada kirjoittamaan ja keksimään sellaisetkin lapset, joille tarinointi ja sanoilla
leikittely on vaikeaa tai vastenmielistä. Syksyllä 2014 järjestimme osana
Sanataiteen kiertokoulua Kirjoitetaan Koiralle -työpajoja kymmenessä
alakoulussa Varsinais-Suomen alueella. Mukanamme olivat toisinaan
myös Linda Heino ja Kristiina Landen, opettajaopiskelijat, jotka tutkivat Pro gradu –työssään opettajien käsityksiä koira-avusteisista sanataidetyöpajoista. Erityiseksi vahvuudeksi työpajoissa nähtiin juuri se,
että sellaisetkin oppilaat, jotka eivät normaalisti päässeet alkuun kirjoittamisessa, saivat aikaan tekstiä ja innostuivat tekemisestä, kun koira
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oli mukana. Opettajat nostivat esiin myös sen, että koira-avusteinen
sanataide innosti erityisesti poikia kirjoitusharjoituksiin ja tekstien taso
yllätti opettajat positiivisesti (Heino & Landen, 2015, 51).
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Kielipeliappelsiini
Daniil Kozlov

1. Häviäjän ehdoilla
Yksinkertaisimmillaan pelillisyys sanataiteessa tarkoittaa pelielementtien (niin tietokonepeleistä tunnettujen kuin täysin uusienkin) tuomista
sanataideopetukseen. Monimutkaisimmillaan sanataideohjaajan rooli
on itsessään käsitettävissä kielen peliohjaajan roolina, ja sanataiteen
tehtävät kielipeleinä. Tässä tekstissä tutkin pelillisyyden historiaa, teoriaa ja käytäntöä sanataideopetuksessa.
Sanataideopetuksen ja pelillisyyden liiton synnyinhistoria on vahvasti
sukupuolittunutta, vaikka esimerkiksi tietokonepelien pelaajien kesken
sukupuolijakauma on suhteellisen tasainen (Bosmans & Maskell 2012,
8-9; 40). Pelillisyys käsitteenä on tullut osaksi sanataideopetusta siitä
huolesta, että varsinkin poikien lukutaito on heikentynyt huomattavasti
(Lukukeskus 2017, 6.8.2018), mikä on asettanut alalle paineita tavoittaa
myös tämä kohderyhmä – onhan sanataideopetuksen selvimpiä päämääriä kehittää osallistujien kielellistä ajattelua.
Pelillisyyden tuominen sanataideopetukseen on siis samaa perua kuin
räpinkin. Taustalla on ajatus siitä, että jos vuori ei tule poikien luo, niin
sanataideohjaajat tuovat sen heille joksikin tunnistettavaksi naamioituna. Tästä ajatuksesta syntyi esimerkiksi Turussa vuonna 2016 toiminut
Tunne hahmosi, tunne sanasi -kerho, jonka ”[…] keskeisenä tavoitteena
on innostaa lapsia ja erityisesti poikia kirjoittamisen, kirjallisuuden ja
sanataiteen pariin”. Kerhon ensimmäinen osa koostui ”pelikirjoittami-
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sen kerhoista” ja toinen osa keskittyi ”rap- ja laululyriikoiden kirjoittamiseen itseilmaisun välineenä” (Kirjan talo 2015, 6.8.2018). Olinkin
yksi kyseisen työpajan kehittäjistä ja ohjaajista, ja artikkelissa mainittu
käytännön kokemus ja huomiot kumpuavat pääsääntöisesti kyseisten
työpajojen pohjalta, sekä yksittäisistä työpajoista, joita olen vetänyt saman rungon pohjalta.
Kyseisen hankkeen jälkeen Kirjan talo on myös julkaissut Pelikirjoittamisen opettajan oppaan (Eliadermy, 6.8.2018). Aiheen ajankohtaisuudesta
kielii myös se, että minua on useampaan otteeseen pyydetty puhumaan
aiheesta sekä kirjoittamaan tämä teksti. Yksinkertaisesti: pelit kiinnostavat, koska poikien tulevaisuus kiinnostaa, ja poikia kiinnostavat pelit.
Lähes identtistä ajattelua kuin vuoden 2016 Kirjan talon työpajassa on
nähtävissä paljon huomiota saaneessa vuoden 2017 Sanat haltuun -nimisessä hankkeessa, vaikka se keskittyikin enemmän räpin tekstianalyysiin kuin luovaan itseilmaisuun. Hankkeen etusivulla mainitaan sen
keskeiseksi tavoitteeksi seuraava: ”Innostamme teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan”. Alla
siteerataan poikien lukutaidottomuustilastoja, joiden alla puolestaan
löytyy kuva räppäri Atomirotasta, eli Mikko Sarjasesta. Kuvan päälle on laitettu lainaus artistilta: ”Rap-biisin sanoitus on parhaimmillaan
kuin lyhyt novelli. Ei lukeminen sen vaikeampaa ole.” (Sanat haltuun,
6.8.2018.) Molempien hankkeiden päämäärät ja taustalla olevat ajatukset ovat samat, vaikkakin toteuttamisen metodit ovat hiukan erilaiset.
Pohjimmiltaan kyse on siis yrityksestä sitoa nuorille pojille tuttuja elementtejä (pelit ja rap) vähemmän tuttuun toimintaan (luova kirjoittaminen ja tekstianalyysi). Toiminnan päämäärä on parantaa lukutaitoa,
syventää itseilmaisun edellytyksiä sekä saattaa nuoret muun kirjallisen
kulttuurin (sekä luovan että kuluttavan) pariin osoittamalla, että kirjallisuuden ja sanataiteen etäisyys nuorten elämästä on pienempi kuin
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nämä kuvittelevat, sekä kasvattamalla nuorten itseluottamusta ja motivaatiota. Tosin Sanat haltuun -projektia ohjannut Aleksis Salusjärvi
(2018, 15) sanoo myös, että ”osa uuslukutaidottomuudesta juontuu
kirjailijakuntamme homogeenisuudesta”. Nuoret eivät tunnista maailmojaan kirjallisuudesta.
Pelillisyys on siis ensisijaisesti tuttuuden tunnetta ja kiinnostusta herättävä tekijä, jonka on tarkoitus madaltaa riskiryhmän osallistumiskynnystä; se on uusi pakkaus vanhalle ajatukselle.
Näiden hankkeiden takana toimii siis seuraava ajatusten rypäs:
1. Yksilön kielellinen itseilmaisu ja lukutaito ovat yhteiskunnan ja
ajattelun kannalta tärkeitä asioita.
2. Poikien kyky tuottaa ja kuluttaa kirjoitettua kieltä on heikentynyt.
3. Ongelmana on motivaation, itsetunnon ja kiinnostuksen puute.
4. Nämä johtuvat ainakin osin lukemisen ja kirjallisuuden imagoongelmasta, joka saa pojat ajattelemaan, että se on jotain vaikeaa, tavoittamatonta eikä heitä varten.
5. Ongelmaa on mahdollista korjata osoittamalla nuorille käytännön kautta, että lukeminen ja kirjallisuus ovat läsnä myös heidän
maailmoissaan, näin purkaen kohdan neljä imago-ongelmaa,
mikä puolestaan korjaisi kohdan 3 ongelman, mikä puolestaan
taas korjaisi kohdan 2 ongelman.
Prosessin tarkoitus on siis estää syrjäytymistä ja mahdollistaa tasa-arvoisemman osallistumisen yhteiskunnan (ja mahdollisesti myös kirjallisuusinstituutioiden) toimintaan – lukutaito ja kirjoitustaito nähdään
tärkeinä osina aktiivista yhteiskunnallista subjektiutta. Pidemmällä tähtäimellä moinen ”takaisinkytkentä” korjaisi myös Salusjärven mainitseman kirjailijakunnan homogeenisuuden.
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Suomessa suurin yksittäinen esimerkki yrityksestä vähentää edellä mainittua homogeenisuutta Suomessa on RT LIT AKATEMIA, joka on
kirjoittajakoulu Ruskeille Tytöille (Ruskeat Tytöt, 6.8.2018). Kirja-ala
on muutenkin herännyt homogeenisuuteensa, esimerkiksi kirjakustantamo Penguin oli vastikään päättänyt haluavansa enemmän vähemmistöön kuuluvia kirjailijoita julkaisulistoilleen (Helsingin Sanomat 2018,
6.8.2018).
Voi kuitenkin väittää, että tällaiset poikien lukutaitoa parantamaan pyrkivät hankkeet ovat laastareita rakenteellisemmassa ongelmassa, joka
ainakin osin juontaa juurensa digitalisaation lisäksi myös sukupuolittuneeseen kasvatukseen ja yhteiskuntaan, sekä lukemista vähätteleviin
maskuliinisiin arvoihin, sivistyksen itseisarvon kuolemaan ja markkinalähtöisen hyötyajattelun tunkeutumiseen kaikille elämän osa-alueille.
Tätä heittoa ei kuitenkaan pitäisi ottaa viestinä, että edellä mainitut
hankkeet olisivat turhia, vaan siitä, että ongelman juuri on syvemmällä.
On kuitenkin tärkeää hoitaa myös oireita itse taudin lisäksi.
Vaikka pelillisyyden ja sanataiteen liitto on syntynyt ennemmin reaktiona olosuhteisiin ja eräänlaiseksi lääkkeeksi – edellistä tautimetaforaa
jatkaakseni – on pelaaminen ja sanataidetehtävien tekeminen sukua
keskenään samoissa määrin kuin sanataide ja leikki. Ja ne ovatkin läheistä sukua.

2. Mitä me pelaamme kun pelaamme puheella?
Voidaksemme puhua pelillisyydestä meidän on ensin puhuttava peleistä. Kuten moni arkipuheessa selvältä tuntuva asia, on pelin määritelmä ollut useiden keskusteluiden ja kiistojen kohteena aina Ludwig

Wittgensteinista1 lähtien. Onneksi pelillisyys sanataiteessa ei aiheena
vaadi täydellistä pelin määritelmää – ainoastaan kattavan listan kriteereitä, jotka ovat laskettavissa pelillisiksi. Pelillisen sanataidetehtävän ei
siis tarvitse täyttää pelin määritelmää, vaan riittää, että sillä on pelin
piirteitä. Käytän elementtien jäsentelyyn Roger Cailloisin (2001, 9-10)
kuutta pelin osa-alueen määritelmää:
1. Vapaaehtoisuus osallistumisessa sekä hauskuus.
2. Irrallisuus elämän rutiinista. Pelillä on oma rajattu aikansa ja
tilansa.
3. Epävarmuus, jonka kautta pelin lopputulema on avoin pelaajan
vaikuttimille.
4. Se ei ole tuottavaa siinä mielessä, ettei itse pelaamisen akti tuota
arvoa.
5. Siinä on omat sääntönsä, jotka poikkeavat tavanomaisista
säännöistä ja käyttäytymisestä, ja pelaajien on seurattava näitä
sääntöjä.
6. Siihen kuuluu fiktiivisiä todellisuuksia.
Tämän lisäksi Caillois (2001, 13-14) kuvailee kaksi pelimuodon ääripäätä, paidia ja ludus. Paidialla tarkoitetaan tilanteita, joissa pelin säännöt eivät ole selkeästi ennalta määriteltyjä ja ne syntyvät spontaanisti
ja improvisoiden itse tilanteessa. Ludus puolestaan kuvaa peliä, jonka
säännöt on kokonaisuudessaan suunniteltu etukäteen. Monissa pelin
määritelmät täyttävässä toiminnassa on molempia elementtejä: sekä
improvisaatiolle altista vapaamuotoista toimintaa että etukäteen sovit-

1 Wittgenstein on muun muassa tuottanut käsitteen kielipeli. Vaikka jotkut huomioni väkisinkin hiukan peilaavat Wittgensteinin teorioita vaikkapa kielen ja pelillisyyden suhteesta,
haluan erikseen huomauttaa, etten sovella tässä tekstissä hänen teorioitaan.
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tuja sääntöjä. Arkikielessä näiden eroa on mahdollista käsittää leikin
ja pelin eroavaisuuksien kautta – leikki on vapaamuotoisempaa, peli
taas rajoitetumpaa, mutta usein leikeissäkin on pelin elementtejä ja toisin päin. Erinomaisena esimerkkeinä pelistä, joissa sekä paidia ja ludus
ovat molemmat vahvasti läsnä täydentäen toisiaan, on Dungeons and
Dragons -lautaroolipeli, jossa pelimekaniikat ovat jokseenkin selvät ja
tarkoin ohjatut (ludus), mutta oleellisena osana peliä on myös peliohjaajan, niin sanotun Dungeon Masterin vapaamuotoisempi tarinointi, joka
syntyy ja elää vuorovaikutuksessa peliin osallistuvien pelaajien hahmojen kanssa (paidia).
Sanataiteen ja pelillisyyden liitosta puhuttaessa termit ovat kuin kotonaan, sillä sanataideohjaajan ja oppilaiden välinen dynamiikka on lähellä edellä mainittua D&D-esimerkkiä, mutta pelialustana toimii itse kieli:
sanataideohjaaja antaa oppilaille rajat (ludus) joiden puitteissa oppilas
luo jotain omaa ja uutta (paidia). Ohjaaja puolestaan osallistuu tähän
prosessiin vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa ja tämän ehdoilla – kuin
Dungeon Master.
Näiden edellä mainittujen termien lisäksi käytän sanaa valmispeli, jolla
viittaan yleisesti hyväksyttyihin, suljettuihin pelikokonaisuuksiin, kuten
vaikkapa shakkiin, Minecraftiin tai Pokemon-peleihin.

3. Pelit, pedagogia, pintti grogia
Terminä pelillistäminen on jo juurtunut kielenkäyttöömme. Pelillistäminen tarkoittaa prosessia, jossa jonkin ei-pelillisen funktion toteuttamisen tapaa muutetaan sisällyttämään pelin piirteitä (Deterding &
Dixon & Khaled & Nacke 2011, 9-15). Pelillistämisen tarkoituksena
on houkutella ihmiset täyttämään kyseistä funktiota muuttamalla sen
täyttämistapaa viihdyttävämmäksi. Usein nämä piirteet ovat jonkin150

laisia sääntöjä, jotka mahdollistavat voittamisen ja häviämisen, ja sitä
kautta motivoivat pelaajaa jatkamaan funktion täyttämistä. Esimerkkeinä pelillistämisestä voivat toimia yhtä lailla sykemittarit, jotka asettavat
liikkumistavoitteita ja antavat palkintoja näiden suorittamisesta kuin
kielten oppimiseen tarkoitettu Duolingokin. Älypuhelimet ovat tuoneet kuluttajien saataville runsaasti erilaisia ohjelmia, joiden avulla voi
pelillistää elämänsä eri aspekteja lukemattomin eri tavoin – itselleen
voi antaa pisteitä ja palkintoja jokaisesta päivästä, kun ei ole polttanut
tupakkaa tai vaikkapa kahdesta tunnista ahkeraa opiskelua.
Pedagogisessa kontekstissa pelillistämisellä usein siis tarkoitetaan keinoja tuoda pelin elementtejä opetusprosessiin, taikka luomalla kokonaan uusia pelejä opetettavan aineiston ympärille. Parhaimmillaan
oppiminen yritetään siis muuttaa pelaamisen sivutuotteeksi. Pelillistämisellä opetuksessa onkin pitkät juuret, joilla on pitkälti samanlainen
tarina kuin sanataiteen ja pelillisyyden liitolla: ihmiset piti saada houkuteltua tai huijattua oppimaan jotain tärkeää. Vaikka sitten suklaakarkein
tai tähtitarroin. Vaikka sitten Alkupolku-sarjan2 pelein.
Sanataideopetuksen kohdalla kyse on kuitenkin vielä monimutkaisemmasta suhdekuviosta. Puhuttaessa pelillisyydestä sanataideopetuksessa
ei useinkaan puhuta yleisen opetuksen tai sanataideharjoitusten pelillistämisestä, vaan myös valmispelien elementtien, kuten fiktiivisen maailman tai pelisääntöjen soveltamista tehtävissä. Näin pelillisyys sanataiteessa päätyy kantamaan kahta merkitystä, jotka on syytä eritellä:
1. Valmispelien elementtien, kuten sääntöjen, hahmojen tai miljöön lainaaminen osaksi tehtävää tai näiden käyttöä tehtävän
pohjana voi kutsua pelilähtöiseksi pelillistämiseksi. Tämän ensisi-

2 Alkupolku-sarja on eri-ikäisille tarkoitettu pedagogisten tietokonepelien sarja, jotka opettavat erilaisten pienoispelien kautta pelaajille kouluaineiden sisältöä, kuten matematiikkaa
tai luonnontieteitä.
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jainen tehtävä on tarjota nuorelle tuttua samastumispintaa, madaltaa osallistumiskynnystä sekä hyödyntää tuttuja mekaniikkoja
uudessa toimintaympäristössä.
2. Pelikeskeisestä pelillistämisestä voidaan puhua, kun puhutaan pelillistämisestä tämän perinteisessä mielessä, eli kun prosessiin,
opetukseen tai itse harjoituksiin lisätään pelillisiä elementtejä.
Tämän ensisijainen tehtävä on osallistumiskynnyksen madaltamisen lisäksi myös viihteellisyyden lisääminen.
Kuten paidian ja luduksen kohdalla niin myös pelilähtöisyys ja pelikeskeisyys eivät ole toisiaan poissulkevia, päinvastoin ne saattavat ruokkia toisiaan ja sekoittua, kun vaikkapa Minecraftin esineiden tuottamisen eli
”craftaamisen” säännöt muuttuvatkin osaksi oppilaan omaa sanapeliä.
Kirjoitinkin aikaisemmin, että pelaaminen ja sanataidetehtävien tekeminen ovat läheistä sukua keskenään, ja käytin viitteellisenä esimerkkinä
D&D-roolipelin rakennetta. Väite kestää myös lähempää tarkastelua:
Jokainen sanataidetehtävä on eräänlaista kielen (pelikeskeistä) pelillistämistä. Se täyttää Cailloisin pelin kriteerit, ja monien muiden pelin
määritelmien kriteerit osittain tai kokonaan. Lähes kaikki luovan kirjoittamisen ja sanataiteen tehtävät ovat tiettyjä kielenkäytön sääntöjä
(ludus), joiden puitteissa pelaaja saa edetä kielessä kuin pelialustalla.
Luonnollisesti pelaaja etenee myös kielen omien sääntöjen (ja mahdollisten kaunokirjallisten konventioiden) puitteissa. Luovissa tehtävissä,
vaikka ne tietyt säännöt asettavatkin, kuitenkin kannustetaan viemään
peliä paidian suuntaan. Sanataideohjaus siis innostaa ihmisiä leikkimään
kielellä pelillistämällä sen aspekteja. Luovuushan on nimenomaan leikkiä – leikkiä sanoilla, ajatuksilla ja pensseleillä.
Sanataiteilu verbinä on kielen kanssa leikkimistä, sen rajojen, mahdollisuuksien ja ilmaisuvoiman kokeilemista. Sanataideopetuksen tehtävät
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ovat peliohjeita, joiden lopullinen tarkoitus on kuitenkin käydä tarpeettomiksi vapaan leikin tieltä.

4. Press START to say
Vetämieni työpajojen alkuosan keskiössä on osallistumisen kynnyksen
madaltaminen, johon kuuluu pelilähtöisen pelillistämisen kevyt soveltaminen luovan kirjoittamisen harjoituksiin. Alkuun usein luodaan jokin toimija, ”pelihahmo”, jolla on omia piirteitä, vahvuuksia, heikkouksia ja taustatarina. Usein nämä hahmot sijoittuvat johonkin valmispelin
todellisuuteen tai narratiiviin. Nämä hahmot toimivat turvallisina ankkureina, joiden ympärille muu luova prosessi pääsee kehkeytymään:
Kun ensin on luotu hahmo, voidaan kirjoittaa tälle koti tai tukikohta,
tukikohdasta voi edetä kotikaupunkiin tai luontoon, sieltä puolestaan
voi laajentua koko planeettaan, keksiä uusia vihollisia jne. Valmispelin
fiktiivistä maailmaa ja tämän sääntöjä käytetään siis ikään kuin apupyöränä luovan kirjoittamisen harjoituksissa.
Apupyöriä kuitenkin tarvitaan kaksi. Kuten mainitsin aiemmin: paradoksaalisesti sanataidetehtävät tähtäävät vapautumiseen rajoitteiden
kautta, leikkiin sääntöjen kautta, eli luduksen tärkein tehtävä on saattaa
oppilas kielellisen paidian ääreen. Toinen käytettävä apupyörä on luduksen tiukkuus. Liian väljä, säännöiltään epämääräinen tai vapaa tehtävä
saattaa ahdistaa, lannistaa tai yksinkertaisesti olla inspiroimatta oppilasta, jolla ei ole itseilmaisullista itsetuntoa. Monia vaivaa epäonnistumisen pelko liian suuren vapauden edessä, mutta sitä saa vähennettyä
selkeyttämällä ja konkretisoimalla tehtävänantoa – toisin sanoin lisäämällä rajoitteita ja sääntöjä. Selkeämmät rajoitteet ja säännöt tarkoittavat myös selkeämpiä onnistumisen kriteereitä ja päämääriä, ja saattavat
olla motivoivampia kuin tehtävänannoltaan väljemmät verrokkinsa. On
ymmärrettävää, että jo ajatus shakkipelistä voi lannistaa, jos vasta opet153

telee sääntöjä.
Käytännössä luduksen tiukentaminen voi tapahtua kysymällä ja ehdottamalla uusia luomisen kriteereitä portaittain, jolloin ohjaajalle selviää
oppilaan kaipaama ”pelin vaikeusaste”. Esimerkiksi näin: Mikä on lempipelisi, voisiko tämä hahmo olla sen maailman hahmo? Mikä on lempihahmosi,
voiko tämä hahmo olla tämän ystävä tai vihollinen? Mikä on lempihahmosi suurin
heikkous, voisiko hän kaivata jotakin avustajaa? Monilla liukuma todella ohjatusta luomisprosessista vapaampaan tapahtuu todella nopeasti, mikä
tukee ajatusta siitä, että kyseessä on ennemmin epävarmuus omista taidoistaan kuin kyvyttömyys luovaan kielelliseen ajatteluun. Apupyörien
tarve vähenee nopeasti.
Edellä mainittu esimerkki, jossa ohjataan hahmon luontia, on pelilähtöistä pelillistämistä yksinkertaisimmillaan. Siinä pääsääntöisesti
lainataan valmispelin fiktiivistä maailmaa kirjoittamisen tueksi – tätä
voi melkein kutsua ohjatuksi fanfictionin kirjoittamiseksi. Tällainen
pelilähtöisen pelillistämisen prosessi on sevellettavissa mihin tahansa,
missä on oma fiktiivinen maailmansa. Valmispelit tuntuvat kuitenkin
soveltuvan tähän erityisen hyvin – kirjoja tai elokuvia paremmin – sillä
tietynlainen vuorovaikutusmahdollisuus, selkeät dynamiikat ja toimintamotiivit, pelin sisäiset säännöt ja pelaajan osallistavuus jo lähtökohtaisesti tekevät pelimaailmoista dynaamisia, alttiita osallisuudelle. Ne
muistuttavat rakenteeltaan enemmän mekaanisia laitteita kuin orgaanisia verkkoja, ja siksi niihin on helpompaa tehdä lisäosia. Juuri tästä
syystä, pelien fiktiivisen maailman palikkamaisuuden vuoksi, ne ovat
parempia apupyöriä kuin ei-pelien fiktiiviset maailmat.
Yllättävämpää kohtaamista pelillisyyden ja sanataideohjaamisen välillä
syntyy tilanteista, joissa luomisen prosessit omaksuivat muitakin pelien piirteitä, eli pelikeskeisen pelillistämisen sekoittuessa pelilähtöiseen.
Esimerkkinä tästä on tehtävä, jossa oppilaiden luomat hahmot kamp154

pailevat keskenään.3 Tehtävä on innostava ja aktivoiva, koska siinä on
hyvä tasapaino luduksen ja paidian välillä. Pelidynamiikka, jossa pelaajat
toimivat vuoron perään, on kaikille tuttu, ja monista vuoropohjaisista
rooli- ja strategiapeleistä tuttu taistelumekaniikka pääsee toteutumaan
luovalla ja kielellisellä tavalla. Parhaimmillaan kirjoitetun kamppailun
lukeminen ryhmälle luo yhteisöllisyyttä ja lähentää oppilaita, sekä toimii palkitsevana kokemuksena ja kirjoittamisen motivaattorina myös
vastaisuudessa.
Edelliset kaksi esimerkkiä eivät edusta sitä, mihin sanataideopetuksen ja pelillisyyden liitto kykenee, mutta se hahmottaa liiton perusteita. Pelilähtöisyys voi myös kohdata pelikeskeisyyden tilanteissa, joissa
valmispelin sääntöjä siirretään osaksi tehtävää. Esimerkkeinä erilaiset
kamppailumekaniikat tai esineiden luomismekaniikat.4 Myös monet
valmispelien fiktion jatkeeksi luodut hahmot ja tarinat saattavat helposti irrota synnyinkontekstistaan ja päätyä uusiin, omiin maailmoihinsa
– monikaan oppilas, jonka hahmo syntyy jonkin valmispelin sankarin
sidekickkinä, ei lopulta päädy pitämään alkuperäistä asetelmaa, vaan
hahmot alkavat apupyörien irrotessa elää omaa elämäänsä. Monissa
työpajoissa päädytään myös luomaan omia lauta- ja korttipelejä luotu-

3 Kyseessä on yhteiskirjoitustehtävä, jossa nuoret jaetaan pareittain ja näiden hahmot törmäytetään konfliktitilanteessa, joka luodaan hahmojen taustatarinoiden kautta. Perimmäisenä ajatuksena on, että jokainen kirjoittaa vuoron perään yhden hahmonsa toiminnan.
(Mainittakoon, että suurin osa näin kuvailluista tilanteista päätyivät kamppailuun hahmojen
välillä, vaikkei siihen erityisesti ohjeisteta.)
4 Eräs oppilas teki peliinsä ”mineraalikortteja”, joita sai nostaa tietyissä kohdin lautaa. Pelin
säännöissä luki, mitä erilaisista mineraalikorteista sai tehtyä – käytännössä erilaisia aseita tai
power-uppeja, joilla pystyi vaikuttamaan pelin kulkuun eri tavoin. Tekniikka lainattiin Minecraftista.
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jen maailmojen pohjalta.5
Innostavan ja pitkäjänteisen opetuksen kannalta tärkeäksi seikaksi
muodostuu kokonaisuuden monipuolisuus, jonkinlainen tasapaino
luomis- ja kirjoitustyön sekä pelillisyyden välillä. Kenties parhaana vertauksena onnistumiselle tällaisessa tasapainottelussa toimii maailmanlaajuisen suosion saanut tietokonepeli The Sims, joka koostuu luomis- ja
pelaamisjaksoista. Ensiksi pelaaja luo hahmot, sitten talon näille hahmoille, mutta lopulta pelaaja haluaa kokeilla, miten hänen luomuksensa
toimii käytännössä. Tuolloin pelaaja alkaa luomisen sijaan ohjaamaan
hahmojaan tekemään erilaisia toimintoja, keskustelemaan, syömään,
käymään töissä. Välillä kyllästyessään pelaaja palaa luomisprosessiin,
sitten taas pelaamisen ääreen. Maailman luominen on kivaa, mutta sitä
pitää välillä testata.
Monipuolisuuden lisäksi tärkeitä motivaattoreita on mahdollisuus jakaa
luomansa maailmat ja hahmot muille osallistujille, sekä yhteinen pitkän
tähtäimen suunnitelma ja päämäärä, kuten lopulta muuttaa maailmansa ja hahmonsa osaksi pelattavaa peliä. Pitkän tähtäimen suunnitelmat
myös sitouttivat tehokkaasti jatkuvaan toimintaan.
Lopulta käytännön eroja näiden työpajojen ja tavanomaiseen nuorten
sanataideopetuksen välillä on melko vähän. Kyse on lähinnä erilaisista
painotuksista tehtävissä ja erilaisesta pakkauksesta. Tietenkin erilainen
pakkaus houkuttelee paikalle paljon enemmän sellaisia, joille kirjoittaminen on hankalaa – kuten sen kuuluukin. Tämä kuitenkin johtaa taidoiltaan tavanomaistakin epätasaisempiin ryhmiin, koska pelaaminen

5 Monissa pysyvissä ryhmissä päädyttiin luomaan avaruuslautapeli, jossa jokaisella oli oma
planeettansa, joka pohjasi kunkin oppilaan omaan, aikaisemmin luotuun maailmaan. Mukana oli nostettavia toiminta- ja tapahtumakortteja, jotka vaikuttavat pelin kulkuun. Tarinallisesti kortit pohjasivat kunkin planeetan miljööseen, eläimiin tai hahmoihin (jokainen oppilas
teki yhtä monta korttia). Pelattaessa pelaajia kannustettiin tarinallistamaan tapahtumia. Jokaisen ryhmän kanssa syntyi valtavan erilainen peli.
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ja pelit kiinnostavat muitakin kuin välitöntä riskiryhmää, jolle pakkaus
oli räätälöity. Usein täytyy erityisen paljon keskittyä siihen, ettei kenellekään tule lannistunut tai huono olo vapautuneempien ja tottuneempien
kirjoittajien rinnalla.6
Yllätys tulikin toisesta suunnasta: Aiheeseen perehtyminen sekä sanataiteen ja pelillisyyden liiton kehittäminen meni odotettua pintakerrosta
syvemmälle. Pelaamisen ja sanataiteen välille ei tarvinnut rakentaa yhtäkään aasinsiltaa – hyvä jos siltoja tarvittiin ollenkaan, koska pelillisyys
tuntui olevan sisäänrakennettua itse sanataiteeseen. Se kaipasi ainoastaan hieman esiin kaivamista ja kirkastamista. Ja nyt kun se on tehty, sitä
ei voi enää haudata. Pelillisyys on tullut jäädäkseen – muunakin kuin
hätäisenä reaktiona poikien lukutaidottomuuteen.
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Pro gradu -työni painettiin parikymmentä vuotta sitten koviin kansiin
ja säilöttiin vanhempieni kirjahyllyn ohella ainakin oppiaineeni laitoksen kansliaan. Yleinen vitsi opiskelijoiden keskuudessa oli, että työn
lausunnon allekirjoittaa kaksi tarkastajaa, mutta vain toinen heistä lukee
kokonaisuuden. Pro graduni oli nimensä latinankielisten juurien mukaisesti olemassa lähinnä arvoa varten, siis maisterin tutkintoa varten.
Mielikuvissani tutkielmani pölyttyy edelleen siellä kanslian hyllyssä,
vaikka laitos on sittemmin muuttanut ja työ muunnettu elektroniseen
muotoon. Ajatteluni on omastakin mielestäni niin ummehtunutta, että
on jo aika tuulettaa. Pohdinkin tässä artikkelissa, miten näitä tutkielmia,
tuttavallisesti vain graduiksi kutsuttuja töitä, voi hyödyntää sanataiteen
opetuksen käytännössä. Löytyykö niistä esimerkiksi käytännön harjoituksia? Millaisia vahvuuksia graduilla on verrattuna kirjoittajaoppaisiin?

Kato ope – ilman tunnuksia!
Jyväskylän yliopiston (2018a) kirjallisuuden oppiaineen opiskelijat
voivat syventävissä opinnoissa suuntautua erityisesti kirjoittamiseen
ja tämän alueen tutkimusta suunnitteleville on oma ohjausryhmänsä.
Sanataiteen näkökulmasta kiinnostavia töitä tehdään kuitenkin linjaan
katsomatta. Tätä selittää varmasti sekin, että laitoksen opiskelijoista osa
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valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi.
Kirjoittamisen tutkimuksen tuoreuden vuoksi on usein välttämätöntä viitata graduihin, ainakin esitellessä oman alan aiempaa kotimaista
tutkimusta. Lataustiedot kertovatkin gradujen olevan luettuja tekstejä:
esimerkiksi Maikki Heijalan (2014) lavarunouteen liittyvää työtä on ladattu muutaman vuoden aikana lähes 800 kertaa.
Uskon, että kirjoittajan motivaatio kasvaa, kun hän tietää tekstinsä
tulevan luetuksi. Motivaation kasvaessa kasvaa todennäköisesti myös
tekstin ja tutkimuksen laatu. Onnekkaana sivutuotteena kirjoittamisen
tutkimuksen tuoreudesta seuraakin se, että raja opiskelukirjoittamisen
ja ”oikean” kirjoittamisen välillä hälvenee.
Kun kirjoittamisen pro graduissa on myös lupa koetella hieman perinteisen tieteellisen kirjoittamisen tapoja, on tuloksena parhaimmillaan
tekstiä, josta on tunkkaisuus kaukana. Vai mitä sanotte Laura Laakson
aloituksesta?
”Tiede etenee paradigman, vakiintuneiden toimintatapojen muutoksina.
Muutokset taas, ne voivat olla silminnähden pieniä, tavanomaisia, keveitä
tuuppimisia ja töytäisyjä, sellaisia, jotka eivät vavisuta kerralla koko maailmaa, mutta jotka vaikuttavat maailman painopisteeseen, niin että sen
tasapaino järkkyy. Huojuvan maailman, tai siis alati muuttuvan maailman,
katselemisessa tasapainon alituinen hakeminen on itseisarvo – huojuminen, hetkellinen tasapaino, huojuminen. Eteneminen ei ole niinkään vertikaalista, ei tyvestä latvaan, ei yhä nopeammin, ei yhä korkeammalle eikä
yhä voimakkaammin, vaan eteneminen on, jos etenemistä on, ajatusten
avaruudellista hiissausliikettä, hidas-hidas-nopea-nopea. Eteneminen on
ajatusten-, sanan- ja merkitystenkaltaisten poikittaissuuntaista liikettä,
ryömimistä kehässä, lihassyiden ja hermosolujen sik-sak-suuntaista liikettä, yksiä askelia eteen ja toisia taakse, lihomista ja laventamista sivulle,
taakse ja syvyyksiin, ja etupäässä syvyyksiin. Eteneminen on ymmärtämisen herättelyä – ei ehkä ymmärtämistä - ajattelun herättelyä – ei ehkä
vastauksia, mutta kysymyksiä ja törmäyksiä, kyttyröitä ja möykkyjä, vuoro-
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puhelua.” (Laakso 2012, 1.)

Gradun pohjalta voi luonnollisesti myös syntyä muita, aihetta napakammin lähestyviä tekstejä, kuten käsillä olevassa artikkelikokoelmassa mukana oleva Tiina Åhlgrenin ja Inari Mykkäsen artikkeli osoittaa
(vrt. Åhlgren 2017). Sanataiteen kysymyksiin liittyvä gradu voi hyvinkin
auttaa työllistymään tai vahvistaa jo alalla toimivan ammatillista identiteettiä.
Gradut talletetaan nykyään usein yliopistojen kirjastoihin elektronisessa
muodossa ja ne ovat kenen tahansa saatavilla, ilman kirjastotunnuksia,
etäkäyttäen. Tarkastelen tällä kertaa pääasiassa Jyväskylän yliopiston
kirjaston opinnäytehausta kirjoittamisen ja kirjallisuuden oppiaineen
kohdalta löytyviä töitä, joiden arvelen tarjoavan virikkeitä sanataiteen
opetuksen kehittämiseen 1. Samalla luen graduja väistämättä oman päivätyönikin näkökulmasta. Opetan kirjoittamisen oppiaineessa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa – ei ehkä ole huono ajatus hieman
miettiä sitäkin, miten sanataide ja aikuisten opetus kytkeytyvät toisiinsa.

Draama ja sanis ne yhteen soppii…
Eeva Åkerbladin (2015) pro gradu -työn kohdalla on heti alkuun mainittava, että se sisältää tutkimusperustaisen oppaan. On siis mahdollista
selata vain draamaharjoituksia ja jättää muu sivuun. Rohkaisen kuitenkin tutkimaan myös teoreettisia osia, sillä ne ovat varsin selkeästi kirjoi-

1 Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opinnot eivät aineopintotasoisina sisällä pro gradun
kirjoittamista. Ehkä tästä syystä en löytänyt Turun yliopiston kirjastosta sanataiteen opetuksen kannalta erityisen hyödyllisiä opinnäytteitä. Esimerkiksi linjan opettajana toimiva Niina
Repo on kuitenkin tutkinut aikuisille suunnatun sanataiteen terapeuttisia mahdollisuuksia.
(Repo & Kuuskorpi 2014.) Suosittelen myös tutkimaan Tampereen yliopiston kirjaston opinnäytehakua. Tampereella on tehty useampia juuri sanataiteeseen liittyviä tutkielmia.
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tettuja. Oma tietämykseni draama(kasvatukse)sta on vähäinen, lähinnä
kahvihuonekeskustelujen tasolla liikkuva, ja koin lukiessani ymmärrykseni kasvavan. Myönnän toki silti, että tässä vaiheessa – ja tässä artikkelissa – lähestymistapani draamaan on varsin välineellinen.
Draaman ja sanataiteen opetuksessa on monia yhtäläisyyksiä. Molemmat ovat itseisarvoisen tärkeitä, mutta tarjoavat samalla mahdollisuuden koulujen kirjallisuudenopetuksen menetelmien kehittämiseen.
Kumpaakin myös rikastaa runsas ja ristiriitainen käsitteistö. (Vrt. Åkerblad 2015, 12 & 28). Termeinä sanataide ja draama viittaavat molemmat sekä toiminnan lopputulokseen että kasvatukseen. Opettajan roolikin kuulosta tutulta, kun Åkerblad (2015, 45) kiteyttää sen Heikkisen
(2005) pohjalta näin: ”Draamaopettajan on tasapainoteltava ohjaajana
ja kasvattajana opettaja-taitelijan rooleissa, ryhmän jäsenenä.”
Minua puhuttelee Åkerbladin monimuotoisen gradun opasosuudessa
erityisesti harjoitus, jolla voisi mielestäni täydentää niin lasten kuin aikuistenkin opetusta. Runosta patsaaksi -tehtävässä runon kuva pyritään
muuntamaan pienryhmän esittämäksi patsaaksi. Opas neuvoo muun
muassa arvuuttamaan, mikä etukäteen luetuista runoista on kulloinkin
kyseessä. Luonnollinen jatko harjoitukselle on kääntää toimintajärjestystä: improvisoidaan ryhmän muodostama elävä patsas ja kirjoitetaan
sen pohjalta. (Åkerblad 2015, 69.) Harjoitus muistuttaa minua siitä,
kuinka tavattoman tiukasti kirjoittamisen akateemisessa opetuksessa
on juututtu istuvaan asentoon.
Kokemukseni sanataidetyön käytännöstä on monien vuosien takaa.
Opetukseni ei perustunut kasvatustieteelliselle ymmärrykselle lapsen
kehityksen vaiheista, minkä jälkeenpäin ymmärsin isoksi puutteeksi.
Korostin muun muassa aivan liikaa aikuisten maailmasta tuttua tekstianalyysin mallia, jossa tekstiä kommentoitiin suullisella tai kirjallisella
palautteella. Myöhemmin oivalsin, että palaute sanataiteessa voi lap162

selle hyvin olla esimerkiksi tekstin rytmin esittäminen maalaten, pöytää koputellen tai liikkuen pihamaalla 2. Tähän listaan lisään mielelläni
Åkerbladin esittelemän patsasharjoituksen – tai pitäisi oikeastaan sanoa
harjoitukset – sillä oppaasta löytyy useampiakin tapoja, joilla patsaita
voi hyödyntää.
Yksi palautteen tehtävä on toimia peilinä, kertoa kirjoittajalle, mitä
tekstissä (jo) on, miten se käsitetään. Tähänkin patsasharjoitus vastaa
havainnollisesti. Varsinkin aikuisten opetuksessa ryhmän muodostamat
patsaat voisivat auttaa tarkastelemaan runon kuvallisuutta uudenlaisella
tavalla. Kenties palautekeskustelu rentoutuisi toiminnallisuuden myötä? Harjoituksen kehollisuuden ansioista ainakin runon kuvan käsite
jäisi mieleen niille, jotka vasta tutustuvat runouteen.
Draamaa ja monitaiteista työtapaa ei tietenkään kannata ottaa työvälineeksi vain yksittäisellä kurssilla. Pikemminkin täytyy miettiä, miten
toiminta saataisiin luontevasti kulkemaan mukana opintojen kokonaisuudessa. Samalla päästään pätevyyden kysymyksiin, joita Åkerbladkin
pohtii. Kuka saa soveltaa draamaa opetuksessaan?
”Artikkelin kirjoittamisen motivoijana toimi ajatus opettajien innostamisesta. Olin kokenut ristiriitaisia tunteita siitä, kenelle draaman soveltaminen kuuluu, ja minkälaisia taitoja se opettajalta vaatii. Halusin toisaalta
olla rehellinen sille, että täysin kokemattomissa käsissä draaman arvo voi
typistyä, minkä myötä oppilaiden ja opettajien käsitys siitä, mitä draama
on, vääristyy. Toisaalta tuntui pahalta, että auttamisen sijaan opettajia halveksuttaisiin ja peloteltaisiin pois pyhän draaman ääreltä. Siksi ajatus kannustamisesta ja tukemisesta kritisoinnin sijaan tuntui oikealta.” (Åkerblad
2015, 86.)

2 Ajatteluni kehittyi olennaisesti keskusteluissa Pia Niskasen kanssa. Tarkkaa ajankohtaa en
kuitenkaan osaa nimetä. Niskanen toimii Jyväskylän kansalaisopiston sanataiteen perusopetuksen päätoimisena opettajana.
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Vastaavasti draaman osaaja, Aulimaria Elo-Vikström (2015, 1) on
pohtinut ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään kysymyksen kääntöpuolta: ”Millaiset valmiudet teatteri-ilmaisun ohjaajalla on opettaa
sanataidetta niin, että se vielä on sanataidetta?”
Elo-Vikströmin (2015, 27) kehittämä Tarinamatka-työpajakonsepti
mainitsee myös patsasharjoituksen. Ajatukset siis kohtaavat hyvin
konkreettisessakin muodossa näissä kahdessa työssä. Pätevyyteen liittyviä ongelmia onkin luontevinta ratkaista yhteistyön avulla. Jos saatavilla ei ole teatteritaidetta ohjaavaa kollegaa, on näiden tutkielmien
tekijöiden pohdiskelun lukeminenkin valaisevaa.

Luurit auki!?
Lapset kasvavat nopeasti, sen tietävät kaikki. Sen sijaan ainakin minulle
on tullut yllätyksenä, miten nopeasti tekniikka muuttuu – ja sen mukana esimerkiksi viestimisen tavat. Aina tuntuu olevan tarjolla uusi appi,
jota kaikki muut jo sujuvasti käyttävät. Elina Noppari, lasten ja nuorten
mediaympäristön kehityksen tutkija, kuvaa tilannetta näin:
”Tutkijan elämässä ei kovin paljon tunnu muuttuvan muutamassa vuodessa, mutta hänen vieraillessaan kolmen vuoden välein samassa kodissa
tapaamassa tutkimukseen osallistuvaa lasta, vastassa on joka kerralla erilainen tyyppi. 8-vuotiaana keijuja leikkineestä tytöstä kasvaa heppakirjoja
lukeva 11-vuotias ponityttö, joka 14-vuotiaana julkaisee jo omaa hevosaiheista blogiaan ja taitavasti otettuja valokuviaan Instagramissa.” (Noppari
2014, 8.)

Opettajien ja opetuksen on pysyttävä mukana muutoksessa. Tästäkin
syystä jään odottamaan Nopparin pitkittäistutkimuksen seuraavaa raporttia (vrt. Tampereen yliopisto 2018). Miten kokemukseni mediaympäristön kehityksestä mahtaa vastata laajempaa kuvaa?
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Myös Annemari Ahoste (2017) tarttuu gradunsa aloitussanoissa Nopparin (2014, 122) tutkimustulokseen siitä, että mobiililaitteet koetaan
koulussa lähinnä oppimista häiritseviksi tekijöiksi. Pitäisikö puhelimet
sulkea tunnin alussa? Minkä ikäisille ne sopivat työvälineiksi? Miten
olet asian sanataiteen opetuksessasi ratkaissut?
Ahosteen tarjoamassa verkkokurssin mallissa oppilaat etsivät itselleen
toimivimmat digivälineet, vaikka luonnollisesti ohjaaja varmistaa, että
kaikille on tarvittaessa tarjolla opastusta, tekninen työkalupakki. Tutkielman lukeminen saa ymmärtämään, että vapaa-ajan ja koulun yhdistäminen voi toimia oppilaan eduksi. (Ahoste 2017, 20 & 40.) Kun tarkoitus on antaa jokaisen oppilaan erityisosaamiselle arvoa, on ohjaajan
kyettävä asettumaan tasavertaiseksi. Oppilaat tietävät välillä paremmin,
onneksi. Luokkaan tulee uudenlainen tunnelma, kun lapset ja nuoret
saavat valita työkalut ja opettaa opettajalle niiden käytön perusteet.
Vaikka ajatus tasavertaisemmasta yhdessäoppimisesta on nykypedagogeille jo tuttu, on suorastaan lohdullista, että Ahosteen tutkielma palauttaa keskusteluun myös inspiraation käsitteen. Tämän minun sukupolveni ohjaajat tietävät!
Nykynäkökulma inspiraatioon on usein yhteisöllinen, näin Ahosteellakin (2017). Tämä sopii mielestäni hyvin yhteen taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman kanssa (Opetushallitus 2017, 11). Ahosteen perusoletuksiin kuuluu myös se, että inspiraation tavoittelemista voidaan
opettaa. Ja jos termi uusi kirjoittaminen on vielä vieras, niin tätä työtä
lukemalla senkin olemuksesta saa jo otteen (Ahoste 2017, 45-48). –
Luultavasti varsin tiukankin otteen, sillä monet uuden kirjoittamisen
piirteet istuvat erinomaisesti sanataiteen monitaiteiseen opetusperinteeseen.
Ahosteen tutkimuksessa mukana ollut ryhmä koki traumaattisen kriisin
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juuri ennen tutkimusjakson alkua. Näin kirjoittamisen terapeuttisuus
tuli tapaustutkimukselle ominaisesti mukaan työhön, vaikka se ei alkuperäiseen suunnitelmaan kuulunutkaan. Ohjaajana Ahoste otti tapahtuneen huomioon, mutta jätti varsinaisen terapian ammattilaisille. (Ahoste 2017, 9-10.) Tätä ratkaisua voi pitää viisaana, vaikka kirjoittamisen
tutkimus tapahtuukin hyvinvointia tutkimusteemoissaan painottavassa
tiedekunnassa (Jyväskylän yliopisto 2018b) ja useampi muukin gradu
sivuaa kirjoittamisen terapeuttisuutta. Aihe on mitä ajankohtaisin – ja
samalla vastuullisin.
Esimerkiksi psykologi Kati Tiirikaisen (2018) tulkinta vuoden 2015
Kouluterveyskyselystä vahvistaa, että suomalaisten lukiolaisten ahdistuneisuuden ja kirjoittamisen välillä on selvä yhteys. Olisi houkuttelevaa
suoraviivaisesti päätellä, että sanataiteen opetuksen keinoin voitaisiin
tukea kirjoittajan minäpystyvyyttä, jonka Tiirikainen näkee määrittävän
lukiolaisten ahdistuneisuuden ja kirjoittamisen yhteyttä. (Tiirikainen
2018, 14 & 16.) Tosiasia kuitenkin on, ettei tästä ole näyttöä.
Tiirikainen (2018, 18) kirjoittaa näin: ”Vaikka ei tiedetä, johtaako ahdistuneisuus kirjoittamisen vaikeuksiin vai kirjoittamisen vaikeudet ahdistuneisuuteen, on mahdollista, että samankaltaiset interventiot voisivat tukea sekä lukiolaisen kirjoittamista että mielenterveyttä. Varsin
mielekäs aihe lisätutkimukselle olisikin käytännön keinojen löytäminen
kummastakin näkökulmasta tai molemmista yhtä aikaa: mikä auttaa
kirjoittamaan helpommin, mikä vähentämään ahdistusta?”
Jos Tiirikainen ei itse tartu aiheeseen, toivottavasti jotkut muut sen tekevät – kirjoitan tarkoituksella monikossa, sillä tällaiset aiheet vaativat
työparia tai kahden alan osaamista.
Ehkä Simo Niemisen (2017) gradu, jota seuraavaksi esittelen, tarjoaa
myös vihjeitä siitä, miten nuorten ahdistuneisuuteen ja kirjoittamisvai166

keuksiin voisi puuttua?

Räppi on sanoja
Suomessa on pitkät perinteet ”toisen suohon laulamiselle” (Paleface
2011, 21) 3, mutta räp on paljon muutakin kuin kilpapuhujalle uhittelua.
Simo Niemisen gradu selkiyttää, miten räpmusiikin tekeminen tukee
yksilön kasvua. Nieminen (2017) hahmottelee lajin historiaa, kertoo
oman tarinansa räpin parissa, avaa tekemisen tekniikoita ja antaa mahdollisuuden kurkistaa myös työpajojen käytäntöön, sillä hän on vetänyt koulutuksia hyvinkin erilaisille ryhmille. Räp vaikuttaisi soveltuvan
esimerkiksi maahanmuuttajien kielen opetteluun (Nieminen 2017, 52).
Kansainväliseen tapaan Nieminen on kiinnostunut lajin terapeuttisesta
ulottuvuudesta. Hän uskoo lajin suosion osittain perustuvan juuri tälle
vaikutukselle. Räp antaa mahdollisuuden yhdistää musiikki- ja kirjallisuusterapiaa. (Nieminen 2017, 1 & 38.) Miten Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa kehitetty terapiamuoto voisi soveltua Suomeen?
Nieminen (2017, 64) tuo esiin, ettei ole varsinainen terapeutti, vaikka
onkin tehnyt myös kirjallisuusterapiaopintoja. Hän toteaa kiinnostavasti, että kyseiset opinnot ovat tuoneet omaan opetukseen lajisisällön
rinnalle myös kasvatuksellista otetta. Valitettavasti gradu ei täsmennä
tämän alueen käsittelyä, vaan hahmottaa terapeuttisen puolen teoriaa
kirjallisuuskatsauksen muodossa. Juuri hyvinvointia edistävän ja varsinaisen terapeuttisen toiminnan rajapinnasta olisi kiinnostavaa lukea
lisää. Kenties aihe on sopiva jatkotutkimukseen nyt, kun teoreettista
perustaa on hahmoteltu?

3 Myös luvun otsikko on lainattu Palefacen (2011, 18) eli Karri Miettisen teoksesta Rappiotaidetta. Suomiräpin tekijät.
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Nieminen (2017, 64) toteaa, ettei räpterapeutin tarvitse olla musiikillinen ekspertti. Osa hänen pajoihinsa osallistuneista ei ole etukäteen
edes tuntenut lajia, sillä Nieminen (2017, 69) on toiminut myös ikäihmisten parissa. Jos aikoo hyödyntää räppiä, on ehkä hyvä kuitenkin
miettiä etukäteen, onko ohjaajana itse valmis esimerkiksi improvisoimaan? Kannattaisiko?
Minusta Simo Niemisen näkemys räpistä lähimusiikkina on erityisen
viehättävä.
”Tehdessäni itse räppiä suomenkielellä näen, että räppi on lähimusiikkia.
Se aukeaa vain pienelle porukalle eikä pyrkimyksenäni ole tavoittaa suuria massoja. Tärkeää on vain pitää kiinni omasta ilmaisusta, jonka tietää
olevan juuri itselle sopiva. Siksi on helppo kuvitella, että tulen tekemään
räppiä pitkään, sillä se tukee ja edesauttaa tapaa, jolla haluan elää ja johon
olen tyytyväinen.” (Nieminen 2017, 73.)

Ajatus lähimusiikista resonoi niin lasten kuin aikuistenkin opetukseen:
sanataiteen ja kirjoittamisen tavoitteen ei tarvitse kytkeytyä suurelle
yleisölle julkaisemiseen, tärkeintä on tavoittaa itselle luontainen ilmaisu,
joka tukee omaa elämäntapaa. On lupa lähikirjoittaa.

Kenen vuoro?
Hyvinvoinnin ja terapeuttisuuden kysymykset muistuttavat siitä, että
tutkielmien soveltaminen käytännön työhön ei ole yksinkertaista.
Opetuksen tulee perustua omaan pedagogiseen ja taiteelliseen näkemykseen ja toisaalta osaamisen (rajojenkin) tutkimiseen – vaativaan ja
yleensä työlääseen prosessiin. Graduista voi poimia ideoita ja harjoituksia, mutta on myös itse tarkasteltava, sopivatko ne syvemmällä tasolla
osaksi opetusta.
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Juuri uusien näkökulmien tarjoajina graduista on varmasti kuitenkin
paljon iloa. Yhden avulla voi syventää ymmärrystä mahdollisesti jo käytössä olevasta vapaakirjoittamisen harjoituksesta, sen juurista ja variaatioista (Pohjalainen 2011), toinen päivittää tietosi subtekstin käytöstä
kirjoittaessa (Korhola 2011). Alasalmen (2015) ja Kalliomäen (2013)
työt saavat varsinkin aikuisia opettavan miettimään, pitäisikö kirjoittamisen opintoja markkinoida aktiivisemmin myös yritysten markkinointiosastojen henkilökunnalle. Kenet tahansa kirjoittamisesta kiinnostuneen ne vakuuttavat siitä, kuinka tarinoiden läpäisemä yhteiskuntamme
on.
Joskus nykyrunouden olemuksen selittäminen on vaikeaa, jos ei itse
toimi aktiivisesti tämän 2000-luvulla yllättävän yhteisölliseksi muuntuneen lajin parissa. Saara Laakson (2017) työ tulee avuksi tässä. Erityisen
antoisana opetuksen näkökulmasta pidän Laakson kokemukseen perustuvaa osiota, jossa hän esittelee, miten runoja voisi lähestyä kehollisuuden kautta. Laakso (2017, 3) kirjoittaa: ”Kun pyritään ymmärtämään millainen rooli esimerkiksi visuaalisuudella, kirjaesineen tunnulla
ja äänteellisyydellä on lukemisessa, affektin käsite on hyödyllinen.”
Riikka Ala-Hakulan työn äärellä tunnustin itselleni, etten oikeastaan tiedä mitä aseeminen kirjoitus on. Huokaisin helpotuksesta kuullessani,
että käsite on tuore, vaikka ilmiö ei sitä olekaan. Gradu opastaa sanataiteen monitaiteisuuteen hyvin sopien tähän taidemuotoon, jossa ”- tyypillisiä ovat kirjallisuuden, kuvataiteen ja käsitetaiteen ilmaisukeinoja
yhdistävät teokset.” (Ala-Hakula 2014, 1).
Hanne Honkasen (2011) gradu, ”Unelmien sanis: lapsilähtöisen sanataiteen perusopetuksen mahdollisuuksista” muistuttaa jo nimellään
siitä, mitä sanataiteen ytimessä on. Myös esimerkiksi Nea Kukkosen
(2015) työ viittaa nimellään juuri sanataiteeseen. Jätän tarkoituksella
kertomatta näiden tutkielmien sisällöstä tarkemmin, koska ne ovat –
169

kuten jo aiemmin todettu – kenen tahansa lukijan saatavilla elektronisessa muodossa.
Jyväskylän yliopiston kirjaston opinnäytehaku, josta gradut löytyvät,
sisältää toistaiseksi vain muutaman kirjoittamiseen liittyvän kandidaattityön, mutta en malta olla mainitsematta yhtä. Piia Papinniemen (2016)
kandidaattitutkielma nimittäin kysyy, voiko hevonen olla kirjoittajan
muusa. Millä tavoin? Papinniemi (2016) siis elvyttää Annemari Ahosteen tapaan vanhan käsitteen ja ottaa siihen tuoreen näkökulman.
Mutta kuka tekisi vastaavan väitöskirjan kuin on tehty liikunnan ja musiikin yhteydestä (Nenonen 2018)? Jos laulaja voi saavuttaa liikkeen
avulla soljuvuutta tekemiseensä ja tavoittaa helpommin korkeat äänet,
niin miten kirjoittaja voisi vastaavasti yhdistää liikunnan kirjoittamiseen
(vrt. Nenonen 2018, 161). Sopisiko tällainen aihe tutkittavaksi yhteistyössä esimerkiksi terveystieteen opiskelijan kanssa? Voisimmeko kielenhuollon ohella miettiä myös kirjoittajan kehonhuoltoa?
Graduista on perinteisesti etsitty myös vihjeitä uusista tutkimusaiheista.
Lukiessa voi miettiä, mihin työ jättää vastaamatta. Onko ajan myötä
syntynyt uusia ilmiöitä, jotka liittyvät tutkielman aiheeseen, mutta jäävät käsittelemättä? Voisitko sinä täydentää? Millaisten aiheiden tarkastelun oma opetustyösi mahdollistaa?
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Alasalmi, T. 2015. Tarina viestinviejänä: Tarinankerronta yritysten markkinointiviestinnän työkaluna. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin
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Korhola, M. 2011. Subtekstisyys kirjoittamisen näkökulmasta: Yrjö Kokon
satu Pessi ja Illusia subtekstinä Johanna Sinisalon fantasiaromaanissa Ennen päivänlaskua ei voi. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Kirjoittamisen maisteriohjelma. Pro gradu -tutkielma.

Lähteitä
Jyväskylän yliopiston opinnäytteet:
- löytyvät opinnäytehausta: https://minerva.lib.jyu.fi/thesis-search/
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Kukkonen, N. 2015. Kohtaamisia sanojen äärellä: Hyvinvointia senioreiden
sanataideryhmästä. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.

171

Laakso, L. 2012. Äidin ääni - kuka puhuu? Kertomuksia, partuksia. Jyväskylän yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Kirjoittamisen pro gradu – tutkimuksellinen osa.
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Nenonen, P. 2018. ”Laulu syömmet aukaisee”: Kokonaisvaltainen laulunopetus musiikkiliikunnan avulla. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Väitöskirja. JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 346.
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Papinniemi, P. 2016. ”Hevonen kirjoittajan muusana.” Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Kirjoittamisen kandidaatintutkielma.

Muut lähteet:
Elo-Vikström, A. 2015. TARINAMATKA: draamaa ja sanataidetta esikoululaisille. Centria ammattikorkeakoulu. Esittävän taiteen koulutusohjelma.
Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/99377/
TARINAMATKAdraamaajasanataidettaesikoululaisille.pdf?sequence=1
(Luettu 24.8.2018.)
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24.9.2018.

Pohjalainen, S. 2011. Yksityiskohtien merkitys vapaakirjoittamisessa: Vapaakirjoittamisen metodin tarkastelua teoriassa ja käytännössä. Jyväskylän yliopisto. Humanistinen tiedekunta.

Paleface 2011. Rappiotaidetta: Suomiräpin tekijät. Helsinki: Like.
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maisterintutkielma.
Åkerblad, E. 2015. Savuverhon taakse: Draama kirjallisuudenopetuksen
työtapana. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.
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Sanataiteen lyhyt historia
Emma Puikkonen

Sanataide
Suomessa

Ensimmäiset sanataidekoulut
Vuonna 1992 Suomessa hyväksyttiin laki taiteen perusopetuksesta. Yhtenä taideopetuksen osa-alueena oli sanataide. Voidaan katsoa, että sanataiteen valikoituminen käsitteenä yleiseen käyttöön sekä sanataiteen
laajempi opetus juontavat juurensa lakiin. Tätä aiemminkin Suomessa
on toki ollut kirjoittamisen opetusta ja kirjoituspiirejä eri-ikäisille (Ekström 2011, 24-27, 57-60). Perusopetuslain myötä sanataide linkittyi
käsitteenä lapsille ja nuorille suunnattuun opetukseen. Tarkkaa rajaa
sanataiteen tai esimerkiksi luovan kirjoittamisen välillä ei kuitenkaan
yleensä vedetä (Haanpää 2015, 14).
Yhtenä sanataiteen perusopetuksen ensimmäisistä järjestäjistä voidaan
pitää Hämeenlinnan kirjastoa, joka oli hyvin valmistautunut lakiin.
Kirjastonhoitaja Mervi Kosken mukaan lasten ja nuorten kynäilypiirit
olivat käynnistyneet kirjastossa yhteistyössä paikallisen kirjailijayhdistyksen kanssa jo vuonna 1985. Tuolloin ryhmät kasvoivat liian isoiksi
ja opetus tukehtui - mutta vuonna 1991 kirjasto oli valmiina uuteen yritykseen, ja kirjoittajakoulutoiminta aloitettiin kaikissa ikäryhmissä. Kun
laki taiteen perusopetuksesta tuli voimaan, oli opetus jo käytännössä
käynnissä. (Koski 1994, 12-13.)
Sanataide-käsitteestä ja sen painotuksista suhteessa pedagogiikkaan,
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taiteen tekemiseen ja esimerkiksi eri ikäryhmiin on käyty keskustelua
kentällä viime vuosina (Haanpää 13-14 ). Hämeenlinnassa sanataidetta
opettanut kirjoittamisen ohjaaja ja sanataiteen pioneeri Taija Tuominen
muistelee, miten pohdinta alkoi jo 90-luvulla:
“90-luvun alussa oli paljon seminaareja, joissa mietittiin, minkälaista se
sanataide on. Orivedellä olin puhumassa seminaarissa, jossa tehtiin työpajoja ja koulutettiin ohjaajia. Olin monessa tapahtumassa, jossa pohdittiin
nimitystä - onko kyseessä sanataiteen perusopetus, kirjoittamisen opetusta,
luovan kirjoittamisen perusopetus vai onko kyseessä taidesanailu. Terminologiasta väiteltiin. - - - Tuntuu, että kaikilla oli vähän oma näkemyksensä
siitä, mitä sanataide sisälsi.” (Tuominen, haastattelu 29.6.2018)
Näiden seminaarien ja keskustelujen kautta osaaminen ja tieto sanataiteen opettamisesta eteni. Oriveden opiston tarjontaan kirjoittamisen kurssit kuuluivat jo 1960-luvulla, ja kun TPO-laki syntyi, vastasi
opisto nopeasti syntyneeseen sanataideohjaajien koulutustarpeeseen.
Oriveden opiston lyhytkurssilla olivat toukokuussa 1994 oppia saamassa mm. Seija Kivilaakso ja Arja Puikkonen, jotka perustivat Kirkkonummen sanataidekoulun vuonna 1995 sekä Vantaan sanataidekoulun
vuonna 1994 perustanut Aulikki Rundgren.
Kurssin opettajina olivat Oriveden opiston opettajat, mutta tärkeinä asiantuntijoina olivat, taiteen perusopetusta sanataiteessa jo opettaneina, Taija
Tuominen Hämeenlinnan kirjaston kirjoittajakoulusta ja Ilkka Mäyrä
Tampereen Viita-akatemiasta. Teimme – meitä oli kymmenkunta opiskelijaa - kukin omat opetussuunnitelmamme, joiden avulla oli helppo uskaltautua aloittamaan.
Vantaan kirjastonjohtaja Hannele Koivunen sanoi, että sanataideopetus
on hyvä idea ja hän antoi kirjaston tilan käyttöön yhdeksi illaksi. Van176

taan kaupunki antoi 500 markan apurahan ja aloitin syyskuussa kahdella 8 – 10 –vuotiaiden ryhmällä. Halukkaita tuli heti kahden ryhmän
verran. Seuraavana lukuvuonna kaupungin kanssa kirjoitettiin virallinen
sopimus taiteen perusopetuksen antamisesta. (Rundgren sähköpostihaastattelu 8.8.2018).
Sanataidekouluja siis syntyi eri puolille Suomea. Alkuvaiheessa myös
valtio ja kunnat seurasivat tarkasti osaamisen ja opetuksen laajenemista.
Kuntaliiton vuonna 1999 julkaisemasta pilottiseurannasta selviää, että
lukuvuonna 1997-1998 sanataiteen perusopetuksessa oli mukana yhteensä 605 oppilasta, joista 32% oli poikia, 68% tyttöjä. Opetusyksikköjä oli tuolloin 21, ja alkuvaiheessa keskeisessä roolissa sanataidetoiminnassa olivat kansalais- ja työväenopistot sekä toisaalta kirjallisuusyhdistykset, kuten Viita-akatemia, Päätalo-instituutti ja Keski-Suomen
kirjailijayhdistys (Kuukasjärvi 1999, 14-15).
Sanataidetoiminta lisääntyi, mutta musiikki- tai kuvataidekoulujen opiskelijamääriin se ei ole koskaan yltänyt. Soili Harjaluoma kirjoitti kartoituksessaan kirjoittajakouluksesta vuonna 1998, että “Taidekasvatusjärjestelmä on syntynyt ilman kokonaisvaltaista ohjausta, ja on sen vuoksi
sekava. Ehkäpä tämä on osaltaan johtanut siihen, että eri taiteenalat ovat
toisiinsa nähden eriarvoisessa asemassa. Sanataiteen opetusta lapsille ja
nuorille on järjestetty huomattavasti vähemmän kuin muiden taiteenalojen opetusta, vaikka se laissa on tasavertaisessa asemassa. Huomattavaa on, että laki ei sisällä säännöksiä perusopetuksen rahoituksesta.”
(Harjaluoma 1998, 46.) Sanataidetta taiteen perusopetuksen piirissä
opiskelevien määrä itseasiassa laski vuodesta 2002 (593) vuoteen 2008
(475) (Komaro 2008, 27). Toisaalta vakituisen rahoituksen puuttuessa esimerkiksi Kirkkonummen sanapaja siirtyi jo 2000-luvulla toteuttamaan taiteen perusopetuksen sijaan lyhyempiä sanataidehankkeita,
jotka eivät näy kartoitetuissa opiskelijamäärissä (Puikkonen 7.8.2018).
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Ajantasaista tietoa opiskelijamääristä Suomessa ei ole olemassa, mutta
tämän artikkelin liitteenä olevista sanataidekoulujen omista esittelyistä
selviää, että erilaisten sanataidehankkeiden piirissä on tällä hetkellä tuhansia lapsia ja nuoria.
Aulikki Rundgren kertoo, että vuosituhannen vaihteen tienoilla alkoivat
sanataidetta eri puolilla Suomea opettaneet kokoontua yhteen kehittämään opetussisältöjä ja vaihtamaan kuulumisia muun muassa Oulussa
pidetyissä sanataideseminaareissa. Lopulta tuli tarpeelliseksi oma alan
yhdistys, Suomen sanataideopetuksen seura, joka perustettiin vuonna 2003 (Rundgren sähköpostihaastattelu 8.8.2018). Nykyisin seuralla on
noin 140 jäsentä eri puolilla Suomea. Seuran tarkoituksena on edistää
sanataiteen perusopetusta ja harrastamista niin paikallisesti kuin koko
Suomen tasolla. Yhdistys edistää lakisääteistä sanataiteen perusopetusta valtakunnallisesti esimerkiksi toimimalla yhdyssiteenä viranomaisiin
päin, järjestämällä koulutus- ja kehittämistilaisuuksia sekä ylläpitämällä
toimintaa sanataiteen alalla toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.
Seura toimii Taiteiden perusopetusliitossa (Taiteen perusopetusliitto
TPO ry) sanataiteen edunvalvojana. (Suomen sanataideopetuksen seuran nettisivut, viitattu 6.8.2018.)
Sanataideohjaajille ei ole olemassa virallisesti pätevöittävää koulutusta. Sanataide on ainoa taiteenala, jonka opettajaksi ei ole mahdollista
valmistua korkeakoulusta (Hautamäki ja Kyllönen 2014, 27). Sanataiteen ohjaamista on voinut opiskella lyhytkursseilla ja vuoden mittaisissa koulutuksissa mm. Etelä-Pohjanmaan opistossa, Hämeen kesäyliopistossa, Kirjan talolla, Aapeli-sanataidekoulun ja Valveen sanataidekoulun koulutuksessa, Oriveden opistolla, Snellman-kesäyliopistossa
sekä Työväen akatemiassa. Myös Suomen sanataideopetuksen seura ja
Nuoren Voiman liitto ovat yhteistyössä järjestäneet sanataideohjaajille
viikonlopun mittaisia seminaareja. Nyt, kun kirjoittamisen ja lukemisen
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merkitys on noussut valtakunnalliseen keskusteluun, voisi sanataiteen
tulevaisuudessa siintää mahdollisuus suorittaa sanataiteen opettajan pätevyys korkeakoulussa - esimerkiksi kirjoittamisen tai taidekasvatuksen
opintojen yhteydessä?

Sanataide nyt
Tällä hetkellä Suomessa on kartoituksemme mukaan 11 suoraan sanataiteeseen keskittyvää yhdistystä ja sanataidekoulua. Etelä-Suomessa
toimivat Helsingin sanataidekoulu ja Vantaan sanataidekoulu, Turun
sanataidekoulu Kratti ja sanataideyhdistys, Satakunnan sanataideyhdistys Skriivari sekä ruotsiksi opetusta antava Sydkustens ordkonstskola,
joka toimii yhdessätoista kunnassa. Keski-Suomessa vaikuttavat pirkanmaalainen Sanataideyhdistys Yöstäjä, Keski-Suomen sanataideyhdistys
Rapina, Pohjois-Karjalan Sanaratas, Pohjois-Savon Sanataidekoulu Aapeli ja Kokkolan lasten ja nuorten Sanataidekoulu Santtu. Pohjois-Suomessa toimii Oulun Valveen sanataidekoulu. Kokonaan sanataiteeseen
keskittyvien tahojen lisäksi useat kansan- ja työväenopistot järjestävät
sanataiteen opetusta - esimerkiksi Jyväskylässä toimii taiteen perusopetusta antava kansalaisopiston sanataidekoulu.
Olemme koonneet tähän kirjaan koulujen ja muiden toimijoiden omat
esittelyt toiminnastaan. Esittelyjä tutkimalla piirtyy esiin myös kuva siitä, miten eri tavoin eri tahot ovat ratkaisseet toimintansa järjestämisen
ja rahoittamisen. Yhtä yksittäistä mallia ei ole, vaan jokaisella paikkakunnalla sanataidekoulun tai -yhdistyksen on täytynyt etsiä omanlaisensa yhteistyökumppanit. Muutama koulu saa valtiollista tukea, monet
tekevät yhteistyötä kuntien kanssa ja jotkut toimivat hankekohtaisen
apurahoituksen varassa. Esimerkiksi Vantaan koulu on Suomen ainoa
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sanataideopetusta antava koulu, joka toimii osin taiteen perusopetukselle myönnettävän opetustuntikohtaisen valtionosuuden turvin. Vertailun vuoksi vuonna 2018 valtionosuuden piirissä oli 87 musiikki-, 3
sirkus- ja 12 tanssikoulua (Opetushallitus, opetus- ja kulttuuritoimen
rahoitusjärjestelmän raportit 2018). Oulun Valveen sanataidekoulu taas
on kunnallinen taidekoulu, joka saa osan rahoituksestaan Opetus- ja
kulttuuriministeriön lastenkulttuurikeskusten avustuksista. Turun Sanataideyhdistyksen ylläpitämä Sanataidekoulu Kratti puolestaan toimii
Kirjan talon tiloissa ja on tehnyt kaupungin kanssa sopimuksen pienestä avustuksesta perusopetukseen vuosittain, Yöstäjä taas työskentelee
ilman omia tiloja ja pienen kaupungin tuen lisäksi suurimmaksi osaksi
hankekohtaisen apurahoituksen sekä palvelumyynnin varassa.
Rahoituksellisesti monet koulut sekä sanataidefestivaalit- ja projektit
ovat väliinputoajan asemassa - niiden monialaisuus ja luonteva liikkuminen pedagogian ja taiteen välillä tuntuu synnyttävän rahoittajissa
hämmennystä, eikä taiteen perusopetuksen valtionosuuden piiriin ole
otettu uusia oppilaitoksia kymmeneen vuoteen. Nyt, kun Suomessa on
herätty lukutaidon kriisiin, on hyvä hetki miettiä, miten lukemisen ja
kirjoittamisen innon ja ilon jo olemassa olevalle rakenteelle eli sanataidetoiminnalle voitaisiin löytää kestävät, myös taiteen perusopetuksen lain mukaiset puitteet.
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Suomen sanataideopetuksen kenttää
tänään
Karoliina Suoniemi

Suomalaisen sanataidekentän esittelyt on kerätty sähköpostipyynnöin
kouluilta ja yhdistyksiltä. Sanataidetoimijoiden esittelyt on kirjaa varten
kevyesti toimittanut Karoliina Suoniemi, mutta esittelyissä on kuitenkin säilytetty kunkin toimijan oma tyyli ja kirjoituksen tapa. Toimijat
esitellään aakkosjärjestyksessä.

Helsingin sanataidekoulu ry kokoaa yhteen kirjallisuuden ja sanataidekasvatuksen sisällöntuottajia sekä sanataidekentän keskeisiä toimijoita tavoitteenaan juurruttaa sanataide eläväksi osaksi helsinkiläistä
taidekasvatuksen kenttää. Yhdistämällä kokemus kokeilevuuteen syntyy muodoltaan ja sisällöltään tuoreita ja tavoitteellisia lähestymistapoja
kirjallisuuteen ja sanataidekasvatukseen. Pitemmän aikavälin tavoitteena on luoda Helsingistä rohkea, avoin ja kansainvälinen sanataidekaupunki. Helsingin sanataidekoulun tarkoitus on tarjota vaiheittain sanataiteen harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille eri puolilla Helsinkiä. Helsingin kaupunki uusii kaikkien taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetusluvat kesän 2018 aikana. Tässä yhteydessä käsitellään
myös Helsingin sanataidekoulu ry:n opetuslupahakemus. Tavoitteena
on käynnistää taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen
sanataideopetus tammikuussa 2019.
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Helsingin sanataidekoulu ry:n toiminta nojaa kumppanuuksiin muiden
helsinkiläisten toimijoiden kanssa ja uskoo voimien yhdistämiseen.
Toimivat lokaalit, globaalit ja valtakunnalliset verkostot ja hedelmälliset
yhteistyösuhteet mahdollistavat kestävät puitteet sanataidekoulun pitkäaikaiselle toiminnalle maamme pääkaupungissa. Harrastamisen ydintehtävä on tuottaa iloa. Ilon lisäksi taiteen perusopetus antaa oppilaalle
keinoja ilmaista itseään, vahvistaa kriittisen ajattelemisen ja lukemisen
taitoja ja luo valmiuksia sanataiteen ammatilliseen ja korkea-asteen
koulutukseen.
Sanataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus
on yhteensä 500 tuntia, joista yhteisten opintojen laskennallinen laajuus
on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Helsingin sanataidekoulun opinnoissa pyritään autenttisiin oppimisympäristöihin, jotka ovat
muodoltaan vaihtelevia. Yhteisten opintojen kokonaisuuksia on neljä.
Opinnot sisältävät sekä harjoituksia, joita tehdään perinteisissä luokkatiloissa, että projekteja, jotka vievät oppilaat tutustumaan ympäristöön
laajemmin. Myös virtuaaliset alustat ja sosiaalinen media ovat opetuksen tukena. Opinnot suositellaan aloitettavaksi 9-15-vuotiaana.
Sanataiteen teemaopintojen tarkoitus on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen. Myös teemaopintokokonaisuuksia on
neljä. Projektimainen työskentely sanataiteen eri lajien ammattilaisten
kanssa rohkaisee oppilasta etsimään itselle sopivia tapoja tuottaa sanataidetta. Yhteistyöprojektit helsinkiläisten kirjastojen, kustantamoiden,
kirjallisuusyhdistysten, rap- ja lavarunousyhteisöjen ym. kanssa vahvistavat oppilaiden toimijuutta sanataiteen kentällä. Omien tekstien
tuottaminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat yhä
sanataiteen oppimisen ja opetuksen keskiössä. Oppilaita rohkaistaan
mukaan monitaiteisiin projekteihin. Suositusikä teemaopinnoille on
14-18-vuotta.
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Helsingin sanataidekoulu ry tuottaa yhdessä helsinkiläisten lasten- ja
nuortenkirjailijoiden kanssa heidän teoksiinsa pohjautuvia, usein paikkalähtöisiä (Kallio, Roihuvuori) työpaja- ja tapahtumakokonaisuuksia.
Yhteistyössä Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen, Taideyliopiston
teatteri- ja tanssinopettajakoulutuksen ja Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden äidinkieli ja kirjallisuus -sivuaineen kanssa Helsingin sanataidekoulu kehittää tulevien opettajien sanataideosaamista
lukuvuosittain järjestettävällä produktiokurssilla, jonka aikana kolmen
yliopiston opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä Helsingin sanataidekoulu ry:n jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa työpaja- ja
tapahtumakokonaisuusia taiteen perusopetuksen katvealueen koululaisille Helsingissä.
Helsingin sanataidekoulu ylläpitää helsinkiläisten rap-artistien ja yhteisö- ja sanataiteilijoiden verkostoa, jossa jaetaan metodeja, kokemuksia
ja parhaita käytäntöjä työskentelystä verbaliikkaan nojaavien taiteiden
kentällä silloin, kun ryhmän jäsenillä ei ole yhteistä kieltä. Säännöllisin
väliajoin Helsingin sanataidekoulu ry tuottaa verkoston jäsenille lontoolaisen rap-artistin ja yhteisötaiteilija Arjunan Manuelpillain ohjaamia työpajoja Helsingissä.
Helsingin sanataidekoulu ry:n perustivat 29.5.2013 Taika Martikainen,
Tuure-Eerik Niemi ja Outi-Maria Takkinen. Ensimmäisenä puheenjohtajana 2013 - 2014 toimi Taika Martikainen, minkä jälkeen yhdistyksen puheenjohtajia ovat olleet Ada Hyvärinen 2015, Kaisa Lange 2016
ja Tuure-Eerik Niemi 2017 - 2018. Helsingin sanataidekoulun rehtori
on kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen.

Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry perustettiin vuonna 2005 edistämään keskisuomalaista sanataidetta. Yhdistyksen koti184

paikka on Jyväskylä, mutta se suuntaa toimintansa koko Keski-Suomen
alueelle elävöittäen maakunnan opetus- ja kulttuuritarjontaa.
Tavoitteenamme on edistää, ylläpitää ja vahvistaa keskisuomalaista
sanataidetta. Toiminnan päätarkoituksena on tarjota ammattitaitoista sanataideohjausta- ja opetusta lapsille, nuorille, aikuisväestölle sekä
ikäihmisille. Yhdistyksessä on ollut sen toimintavuosien aikana mukana
sanataideohjaajia, media-alan osaajia, taidekasvattajia, kirjailijoita, kirjallisuuden ja kirjoittamisen opettajia sekä alan opiskelijoita. Yhdistyksen hallitus muodostetaan vuosittain yhdistyksen jäsenistä.
Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tutustutamme uusia harrastajia sanataiteeseen. Olemme tehneet yhteistyötä muun muassa Keski-Suomen kirjailijoiden, humanistisen ammattikorkeakoulun, Taiteen
edistämiskeskuksen sekä Lasten ja nuorten yliopiston kanssa. Keskeinen tekijä yhteisöllisyydessä oli pitkään myös Jyväskylän Älylässä sijaitseva Kirjailijatalo, jossa järjestimme erilaisia kursseja ja pajoja, muun
muassa kouluikäisille suunnatun toiminnallisen Dekkaripaja-kurssin.
Tavoitteenamme on järjestää helposti saavutettavaa sanataidetoimintaa monipuolisesti kaiken ikäisille. Tämän vuoksi pyrimme tarjoamaan
osallistujille ensisijaisesti maksutonta toimintaa. Olemme esimerkiksi
toteuttaneet jo useana vuonna Sanasilta-hankkeen, jossa olemme saattaneet päiväkoti- ja vanhusryhmät yhteen sanataiteen keinoin. Hanke
on toteutumassa jälleen syksyllä 2018 Jyväskylän kaupungin apurahan
avustuksella. Viime vuosina olemme osallistuneet erilaisilla ilmaisilla
sanataidepajoilla Jyväskylän keskeisiin kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumiin, kuten Tourujoen yöhön, Vanhan kirjan talveen, Lukutilaan ja
Yläkaupungin yöhön.
Toiminnallamme pyrimme paitsi tutustuttamaan ihmisiä sanataiteeseen
myös välittämään tietoa siitä, mikä merkitys sanataiteella on yksilön
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identiteetin tukemisessa ja toisaalta myös yhteisöllisenä, ihmisiä yhdistävänä keinona jakaa kokemuksia. Käsitämme sanataiteen eri taiteenlajeja ja menetelmiä yhdistävänä luovana itseilmaisun muotona, jossa
toimitaan sanojen kanssa kertoen, kuunnellen, lukien, kirjoittaen. Sanataide on itsen ja ympäristön tutkimista ja havainnointia, mielikuvitusta
ja leikkiä. Sanat ja niillä tehty taide on keskeisin tapa jakaa omia kokemuksia ja kuulla toisten kokemuksista – löytää yhteyksiä ja ymmärrystä
ihmisten välillä.

Kirjan talo – Bokens hus ry on vuonna 2007 perustettu kirjallista
ilmaisua edistävä yhdistys. Vuodesta 2008 lähtien se on toiminut Turussa Aurajoen rannalla rakennuksessa nimeltään Kirjan talo.
Kirjan talo on järjestänyt kirjoittajakursseja, kirjallisia tapahtumia sekä
tuottanut soveltavan taiteen palveluita vuodesta 2009. Palveluiden keskeisenä toiminta-ajatuksena on ollut saavutettavuus sekä kustannusten
että taitojen saralla. Kirjan talo on voimauttanut sanataiteella valtaväestön lisäksi myös syrjäytymisvaarassa olevia ja erityisryhmiä. Vuosina
2017-2018 Kirjan talolla järjestettiin mm. kolme koko lukuvuoden kestävää koulutusta kirjoittamiseen ja sanataideohjaamiseen liittyen, useita
eriteemaisia viikonloppukursseja sekä paljon monipuolisia sanataide- ja
kirjallisuustilaisuuksia.
Esimerkkejä viime vuosien hankkeista:
Sanan tahdit, päivän rytmit -hanke on vuonna 2017 toteutettu sanataiteen pilottihanke, jota Kirjan talo koordinoi. Hanke toteutettiin Taiteen
edistämiskeskuksen myöntämällä erityisavustuksella.
Sanataidehankkeen keskeisenä tavoitteena oli etsiä työvälineitä ja työskentelytapoja sanataidetoiminnan toteuttamiseksi muistisairaiden kans186

sa niin hoitokodeissa kuin päiväkuntoutuksessa. Tavoitteena oli, että
hankkeen päätyttyä myös hoitohenkilökunnalle jäisi työkaluja sanataiteen hyödyntämiseen työssään muistisairaiden kanssa.
Muistopeli - yhteisöllinen taideteos ja pelillinen muotokuva paikasta
Muistopeliä toteuttaa ja hallinnoi Kirjan talo. Vastuutaiteilijoina toimivat teatteriohjaaja ja -pedagogi Venla Luoma, teatteri-ilmaisun ohjaaja
Maiju Tainio, sanataiteilija Eevastiina Kinnunen ja valokuvaaja-graafikko Jussi Virkkumaa.
Projektin vastuutaiteilijat työstävät kertomusten pohjalta pieniä, fragmentaarisia tarinoita, joissa alueen kulmakunnat saavat oman äänen.
Taiteilijat toteuttavat teksteihin yhdistettävän valokuvasarjan tarinoiden paikoista. Pelistä painetaan korttipakka. Pakan mukana on pieni
kartta, johon kuvien kohteet on merkitty. Sen avulla voi paikkoja käydä
katsomassa – kulttuurikuntoilumaisesti, iltakävelyllä tai kauppareissulla.
Vuosina 2012-2014 Turun kaupungin vapaa-aika toimialan kehittämishanke EVIVA:lle ostopalveluna toteutetun Kirjakaveri-hankkeen
kautta toimitettiin kaupugin kirjastoihin mm. lukupiirejä, satuaamuja
ja iltapäiväkerhoja. Kirjakaveri-toimintaa on sittemmin järjestetty myös
yhteistyössä Turun kaupungin kirjaston kanssa AVI:n rahoittamien
Koukutu kirjastoon-, Tunne hahmosi- ja Parempi pyy -hankkeiden
puitteissa. Näissä työmuotoina ovat olleet mm. rap- ja laululyriikkapajat, roolipeli- ja pelikirjoittamisen kerhot sekä senioreiden kanssa toteutetut Kirjastoparlamentit.
Turun kaupungin ostopalveluhankinnoista hyvänä esimerkkinä on
myös Muistopeli-konseptin toteuttaminen Runosmäen ja Pansion kaupunginosissa.
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Kokkolan lasten ja nuorten Sanataidekoulu Santtu sai alkunsa 2000-luvun alulla. Työryhmä, joka oli ollut kolmivuotisen, aikuisille suunnatun Keski-Pohjanmaan kirjoittajakoulutuksen takana, pohti, mitä voisi tarjota lapsille ja nuorille sanataiteen saralla. Syntyi idea
sanataidekoulusta, joka voisi tarjota lapsille kuusivuotisen sanataiteen
perusopetuksen. Taustaryhmässä olivat seuraavat tahot: Kokkolan seudun opisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Torkinmäen koulu, Kokkolan maakuntakirjasto, Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ja Kirjoittajayhdistys Keski-Pohjanmaan Pränttärit.
Työryhmä päätyi aluksi kaksivuotiseen kokeiluhankkeeseen (alkoi
2004), jossa Torkinmäen koulun oppilaat voisivat hakea sanataidekouluun. Projektityöntekijäksi nimettiin työryhmään kuulunut Laila Lampinen-Hietikko, joka alkoi etsiä hankkeelle rahoittajia ja opettajia sekä
tutustui Suomessa toimiviin sanataidekouluihin.
Torkinmäen oppilaat ottivat hankkeen omakseen ja hakijoita oli runsaasti. Rahallista tukea hankkeelle saatiin pääosin Keski-Pohjanmaan
kulttuurirahastosta, mutta myös Keskipohjanmaa-säätiöltä, Pohjanmaan taidetoimikunnalta, Kokkolan kaupungilta ja Opetusministeriöltä. Kokeiluhankkeessa aloittivat opettajina äidinkielenopettaja Merja
Björklind ja ilmaisukouluttaja/ sanataideohjaaja Laila Lampinen-Hietikko.
Kaksivuotinen hanke sai onnellisen käänteen, kun Kokkolan lasten ja
nuorten Sanataidekoulu sai v. 2006 statuksen toimia virallisesti sanataiteen perusopetusta antavana kouluna. Tämä tarkoitti sitä, että kouluun
valitut oppilaat saavat kuusivuotisen opetuksen. Ja Sanataidekoulu saa
myös valtion rahoitusta.
Alusta asti Sanataidekoulu on toiminut Kokkolan seudun opiston alaisuudessa. Taloudellisesti on ollut tiukkaa ja Sanataidekoulun toiminta
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on pitkälle riippunut aktiivisten, sydämen palolla työtään tekevien tuntiopettajien panoksesta. Toiveissa on edelleen, että Sanataidekoulu saisi
oman, vakituisen työntekijän vastaamaan koordinoinnista ja paperitöistä. Sanataidekoululla ei myöskään ole omia toimitiloja, vaan opetus
tapahtuu eri kouluilla. Opetusmateriaalit siis kulkevat ja asustavat opettajien matkassa. Opetus on tarkoitettu Kokkolan kuntalaisille. Jonkin
verran kiinnostusta on kuntarajojen ulkopuolellakin.
Vuosien mittaan Sanataidekoulun nimi on oppilaiden ja opettajien
suussa muuntunut Santuksi. Santtu on tullut tutuksi kokkolalaisille ja
nykyisin oppilashakuun osallistuu kiitettävä määrä innostuneita 8-9
vuotiaita. Sanataidekoulu on myös luontevasti verkottunut eri tahoille.
Kokkolan kaupunginkirjasto, Kokkolan museotoimi, Kokkolan kaupunginteatteri, Kokkolan kulttuuripalvelut ja sanomalehdet sekä Pohjanmaan alueradio ovat luontevia yhteistyökumppaneita monipuolisen
opetussuunnitelman toteuttamisessa ja sanataiteen esilletuomisessa.
Kokkolan lasten ja nuorten sanataidekoulu Santtu on ainoa koko Pohjanmaan alueella toimiva sanataiteen perusopetusta antava koulu. Vuosien mittaan lahjakkaille oppilaille on tullut myös menestystä: NaperoFinlandiasta voitto ja useita kunniamainintoja sekä voittoja valtakunnallisissa kilpailuissa. Uusimmassa ops:issa varsinkin tieto- ja viestintätekniikan painotus on lisääntynyt. Samoin korostetaan yhä enemmän
yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sanomalehdet, radio, teatteri,
museo ja kirjasto.
Nykyisellään sanataidekoulu Santussa opiskelee kuusi vuosikurssia ja
uudessa oppilashaussa voitiin valita vain vajaa puolet hakijoista, koska
vain yksi ryhmä voidaan kerralla perustaa. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Tänä keväänä Santusta valmistui kolme nuorta. Keväällä
2018 santtulaisia oli kirjoilla 49. Sanataide on vaativa laji ja huomioon
ottaen ikäryhmä, lapsesta teini-ikään varttuvat, se on myös haasteelli189

nen opettajille. Energisiä ja hyviä opettajia on Santtuun onneksi aina
löytynyt. Tällä hetkellä tuntiopettajia on neljä.

pronssi-, hopea ja kultamerkit, joita Liitto myönsi taitaville harrastajille
tekstinäytteiden pohjalta.

Tällä hetkellä tuntuu siltä, että Santtu on todella vahvistanut oman paikkansa Kokkolan kulttuurikentässä. Toisaalta vahvistuu koko ajan toive
siitä, että koulu saisi pysyvämmät toimitilat ja edes osa-aikaisen toimistotyöntekijän, joka vastaisi paperitöistä, oppilashausta, toiminnan koordinoinnista yms. Suuri kiitos kuuluu Kokkolan seudun opiston apulaisrehtori Sixten Sandströmille, joka on luovinut Santtua vaikeina aikoina
kohti uusia ulapoita. Sanataidekoulu on myös vakiinnuttanut asemansa
yhtenä järjestäjänä Kokkolan lapsille ja nuorille tarkoitetussa jokavuotisessa Loistavaa/Strålande kulttuuriviikossa. Nyt 10.-20.11.2018.

Sanataide kytkeytyy Liiton piirissä moniin toiminnanaloihin, joka tukee
erilaisin tavoin sanataiteen päämääriä. Esimerkiksi kirjoittajaryhmämme jäsen voi esiintyä tapahtumassamme tai kirjoittaa jonakin päivänä
lehteen. Tavoitteena on auttaa ja kannustaa harrastajia kehittymään
ilmaisuharrastuksessaan sekä edistyneempiä harrastajia kehittymään
ammattilaisiksi. Liiton sanataidetoiminta kattaa niin lukemisen kuin
kirjoittamisen monet puolet. NVL on myös tarjonnut monille ihmisille
kirjoittavan yhteisön tuen. Lisäksi liitolla on rooli ankkuriorganisaationa, joka tukee pienempiä kirjallisuuden alan toimijoita esimerkiksi tarjoamalla tiloja käyttöön.

Nuoren Voiman Liitolla on ollut jo pitkään kirjoittajakoulutusta,
ja se voidaan ehkä lukea sanataidetoiminnan esihistoriaksi. Liitto on
perustettu vuonna 1923, ja liiton toimintaan ovat kuuluneet kirjoittajakurssit aivan toiminnan alusta saakka. NVL:n alkutaipaleella mukana
oli muutakin harrastustoimintaa, mutta vähitellen NVL:stä tuli pelkästään kirjallisuusjärjestö. Erityistehtävänä on kautta vuosien ollut auttaa
erityisesti nuoria kirjoittajia eteenpäin. Muun muassa koululainen nimeltä Elina Vaara oli aikoinaan perustamassa Nuoren Voiman Liittoa,
ja sittemmin kunkin kirjailijasukupolven keskeiset tekijät ovat olleet
mukana liiton toiminnassa.
Nykyään NVL:n toiminnanalat ovat kirjoittajakoulutus, tapahtumatoiminta ja Nuori Voima -lehti. Lisäksi liitolla on mm. nuorille kirjailijoille
ja kääntäjille suunnattu residenssi Villa Sarkia, useita kirjoituskilpailuja
sekä erilaisia kirjallisuushankkeita. NVL:n suosittu arvostelupalvelu on
puolestaan toiminut 60-luvun lopulta saakka. Arvostelupalvelun juuret
ovat harrastusmerkkien suorittamisessa. Liitolla oli aikoinaan käytössä
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Oriveden Opiston kirjoittajakoulutus alkoi kesäkurssitoimintana
1960-luvulla ja he ovat järjestäneet jo vuosia Orivedellä luovan kirjoittamisen päiviä yhteistyössä Suomen sanataideyhdistyksen kanssa.
Kokovuotinen kirjoittajalinja perustettiin v. 1977. Yliopistollinen arvosanaopetus linjan ohessa aloitettiin v. 1988 yhteistyössä Jyväskylän
yliopiston kanssa. Kansanvalistusseuran Etäopiston kirjoittajakurssit
siirrettiin Oriveden Opiston yhteyteen v. 1996. Monimuotokoulutuksia alettiin järjestää v. 2006 alkaen Oriveden lisäksi muuallakin, etenkin Helsingissä. Kansainvälinen toiminta lähti käyntiin, kun opisto oli
mukana perustamassa eurooppalaisten kirjoittajakoulujen verkostoa
(ENCWP) Prahassa v. 2005. Kansainvälinen toiminta laajeni sen jälkeen, kun verkoston jäsenet perustivat virallisen yhdistyksen (EACWP)
Madridissa v. 2010. Nykyään Oriveden Opisto on osa Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistoa. Ohjelmassa on kaksi kokovuotista linjaa: Kirjoittajalinja ja Käsikirjoittajalinja. Lisäksi opisto järjestää lyhytkursseja,
verkkokursseja, tapahtumia ja useita pitkiä monimuotokoulutuksia,
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joista tunnetuimmat ovat Vapaa kirjoittajakoulu sekä kirjailijuuteen
valmentava Studio Orfeus. Oriveden Opistolla on myös pitkä kokemus
sanataideohjaajien koulutuksen saralla.

Ruotsinkielistä sanataidetoimintaa vuodesta 1994
Ruotsinkielistä sanataideopetus lapsille ja nuorille aloitettiin Turun ja
Porin läänin taidetoiminkunnan aloitteesta vuonna 1994. Kirjastoseura
kustansi toimintaa alussa ja Åbolands kulturråd hallinnoi sitä. Katsottiin, että ruotsinkielinen kenttä olisi sopivan pieni sanataidetoiminnan
pilotointia varten. Idea ja opetusmalli otettiin Hämeenlinnasta, missä
jo 1980-luvulla aloitettiin lasten ja nuorten kirjoitusryhmiä. Ensimmäiset sanataideryhmät perustettiin Paraisilla ja Nauvossa 7-13 -vuotiaille.
Vuonna 1995 myös Turku ja Taalintehdas tulivat mukaan sanataidetoimintaan ja vuonna 2005 toimintaa laajennettiin Uudellemaalle.
Vuonna 1995 Åbo Akademi järjesti ensimmäisen sanataideohjaajakoulutuksen, joka koostui 12 koulutuspäivästä ja keräsi osallistujia koko
maasta. Vuodesta 1998 ruotsinkielistä sanataidetoimintaa eteläsuomessa hallinnoi Sydkustens landskapsförbund.
Toiminta on vuosi vuodelta laajentunut ja kehittynyt ja vuonna 2014
perustettiin Sydkustens ordkonstskola. Tällä hetkellä ruotsinkielistä sanataidetoimintaa on 11 jäsenkunnassa 28 eri ryhmässä. Ryhmissä opiskelee yhteensä noin 250 lasta ja nuorta. Suurin ikäluokka ovat
7-12 vuotiaat. Taiteen perusopetusta (yleinen oppimäärä) järjestetään
Sipoossa, Porvoossa, Helsingissä ja Paraisilla. Toimintaan kuuluu paitsi
säännöllistä sanataideopetusta myös työpaja- ja projektitoimintaa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, kesäleirit, kurssitoimintaa, materiaalituotantoa sekä pedagogisten menetelmien tuotantoa ja kehitystyötä.
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Sydkustens landskapsförbund r.f. perustettiin 21.9.1998 Helsingissä.
Perustajina toimivat Nylands svenska landskapsförbund, silloiset Turunmaan seutukunnan jäsenkunnat sekä Åbolands kulturråd-järjestön
jäsenet. (Åbolands Kulturråd ylläpiti sanataidetoimintaa vuodesta 1994)
Sydkustens landskapsförbund r.f. on 16:n kaksikielisen kunnan ylläpitämä järjestö, jonka toimeksiantoon kuuluu jäsenkuntien tukeminen
koulutuksen ja kulttuurin laadullisen ruotsinkielisen palvelun takaamiseksi. Jäsenkunnissa asuu noin puolet maan ruotsinkielisestä väestöstä.
Sydkustens landskapsförbund perusti Sydkustens ordkonstskola vuonna 2014. Lue lisää ja katso jäsenkunnat: https://www.sydkusten.fi/
sv/fin/
Suurin hanke tällä hetkellä on Lilla Ordboet. Lilla Ordboet (eli Pieni
sanojen sija) koostuu neljästä matkalaukusta, joiden sisältöön liittyy sanataidemenetelmiä lasten mielikuvituksen, kertomisen, kirjoittamisen
ja lukemisen tukemiseksi. Matkalaukku sisältää luovaa työskentelyä tukevaa materiaalia, joka voidaan viedä kouluun ja jossa opettajalle jaettavien tehtävien ja ohajusmateriaalien avulla opettaja voi työskennellä
oppilaidensa kanssa itsenäisesti. Lilla Orboet pitää sisällään metodeja
erilaisiin kirjallisiin ja suullisiin tarinakerronnan muotoihin. Menetelmällä nostetaan esiin kielen leikkisyyttä ja lystikkyyttä.
Sydkustens ordkonstskola järjestää säännöllisesti sanataideohjaajakoulutusta ja on kehittänyt oman ohjaajien sertifiointijärjestelmän. Lue lisää toiminnasta www.ordkonst.fi

Sanataidekoulu Aapeli perustettiin Kuopiossa vuonna 2011. Sen
toiminta-alue kattaa koko Pohjois-Savon alueen. Lukuvuonna 20172018 Sanataidekoulu Aapeli kokosi yhteistyökumppaneiden kanssa
sanataiteen äärelle yhteensä yli 5000 lasta, nuorta ja aikuista. Vuoden
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aikana järjestettiin yhteensä 25 ryhmää tai leiriä, 6 tapahtumaa, 29 satuja loruhetkeä, 155 työpajaa sekä 2 koulutusta.
Aapeli toimii Pohjois-Savon kirjallinen yhdistys Vestäjät ry:n alaisuudessa. Aapelin sanataideverkosto kokoaa yhteen Pohjois-Savon alueen
sanataideopettajat, sanataideopetusta tuottavat organisaatiot ja sanataiteen harrastajat. Yhteistyökumppaneina toimivat alueen kirjastot,
kansalaisopistot ja muut harrastustoimintaa tuottavat organisaatiot,
kulttuurilaitokset, koulut, kunnat sekä alueelliset ja valtakunnalliset lastensuojelun ja erityisryhmien sidosryhmät. Erityisen kiinteää yhteistyötä Sanataidekoulu Aapeli tekee Lastenkulttuurikeskus Lastun, Kuopion
kaupungin sekä alueen kirjastojen ja kansalaisopistojen kanssa.
Sanataideverkoston kokoaminen alkoi syksyllä 2011 muusikko ja runoilija Jukka Kervisen aloitteesta. Samana vuonna Vestäjät ry perusti
työryhmän, jota lähti vetämään draama- ja sanataidekasvattaja Anne
Karjula. Karjula toimii edelleen Sanataidekoulu Aapelin toisena vastaavana sanataideopettajana yhdessä Riikkamaria Korhosen kanssa.
Sanataidekoulu Aapelin sanataideohjaajien työssä näkyy opettajien
monipuolinen tausta taiteen kentällä. Aapelin kulmakiviä onkin monitaiteinen ja kirjallisuuslähtöinen sanataidekasvatus. Aapelin sanataideohjaajien mielestä sanataidetyöskentelyssä on tärkeää eri taidealojen rajojen ylittäminen, moniaistisuus, elämyksellisyys, mielikuvitus ja leikki.
Sanataidekoulu Aapeli pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja jakamisen
kulttuuriin. Toiminnan alussa Pohjois-Savon alueella oli pulaa lasten
ja nuorten sanataideohjaajista, joten alkutaipaleella lasten ja nuorten
työpajoissa koulutettiin soveltuvan pohjakoulutuksen omaavista henkilöistä uusia sanataideohjaajia “kisälli-periaatteella”. Jo vuonna 2012
aloitti Kuopiossa Snellman kesäyliopiston, Sanataidekoulu Aapelin,
Lastenkulttuurikeskus Lastun ja Verson yhteistyössä suunnittelema lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus, joka on sittemmin saavuttanut
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valtakunnallisenkin suosion. Vuonna 2018 25 opintopisteen laajuiset
opinnot aloitti jo neljäs opiskelijoiden ryhmä. Sanataidekoulu Aapelin
ohjausryhmän ohjaajista kaikki ovat suorittaneet lasten ja nuorten sanataideohjaajan koulutuksen tai toimivat siinä kouluttajina.
Sanataidekoulu Aapelin ohjaajien ohjausryhmä valitaan vuosittain. Ohjausryhmässä suunnitellaan hankkeita ja yhteistyökumppaneiden toimeksiantoja, kehitetään alueen sanataidetoimintaa, annetaan vertaistukea ja tarjotaan lisäkoulutusta tarpeen mukaan. Sanataidekoulu Aapelin
ohjausryhmä valitsee vuosittain painopistealueen ja teeman, joka näkyy
kaikissa Aapelin ryhmissä ja tapahtumissa. Vuonna 2017 Aapelin ryhmissä, työpajoissa ja eri tapahtumissa koottiin 5-vuotista taivalta juhlistava yhteisöteos Maailman paras napa, joka perustui Hannele Huovin
samannimiseen satukirjaan. 2018 painopistealueena on sanataiteen ja
musiikin yhdistäminen sekä kansainvälisyys/lasten ja nuorten käännöskirjallisuus.
Sanataidekoulu Aapeli on kuusivuotisen taipaleensa aikana onnistunut
löytämään paikkansa Pohjois-Savolaisen kulttuurin kentällä. Toiminnassa painottuu erityisesti kulttuurin saavutettavuus. Sanataidekoulu
Aapeli toimii niin maaseutualueilla kuin kaupungeissa. Erityisesti esimerkiksi työpajatoimintaa suunnataan alueille, joilla muu kulttuuritarjonta on syrjäisen sijainnin vuoksi vähäistä.
Saavutettavuuden kannalta on tärkeää, että toimintaa viedään sinne,
missä lapset ja nuoret jo ovat: kirjastoihin, kouluihin, päiväkoteihin,
perhekerhoihin, tapahtumiin, nuorisotaloille, toimintakeskuksiin ja
muihin yhteisöihin. Yhteistyökumppanit tarjoavat toiminnalle laskeutumisalustan ja Aapeli vastaa sisällöstä. Aapeli tuottaa yhteistyökumppaneilleen sekä omissa hankkeissaan työpajoja, sanataide- ja monitaideryhmiä, leirejä, tapahtumia, näyttelyiden oheistuontantoja, koulutusta
sekä opetusmateriaaleja. Lisäksi Sanataidekoulu Aapelilla on verkko195

sivuillaan eri ikäryhmille suunnattuja tilaustyöpajoja. Sanataidekoulu
Aapeli järjestää toimintaa säännöllisesti myös erityisryhmille ja tarjoaa
sanataideohjaajien sekä eri ammattiryhmien täydennyskoulutusta sanataiteen saralla. Sanataidekoulu Aapelilla ei ole seiniä, mutta verkkosivut
ovat toiminnan tukikohta, josta löytyy kootusti kaikki Pohjois-Savon
alueen sanataidetapahtumat, ryhmät, työpajakiertueet ja ajankohtaiset
asiat.
Sanataidekoulu Aapelin alkutaipaleella toiminta-ajatuksena oli vastata
kentän tarpeisiin: mitä kentällä halutaan ja tarvitaan? Aapelin strategiana oli integroitua olemassa oleviin rakenteisiin ja keskittyä sisällön tuottamiseen uusien raskaiden hallintorakenteiden sijaan. Verkostomaisen
toimintamallin idean toi mukanaan kuvataiteilija ja kulttuurintutkija
Outi Kuma, joka oli voimakkaasti mukana Sanataidekoulu Aapelin verkoston luomisessa vuosina 2011-2012. Verkostomainen toimintamalli
ja vahva yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa on tuottanut toivottua
tulosta. Sanataidetta harrastetaan nykyään kerhoissa, työpajoissa ja tapahtumissa vuosittain yli kymmenellä pohjois-savolaisella paikkakunnalla. Vuoden 2017 aikana Aapelin ryhmiin, työpajoihin, koulutuksiin
ja tapahtumiin osallistui yli 5000 lasta, nuorta ja aikuista.
Aapelin sanataide on leikkiä, vuorovaikutusta monitaiteisesti sanojen
äärellä. Monitaiteinen ja kirjallisuuslähtöinen taidekasvatus ruokkii ajattelua, tunne-elämää ja mielikuvitusta. Lukemalla, tarinoita kertomalla ja
loruilemalla voi oikeasti muuttaa maailmaa. Tarinoiden ja ilmiöiden tarkastelu yhdessä, eri taidemuotoja yhdistämällä luo rohkeutta, elämyksellisiä hetkiä ja uusia näkökulmia maailmaan - toiminnallinen, arjessa
kohdattava voima. ”Yksi sana tai tuhat sanaa on lahja; ilo, lumo, leikki,
mielikuvituksen lento, moninaisten tunteiden sekä minuuden ilmaisu,
lohtu ja lääke.” Taide tekee näkyväksi ja antaa meille monipuolisia välineitä olla yhteydessä muihin ihmisiin yli kielirajojen. Lapsi kokee maa196

ilmaa kokonaisvaltaisesti kaikilla aisteillaan eikä leikkiessään erottele eri
taiteenaloja toisistaan - moniaistinen, toiminnallinen ja eri taiteenlajien
ilmaisukeinoja yhdistävä. Voimaannuttava sanataidetyöskentely antaa
mahdollisuuksia löytää itsestään uudenlaisia vahvuuksia. Se on tapa tulla nähdyksi ja kuulluksi.
KANTTIA KANSSA! -Kirjakantti –työpajoissa juhlittiin 5-vuotiasta Aapelia sekä 100-vuotiasta Suomea Suuren lukuseikkailunäyttelyn
kirjallisuuden äärellä. Työpajoja toteutettiin Pohjois-Savon alueella yhteensä 44 kappaletta (mukaan lukien Aurinkorinteen lukukummikoulun työpajat.) Työpajoista koostettiin näyttelyt Kuopion, Siilinjärven
sekä Iisalmen kirjastojen lastenosastoille. Työpajoissa ohjaajina toimivat Merja Hynynen-Niskanen, Tiina Kekäläinen, Riikkamaria Korhonen, Riitta Mäntylä ja Sari Siltavuori. Työpajoihin osallistui 560 lasta ja
42 aikuista.
AvoT - Avointaidekasvatus -malli Lastenkulttuurikeskus Lastun, Sanataidekoulu Aapelin ja Kuopion kaupungin Avoin taidekasvatusmalli
-hankkeessa juurrutetaan taidekasvatuksen käytäntöjä varhaiskasvatuksen arkeen. Mallissa varhaiskasvatukseen erikoistunut taidekasvattaja
jakautuu lapsiryhmiin n. 8 viikoksi kerrallaan. Taidekasvattaja työskentelee ryhmässä 2-3 päivänä viikossa 6-7-tuntia päivässä. Toiminta
ja hyödynnettävät menetelmät räätälöidään jokaisen ryhmän tarpeiden
mukaan. Jokaisessa ryhmässä prosessi on ryhmänsä näköinen. Toimintakauden 2017-2018 aikana ryhmissä mm. matkattiin varjosta valoon
ja väreihin, luotiin lasten kanssa oma leikkimaan kartta -jättilautapeli hahmoineen ja tehtävineen, rakennettiin omatekoisille sylikamuille
kaupunki, pingviinille kone sekä vierailtiin Runo A. Röllinparran lumotussa metsässä. Jokaisessa ryhmässä teema ja toiminnan sisältö siis
määräytyy lapsiryhmän mielenkiinnonkohteiden sekä pedagogisten tavoitteiden mukaan. Kaikissa projekteissa on vahvana pohjana teeman
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mukainen lastenkirjallisuus sekä loruleikit, jotka toimivat toiminnan
selkärankana ja innoittajana. Toiminnassa painottuu toimijaosapuolten
osallisuus, sekä laaja-alaisen osaamisen tukeminen taidelähtöisin ja leikkipedagogisin menetelmin.
Taidekasvattajan jalkautuminen mahdollistaa myös Kuopion taidelaitosten lainattavien teosten, -näyttelyiden sekä -materiaalien hyödyntämisen lapsiryhmissä. Lisäksi vierailurupeaman päättyessä varhaiskasvatuksen tiimille kootaan toiminnan pohjalta työkalupakki, joka antaa
eväät jatkaa yhdessä löydettyjen työtapojen hyödyntämistä ja uusien etsimistä. Toimintamallissa yhdistyy käytännön tasolla taiteen, perheiden
ja lasten kohtaaminen, varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus sekä
taidelaitosten yleisötyö. Taidekasvattajan työpanos on varattu erityisesti
Kuopion maaseutualueille sekä liitoskuntiin, joissa resurssit mm. taidelaitosvierailuihin ovat rajalliset. Ryhmät valitaan tarpeen arvioinnin ja
varhaiskasvatusyksikön sijainnin perusteella.
Hankkeen taidekasvattajana toimii varhaisiän taidekasvattaja ja sanataideohjaaja Anne Karjula, jonka monitaiteellinen työote tukee monipuolisen taide- ja leikkipedagogiikan hyödyntämistä, sekä varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista käytännön arjessa luontevasti. Laajaalaista osaamista tukevia taidelähtöisiä menetelmiä on kehitetty vuosina
2016-2018 Kuopion kaupungin Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden
Taidetaikurit -kerhotoiminnan moniammatillisessa tiimissä. 3-5-vuotiaiden lasten kerho on toiminut kokeilualustana erilaisten menetelmien
kehittämisessä. Hanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja
Kuopion kaupunki. Hankkeeseen osallistui viime kevään aikana yhteensä 69 lasta ja 13 aikuista.

Pohjoiskarjalainen Sanaratas ry. Alussa oli kolme nuorta ja hei198

dän siihen saakka toteutumaton unelma siitä, että sanataidetta ei tarvitsisi harrastaa yksin. Vilja Itkonen, Pia Paananen ja Outi Juurikainen
loivat tämän unelman mahdolliseksi seuraaville sukupolville perustamalla Sanaratas-jaoston Ukri ry:n alaisuuteen 2005. He aloittivat määrätietoisen sanataiteen tunnetuksi tekemisen lapsille järjestämällä leirejä
ja perustamalla uusia ryhmiä Joensuun vapaaopistossa sekä päättäjille
ja vanhemmille kiertämällä puhumassa sanataiteen puolesta PohjoisKarjalan kunnissa. He myös houkuttelivat alati uusia ihmisiä mukaan
koulutuksiin ja aktiivisiksi sanataideopettajiksi.
Lippulaivamme oli pitkään ja on edelleen yöleirit kirjaston tiloissa. Lapset yöpyvät kirjaston hyllyjen väliin rakennetuissa majoissa ja touhuavat
leirillä todellisessa sanataidemaastossa. Joensuun seutukirjasto ja muut
maakunnan kirjastot on tärkeä yhteistyökumppanimme. Vähitellen jaoston toiminta paisui niin, että Ukri, Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys,
toivoi, että perustaisimme oman aktiivisen yhdistyksen Samalle puolelle kulttuurikenttää.
Sanaratas ry on perustettu vuonna 2010 jatkamaan Ukri ry:n Sanaratasjaoston toimintaa. Sanaratas ry järjestää sanataidetapahtumia, -kerhoja,
-leirejä, -koulutuksia ja -pajoja Pohjois-Karjalassa. Toimintaa on pääosin Joensuun seudulla (Kontiolahti, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi),
mutta myös kiertuehankkeina, leireinä, sanataidepainotteisina kirjavinkkauksina ja koulutuksina laajasti maakunnassa sekä joitakin työpajoja ja koulutuksia maakunnan ulkopuolella. Sanataiteen perusopetusta
järjestämme Kontiolahdella, Liperissä ja Joensuussa Joensuun seudun
kansalaisopiston kanssa yhteistyössä. Toiminnanjohtaja Riikka Linjama
oli tekemässä uutta taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa niin
valtakunnallisesti kuin paikallisesti.
Meillä on töissä osa-aikaisesti kaksi palkkatukityöntekijää ja toistakymmentä sanataideopettajaa. Puheenjohtajina mainittujen lisäksi on olleet
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Sari Hietala, Anneli Mahlamäki ja Minna Hoffren. Yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri on Minna Tahvanainen. Tarjoamme töitä myös kirjailijoille ja muille taiteilijoille. Tuemme sanataideopettajia tarjoamalla
vertaistukea, koulutusta ja perehdyttämällä työhön.
Kohderyhmäämme ovat kaikki muksusta mummoihin. Sanataidetapahtumamme kokoavat yhteen sanataiteen ystävät. Perinteisesti pääosin toiminta on suunnattu 3-17-vuotiaille lapsille, kansalaisopiston
kautta vauvat ja taaperot ovat myös sanataiteilemassa. Vuonna 2011
siirsimme lasten ja vauvojen sanataideryhmiä ikäihmisten palvelukeskuksiin. Ikäihmiset olivat ensin yleisönä ja sitten osallistujina ryhmissä.
Uusimmat hankkeet on toteutettu ilman lapsia, vain ikäihmisten omana
toimintana. Vuodesta 2016 olemme hankkeissa kannustaneet työikäisiä
työllistymään kirjoittamalla.
Erillisinä hankkeina olemme päässeet toteuttamaan pienempiä unelmiamme: perhesanataidekerhoja, maahanmuuttajakerhoja, METSÄNPEITTO-kirjastoseikkailuja, värivarjosanataidetyöpajoja, kaupunkikävelyjä, taidemuseoyhteistyötä, museoleirin, avoimia sanataidepajoja
yleisötapahtumissa ja KIR-JA-KURK-KAUK-SI-A, lukemaan opettelevien sanataidepäiviä.
Yhdistys on luonut moninaisen ja laajan yhteistyöverkoston, jonka
myötä sanataide yhdistynyt museoiden, kirjastojen, kansalaisopistojen,
kirjailijayhdistysten, Pelastakaa Lapset ry:n, Joensuun Perheentalon,
4H:n, lastenkulttuurikeskus Verson, sanataidekoulu Aapelin sekä vanhusten ja kehitysvammaisten hoitokotien toimintaan. Yhdistys vaalii
suomen kielen rikkautta ja innostaa lapsia ja nuoria satujen ja tarinoiden
maailmaan. Tästä kiitoksena saimme Lapsenpäivä 2017 -palkinnon.
Yhteistyönä koulutamme, kirjavinkkaamme, tuotamme lasten yökylää,
järjestämme päiväleirejä, ohjaamme työpajoja ja olemme mukana ide200

oimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia sanataidehankkeita. Yhteistyötä teemme valtakunnallisesti
Suomen sanataideopetuksen seuran kanssa.
Kolmesta sanataideopettajasta on tullut tusina, parista leiristä perinteisten leirien vuosikalenteri, muutamasta ryhmästä parinkymmenen
ryhmän mosaiikki, yksittäisistä hankkeista hankkeiden vuo: koko ajan
ideoidaan, haetaan rahoitusta, toteutetaan ja raportoidaan.

Sanataideyhdistys Yöstäjä. Kuten aika monissa mukaansatempaavissa tarinoissa, myös Sanataideyhdistys Yöstäjän tarinan alussa on yllättävä käänne, suurista asioista unelmoivia henkilöitä ja mustaa aukkoa
lähestyvä asteroidi. Yöstäjä perustettiin kesäkuussa 2003 Tampereella
Kahvila Runossa. Kolme perustajajäsentä, silloiset yleisen kirjallisuustieteen opiskelijat Pia Krutsin, Henna Laininen ja Maria Siironen, halusivat edistää lasten ja nuorten kirjoittamisharrastusta sekä osallistavaa
ja esittävää kirjallisuustoimintaa. Yöstäjän taipaleella on alusta alkaen
ollut kaksi ohjenuoraa: vahva perusta kirjallisuudessa taiteen- ja tieteenalana sekä lasten ja nuorten oman äänen kuuluminen.
Tänä päivänä yöstäjäläiset näkevät sanataiteen kaikkein tärkeimpänä
taiteenalana lasten ja nuorten koulutuksen ja elämäntaitojen kannalta. Yhdistys toimii yhteistyössä kuntien ja muiden järjestöjen kanssa,
jotta sanataidepedagogiikka olisi luonnollinen osa varhaiskasvatusta,
perusopetusta sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaa. Yöstäjässä sanataiteilija on 2000-luvun verkostoitunut kirjallisuusammattilainen, jonka
osaamiseen kuuluvat kirjallisuussisällöt, kirjoittaminen, pedagogiikka,
tuottaminen ja esiintyminen.
Yöstäjän toiminnassa on mukana päätoimisia sanataidekasvattajia
sekä kirjailijoita ja muiden taiteiden ammattilaisia. Keskeisiä henkilöitä
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ovat nykyinen toiminnanjohtaja Pia Krutsin, pitkäaikaiset hallituksen
jäsenet Minttu Tervaharju ja Anna Isoaro sekä kuvittaja Jani Ikonen.
Yöstäjän toiminta-alueena on ensisijaisesti Pirkanmaa.
Tällä hetkellä Yöstäjällä ei ole säännöllisiä sanataiteen harrastusryhmiä,
mutta yhdistys tekee laajasti kouluyhteistyötä ja levittää sanataidetta
osana kuntien kulttuurikasvatusohjelmia. Yöstäjän tehtäväkenttään
kuuluu myös Mielikuvituskoulu-sanataidemenetelmän kehittäminen
peruskoulun ala-asteelle sekä Kirjalitta -lastenkirja- ja sanataidefestivaali tuottaminen ja toteuttaminen.
Ja niin, se mustaa aukkoa lähestyvä asteroidi oli nimeltään Rökö Yöstäjä. Yhdistyksen nimi lainattiin 10-vuotiaan Artun tarinasta, sillä mikäpä
muu nimi paremmin sopisi sanataideyhdistykselle!

Satakunnan sanataideyhdistys Skriivari perustettiin 2015 Porissa. Toiminta-alueena on koko Satakunta, yhdistyksen toimipaikka Pori.
Satakunnan sanataideyhdistys edistää sanataideopetusta, -toimintaa ja
tapahtumia Satakunnan alueella. Yhdistys on iältään nuori, mutta on
ehtinyt toteuttaa sanataidehankkeita muun muassa laitoksissa ja palvelukodeissa asuville vanhuksille sekä pitänyt sanataidekursseja, -kerhoja
ja leirejä lapsille. Lähivuosina Skriivari on panostenut erityisesti voimaannuttavan kirjoittamisen kehittämiseen. Voimauttavaa sanataidetta
on suunnattu esimerkiksi masentuneiden äitien vertaistukiryhmässä.

Toimimme hankkeidemme puitteissa laajastikin Varsinais-Suomessa,
sanataidekoulu puolestaan toimii vain Turussa. Sanataidekoulussa pyritään vuosittain aloittamaan kolme ryhmää (9-11-vuotiaat, 12-14-vuotiaat ja 15-17-vuotiaat), mutta viime vuosina olemme saaneet käyntiin
vain kaksi eri ikäryhmiä yhdistelevää ryhmää, joissa on 5-10 oppilasta
molemmissa. Syksyllä 2018 käynnistyi ainoastaan yksi, viiden oppilaan
ryhmä.
Olemme tehneet paljon hankkeita laitoksissa ja mm. ikäihmisten parissa. Esimerkiksi ihmisen omaan puheeseen perustuvat korvarunot
kehitettiin vanhuksille suunnatuissa Hymykuopat- ja KUVA-hankkeissa 2009–2012. Yhdistyksen viimeisin suuri hanke on ollut Suomen
Kulttuurirahaston tukema Syrjäkarein (2016), jossa tehtiin korvarunoa
ja runomuotokuvaa yhteiskunnan laitamilla olevien ihmisten kanssa.
Hankkeessa kohdattiin ihmisiä mm. kohtaamispaikka Elokolossa ja
Sirkkalan päiväkeskuksessa, ja sanataiteilijoiden lisäksi mukana hankkeessa oli valokuvaaja. Hankkeeseen perustuva näyttely on kiertänyt
sittemmin mm. Tampereella ja Porissa.
Sanataidekoulu on suunnattu 9–17 -vuotiaille, mutta muuten olemme
tehneet kaikkea vauvasanataiteesta lasten sanaseikkailuihin ja vanhusten sanataidepalveluihin. Uusi opetussuunnitelmamme painottaa erityisesti monitaiteisuutta ja yhteisöllistä kirjoittamista. Monitaiteisuus saa
innoitusta opettajien erilaisista osaamisalueista ja tuo esiin sanataiteen
monipuolisia käyttömahdollisuuksia yli rajojen. Yhteisöllinen kirjoittaminen korostaa empatian ja vuorovaikutuksen merkitystä ja vahvistaa
kokemusta omasta toimijuudesta osana kirjoittavaa yhteisöä.

Turun sanataideyhdistys & Sanataidekoulu Kratti. Turun
sanataideyhdistys on perustettu Turussa vuonna 2002 ja sen ylläpitämä Sanataidekoulu Kratti vuonna 2007. Sanataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta sanataiteessa ja yhdistys vastaa muista hankkeista.
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Valveen sanataidekoulu on monipuolinen sanataidekasvatuksen kehittäjä ja osaaja. Sanataidekoulu järjestää harrastustoimintaa
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0–20-vuotiaille, tuottaa vuosittain oman sanataidefestivaalin ja kirjallisuusaiheisia elämyksellisiä näyttelykokonaisuuksia, kehittää oppimateriaaleja ja opetusmenetelmiä sekä kouluttaa lasten ja nuorten kanssa
työskenteleviä aikuisia. Sanataidekoulussa työskentelee kaksi vakituista
vastuuopettajaa Anna Anttonen ja Kati Inkala, joiden lisäksi vuosittain palkataan muutamia tuntiopettajia. Anttonen ja Inkala ovat myös
sanataidekoulun tuottaman valtakunnallisen Lumotut sanat – lasten ja
nuorten sanataideviikkojen taiteellisia johtajia. Valveen sanataidekoulu
toimii kulttuuritalo Valveella, joka on yksi Oulun kaupungin kulttuurilaitoksista.
Valveen sanataidekoulun (ent. Nukun Sanataidekoulu) perustivat OutiMaria Takkinen ja Tuutikki Tolonen, jotka tekivät sanataidekasvatuksen pioneerityötä Oulussa 2000-luvun taitteessa. Valveen sanataidekoulu kuuluu valtakunnalliseen Lastenkulttuurikeskusten liittoon, ja se
on ollut osa valtakunnallista verkostoa sen alusta lähtien. Neljätoista
vuotta valtakunnallisen lastenkulttuuriverkoston vaikutuspiirissä on
mahdollistanut sanataidekasvatuksen pitkäjänteisen kehittämistyön
Oulussa. Reilun vuosikymmenen aikana on luotu valtava määrä taidekasvatussisältöä, jolle on kysyntää niin paikallisesti, alueellisesti kuin
valtakunnallisestikin.
Valveen sanataidekoulun taidekasvatusideologia perustuu elämykselliseen ja kokemukselliseen oppimiseen sekä kirjallisuuslähtöiseen sanataidekasvatukseen. Sanataidekasvatus edistää lasten ja nuorten kulttuurikompetenssin kehittymistä ja lasten ja nuorten monilukutaitoa.
Sanataidekoulu tarjoaa säännöllisen taideharrastuksen noin 160 lapselle ja nuorelle. Kaikki alle 5-vuotiaat harrastavat sanataidetta yhdessä
oman lähiaikuisen kanssa eli todellinen harrastajamäärä nousee pitkälle
yli kahden sadan. Sanataidekoulun tarjoama taideopetus on leimallisen
lapsilähtöistä, kokeilevaa ja kehittyvää. Koko 0–20-vuotiaiden ikäluo204

kan kattava harrastustarjonta mahdollistaa myös uusien taidekasvatusmenetelmien kehittämisen, kokeilemisen ja jakamisen eteenpäin päivähoitoon, kouluihin ja muille taidekasvattajille.
Valveen sanataidekoulu aloitti vauvaperheiden sanataidekerhot ensimmäisenä Suomessa syksyllä 2003. Oulusta toiminta on levinnyt eri
puolille Suomea. Lokakuussa 2013 ilmestyi sanataidekoulun vastaavien opettajien runoleikkikirja Riimikissa kikattaa – runohetkiä pienille
(Tammi 2013), jonka myötä varhaisiän sanataidekasvatus voi aivan uudella tavalla löytää tiensä koteihin ja päiväkoteihin kaikkialla Suomessa.
Riimikissa kikattaa -kirja, siihen liittyvä näyttely sekä koulutukset ovat
herättäneet laajasti kiinnostusta kautta maan. Riimikissa-projekti elää,
laajenee ja voi hyvin edelleen.
Sanataidekoulu tarjoaa vuosittain kymmeniä täydennyskoulutuksia lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. Koulutuksien kautta
aikuiset saavat työhönsä sanataiteen menetelmiä, joita he voivat vaivattomasti käyttää omien lapsiryhmiensä kanssa. Näin taidekasvatus on
mahdollisimman tasapuolista ja saavutettavaa: lapsi saa taidekokemuksia turvallisessa kasvuympäristössä tutun aikuisen kanssa.
Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot on järjestetty Oulussa jo kolmentoista vuoden ajan. Tapahtuma tuo laadukasta ja elämyksellistä sanataide- ja kirjallisuusohjelmaa paitsi lapsille, nuorille ja
perheille myös ammattikasvattajille sekä osaksi päiväkotien, koulujen ja
oppilaitosten taidekasvatussisältöjä.
Lumotut sanat nostaa esiin kotimaisia lasten ja nuorten kirjoja, kirjailijoita ja kuvittajia ja pyrkii siten pidentämään kirjan ikää. Sanataideviikot esittelee uusia tapoja lukea ja käyttää kirjaa osana tavallista elämää
ja taidekasvatusta. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tasavertaisia
mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Kaikille avoimien
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yleisötapahtumien lisäksi järjestämme työpajoja päiväkodeille, kouluille
ja oppilaitoksille koko toukokuun ajan yhteistyössä Oulun Sivistys- ja
kulttuuritoimen kanssa.
Teemallinen lähtökohta kullekin vuodelle kumpuaa kirjallisuuslähtöisestä näyttelykokonaisuudesta, joka joko vuokrataan muualta tai tuotetaan itse. Näyttelyn ympärille kootaan teemallinen kirjallisuuspaketti.
Jokaiseen kirjaan tehdään sanataideharjoituksia, jotka jaetaan eteenpäin
muiden ammattikasvattajien käyttöön koulutuksissa sekä verkkosivujen kautta. Eri vuosien näyttelykirjojen ympärille kootut sanataideharjoitukset ovat kaikkien vapaassa käytössä netissä. Tuotamme sanataiteen sisältöjä siis oman tapahtuman lisäksi myös muiden toimijoiden
käyttöön.
Sanataideviikkoja tuottaa Valveen sanataidekoulu. Festivaali on perustettu sanataidekoulun oppilaiden toiveesta, mutta se on reilun kymmenen vuoden aikana kasvanut kaikille avoimeksi, valtakunnallisesti merkittäväksi ja ainutlaatuiseksi kirjallisuustapahtumaksi.
a) Unikudelmia-näyttely
Kevään 2017 Lumotut sanat -sanataideviikoille valmistui kirjallisuuslähtöinen Unikudelmia-taidemaailma. Unikudelmia on eri taiteenalojen
ammattilaisten tuottama elämyksellinen ja moniaistinen taideseikkailu,
joka rakentuu kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteosten sekä upeiden
uutuuskirjojen ympärille. Unikudelmia on osa Suomi100-juhlavuoden
ohjelmistoa.

opettajien Anttosen ja Inkalan kirja Riimikissa kikattaa – runohetkiä
pienille. Riimikissa karkuteillä -näyttelyn on tilattavissa edelleen.
c) Saareen-näyttely
Lastenkirjainstituutin jakaman Onnimanni-palkinnon saa vuonna 2013
oululaisen Valveen sanataidekoulun Saareen-näyttely. Näyttelyn pohjana ovat 32 kotimaisen kirjailijan teokset ja se tarjoaa elämyksellisen
matkan saareen ja veden tarinoihin. Näyttely oheistoimintoineen on
taidokkaasti rakennettu monipuolinen kokonaisuus, joka tukee kirjallisuuteen tutustumista ja sanataidekasvatusta innovatiivisella tavalla.
Erityiskiitoksen palkintolautakunta haluaa antaa Saareen-näyttelylle
runsaasta oheistoiminnasta: esittelyistä, työpajoista ja sanataideharjoituskokonaisuudesta. Luku- ja näyttelyelämyksen tueksi laaditut valmiit
harjoitukset ovat tarjonneet virikkeitä koulujen ja päiväkotien taidekasvatustyölle. Näyttelyn ja sanataideharjoituskokonaisuuden avulla on
voitu toteuttaa elämyksellistä oppimista yhdistettynä taiteen kokemiseen ja itse tekemiseen.
Onnimanni-palkitun Saareen-näyttelyn kiertue on päättynyt vuonna
2016. Näyttely tavoitti 65 000 kävijää, ja se on tiettävästi kaikkien aikojen suosituin kirjallisuusaiheinen lapsilähtöinen näyttely Suomessa. Nyt
osa Saareen-näyttelystä on esillä Oulun kaupunginkirjaston uudessa
monitoimitila Laiturissa.

b) Riimikissa karkuteillä – Karoliina Pertamon kirjankuvituksia

Vantaan sanataidekoulu. Miksi lapset ja nuoret eivät saa luovan

Vuoden 2014 Lumotut sanat -festivaalille sanataidekoulu tuotti kirjallisuusaiheisen näyttelyn Riimikissa karkuteillä Karoliina Pertamon
kirjakuvituksista. Näyttelyn nimikirja on sanataidekoulun vastaavien

dekoulu perustettiin Rundgrenin johdolla elokuussa 1994, ja hänestä
tuli koulun ensimmäinen rehtori. Alkuvaiheessa opetus suunnattiin
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kirjoittamisen opetusta? Tästä ajatuksesta syntyi toimittaja Aulikki
Rundgrenin idea sanataidekoulun perustamisesta. Vantaan sanatai-
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8–10-vuotiaille lapsille. Opetustila saatiin Vantaan pääkirjastosta Tikkurilasta, ja Vantaan kaupunki myönsi 500 markkaa avustusta.
Sanataiteelle oli olemassa Opetushallituksen vuonna 1992 julkaisema
opetussuunnitelma, mutta opetusmateriaalia ei juuri ollut eikä liioin
hallinnon ja taiteen perusopetuksen osaamista. Siispä materiaalit ja menetelmät jouduttiin kehittämään itse. Ensimmäiset kymmenen vuotta
Vantaan sanataidekoulu toimi osittain talkoohengellä, oman toimen
ohella ja osa-aikaisten tuntiohjaajien varassa.
Pioneeritoiminnan ongelmia olivat sanataiteen tuntemattomuus ja
vakiintumattomuus. Markkinointiin ja tiedottamiseen ei ollut varaa.
Haasteina olivat myös kelvollisten opetus- ja hallintotilojen puute sekä
taloudellinen niukkuus, koska toiminnan perusrahoitus puuttui ja maksavia oppilaita oli vähän.
Toisesta lukuvuodesta alkaen Vantaan sanataidekoulu jakoi opetustilan
kaupungin nuorisotoimen kanssa. Pikkuhiljaa opetustilojen käyttöaste kasvoi ja koulu sai oman toimiston. Talous alkoi pyöriä oppilaiden
lukukausimaksujen, kaupungin toiminta-avustuksen ja apurahojen varassa.
Vuonna 2002 koulu alkoi tarjota sanataidepainotteisia iltapäiväkerhoja
vahvistaakseen asemaansa koulujen iltapäivätoiminnassa, lisätäkseen
tunnettuuttaan ja parantaakseen myös talouttaan. Sanataidepainotteiset
iltapäiväkerhot eivät tuoneet harrastajia toivotulla tavalla, mutta niiden
kautta pystyttiin kouluttamaan uusia sanataideohjaajia. Monella ohjaajalla oli tausta teatteri-, kuva- tai musiikkitaiteessa.
Talouden perusta vahvistui vuonna 2008, jolloin koulu sai ensimmäisenä sanataidekouluna opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvan järjestää
sanataiteen perusopetusta. Samoihin aikoihin myönnetty opetustuntikohtainen valtionapu mahdollisti toiminnan vakiinnuttamisen.
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Sanataidekoulu on alusta alkaen tehnyt yhteistyötä muiden vantaalaisten taidekoulujen ja -laitosten kanssa. Esimerkiksi Tikkurilan teatterin
kanssa on tehty kaksi näytelmää: Elä se (1996) ja Palapeli (2001). Vantaan kaupungin kulttuuripalvelujen ja kirjastojen kanssa tehdyllä yhteistyöllä on ollut tärkeä merkitys sanataidetoiminnan kehittymisessä ja
esiin tuomisessa. Tärkeää on myös laaja yhteistyö Vantaan, Espoon ja
Helsingin koulujen kanssa. Esimerkiksi lukuvuonna 2018-19 toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke Utelias luokka yhden vantaalaisen ja yhden espoolaisen alakoulun kanssa. Hanke
perustui taidekasvattajan ja luokanopettajan kumppanuudelle, tavoitteena vahvistaa koululaisten luovaa ja kriittistä ajattelua sekä empatia- ja
vuorovaikutustaitoja.
Vantaan sanataidekoulu haluaa edistää myös erilaisten oppijoiden ja
S2-oppilaiden sanataideopetusta. Yhteistyötä on tehty muun muassa
Pääkaupunkiseudun dysfasialiiton sekä Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n kanssa. Vantaan ja Espoon kirjastojen kanssa on toteutettu
erityisen tuen oppilaille suunnattu Erityisesti sinun -hanke.
Vantaan kaupungin perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen kanssa on
lisäksi järjestetty yleisötilaisuuksia aikuisille (mm. Poetry slam eli Runolla päähän), runoiltoja, elämysnäyttelyitä ja taidepainotteista teematyöskentelyä päiväkodeissa.
Vantaan sanataidekoulun tuottamilla julkaisuilla on ollut tärkeä asema
koulun tunnettuuden lisäämisessä ja oppilaiden sitouttamisessa. Vuosittain on toimitettu lasten antologia ja toisinaan myös aikuisten antologia. Myös kesäiset Palajärven sanataideleirit ovat olleet suosittuja.
Tällä hetkellä Vantaan sanataidekoulu on vakiinnuttanut asemansa monipuolisena sanataidekasvatuksen osaajana ja kehittäjänä, joka tuottaa
oppimateriaaleja sekä kouluttaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä
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aikuisia. Sanataidekoulun taidekasvatusideologia perustuu elämykselliseen ja kokemukselliseen oppimiseen sekä kirjallisuuslähtöiseen sanataidekasvatukseen. Vantaan sanataidekoulun missio on edistää luovaa
ilmaisua, vahvistaa lukutaitoa ja -intoa ja siten lisätä osallisuutta yhteiskunnassa. Viime vuosina on käynnistetty lukuisia lukuintoa lisääviä
hankkeita, joissa Vantaan sanataidekoulu on mukana.
Elokuussa 2018 uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan Vantaan
sanataidekoulu aloitti ensimmäisenä toimijana Suomessa sanataiteen
laajan oppimäärän mukaisen opetuksen Vantaalla ja Espoossa.
Vuonna 2018 Vantaan sanataidekoulussa oli töissä iltapäiväkerho- ja
sanataideohjaajia sekä hallintohenkilöstöä yhteensä noin 30. Taiteen
perusopetuksen oppilaita ja aikuisoppilaita oli yhteensä noin 150 ja
iltapäiväkerho-oppilaita noin 250. Iltapäiväkerhot toimivat kahdeksalla
eri koululla.
Tämän esittelytekstin viimeisteli nuorten aikuisten kirjoittajaryhmä Pegasos: Noora Aspe, Viivi Huttunen, Julia Jukarainen, Raakel Lehtonen,
Ara Leskelä, Tuuli Savela ja Outi Törmälä, ohjaajana Tiina Åhlgren.

Kirjoittajien esittelyt

Anna Anttonen ja Kati Inkala ovat työskennelleet oululaisen Valveen
sanataidekoulun vastuuopettajina vuodesta 2006 lähtien. Peruskoulutukseltaan molemmat ovat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia (FM).
Anttosen ja Inkalan työtehtäviin Oulun kaupungin kulttuuripalveluissa
kuuluu myös Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataidefestivaali, jonka taiteellisina johtajina he ovat toimineet ensimmäisestä tapahtumavuodesta (2007) alkaen.
Nora Ekström on kirjoittamisen opettaja ja tutkija. Hän työskentelee
Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Ekström on aiemmin toiminut myös sanataiteen opetuksen parissa ja ollut perustamassa KeskiSuomen sanataideyhdistys Rapinaa.
Timo Harju kirjailija ja yhteisötaiteilija, joka on ohjannut sanataidetta
kaiken ikäisille vuodesta 2006. Hän asuu Oulussa ja toimii muun muassa kulttuuriosuuskunta ILME:en puheenjohtajana.
Vilja-Tuulia Huotarinen on kirjailija. Hän oli mukana Opetushallituksen nimeämässä työryhmässä, joka auttoi valmistelemaan sanataiteen uutta perusopetussuunnitelmaa vuonna 2017.
Jenni Hurmerinta on helsinkiläinen sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja, kustannustoimittaja ja vapaa kirjoittaja, jonka kutsumus on
auttaa ihmisiä sanoittamaan itseään ja maailmaansa. Lisätietoja Jennistä
ja hänen työstään löydät osoitteesta www.sanattu.fi.
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Hanna Kleemola tekee Jyväskylän yliopistossa väitöstutkimusta kirjastojen sanataidetoiminnasta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Hän
on työskennellyt muun muassa kääntäjänä, toimittajana sekä erilaisissa
kirjastoalan tehtävissä.
Daniil Kozlov, taiteilijanimeltään Susinukke Kosola, on turkulainen
runoilija ja sanataiteen sekatyöläinen. Häneltä on julkaistu useita runoteoksia, jotka ovat saaneet ehdokkuuksia ja palkintoja. Hänet tunnetaan
myös Kolera-kustannuksen perustajana sekä intensiivisistä lavarunoesityksistä.
Inari Mykkänen on työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten sanataideopetuksen parissa muun muassa Vantaan sanataidekoulussa ja
Työväen Akatemiassa. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri ja
suorittanut opettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopistossa. Erityislapsille suunnattuja sanataideryhmiä hän on opettanut Vantaan sanataidekoulussa vuodesta 2015 lähtien.

myös lastenteatteria.
Karoliina Suoniemi on sanataiteen läänintaiteilija, sanataideopettaja
sekä selko- ja tietokirjailija. Työssään Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijana hän edistää sanataiteen ammattilaisten asemaa Suomessa
sekä on mukana luomassa ja vahvistamassa sanataidekentän yhteisiä
projekteja ja näkyvyyttä.
Veera Vähämaa on Turussa asuva sanataiteen sekatyöläinen. Hän
työskentelee laajasti soveltavan sanataiteen, sanataideopetuksen, ja nykyään myös nukketeatterin parissa.
Tiina Åhlgren on kirjallisuuden maisteri Jyväskylän yliopistosta. Hän
opettaa Vantaan sanataidekoulussa lapsia, nuoria ja aikuisia sekä toimii
erilaisten oppijoiden opetuksesta vastaavana sanataideopettajana.

Outi Lähteenlahti on pitkän linjan sanataideopetuksen ammattilainen. Hänelle on kokemusta niin vauvasanataiteesta, masentuneiden
äitien voimauttavasta sanataiteesta kuin ikääntyneiden muistelua ja sanataidetta yhdistävistä työpajoista, mm. Satakunnan sanataideyhdistys
Skriivarin seniorisanataide-hankkeessa.
Emma Puikkonen on kirjailija, jolla on pitkä kokemus sanataidetyöskentelystä. Koulutukseltaan Puikkonen on filosofian maisteri sekä
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK).
Maami Snellman on sanataideopettaja ja lastenkirjailija, joka työskentelee vastaavana opettajana Vantaan sanataidekoulussa. Rakkaita
harrastuksia ovat lukeminen ja kirjoittaminen. Työn ohessa puuhailee
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