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Lukijalle

 V uonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriö 
aloitti laajan hallituksen kärkihankkeen1 las-
ten ja nuorten taiteen ja kulttuurin saavutet-

tavuuden parantamiseksi. Sain toimia tämän hank-
keen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana. Hanketta 
oli edeltänyt selvitystyö siitä, mitkä olisivat parhaat 
keinot edistää jokaisen lapsen ja nuoren taide- ja 
kulttuuriosallistumista. Selvityksessä todettiin kou-
lujen ainutlaatuiset mahdollisuudet parantaa taiteen 
ja kulttuurin saatavuutta lapsille verrattuna muihin 
toimijoihin ja edistää lasten hyvinvointia lisäämällä 
harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. 

Hankkeen lähtökohtina olivat laadukas sisältö 
ja lasten kuuleminen. Hankkeen tarkoituksena oli 
tarjota kouluissa niitä taideharrastuksia, joita lapset 
olivat toivoneet. Taideharrastusten suunnittelijoina 
ja ohjaajina toimivat taiteen- ja kulttuurialojen am-
mattilaiset, joilta edellytettiin pedagogista osaamista. 

Koululaisten toiveiden selvittämiseksi luotiin jo 
hankkeen alkuvaiheessa valtakunnallinen koululais-
kysely2. Koululaiskyselyssä oppilailta kysyttiin, mihin 
taide- ja kulttuurialojen sekä liikunta lajien harrastuk-
siin he haluaisivat osallistua koulussa. Mobiilikysely 
lähetetään kaikkiin maamme 2 200 peruskouluun. 
Kysely toteutettiin kolmesti (2016, 2018 ja 2019) ja 
kunakin vuonna 100 000 lasta ja nuorta vastasi siihen 
koulun tietokoneella, tabletilla tai omalla älypuheli-
mella. Kaikkiaan kyselyyn vastasi puolet maamme 
kouluista ja viidennes oppilaista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset jae-
taan kouluihin noudattaen koululaiskyselyn tuloksia. 
Koulukohtaiset lasten toiveet näkyvät ministeriön 
verkkosivuilla. Koululaiskyselyyn sisällytettiin lisäk-
si laajempia kysymyksiä harrastamisesta sekä arkeen 
vaikuttavien asioiden kehittämisestä. Kaikkia kerät-
tyjä tietoja on hyödynnetty ministeriön kulttuuripoli-
tiikan ja kuntien kulttuuritoiminnan kehittämisessä.

Koko lukuvuoden kestäviä harrastustunteja on tä-
hän mennessä rahoitettu 90 000 lapselle ja nuorelle. 
Kouluja on ollut tuen piirissä 1 000. Lisäksi harrastus-
toimintaa on viety päiväkoteihin. Malli on levinnyt 
jo kolmasosaan maamme kunnista. Kolmekymmentä 

1 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman kärkihanke ”Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta” (2016–2018).
2 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen koululaiskysely. 
3 Sami Määttä, Pirita Korpivaara, Iines Palmu (2018). Taide ja kulttuuri osaksi koululaisten päivää. Niilo Mäki Instituutin selvitys hallituk-

sen kärkihanke 4 toimenpide 1 toteuttamisesta. 

kuntaa tarjoaa harrastustunnit jo kattavasti kaikille 
koululaisille tai tietyille ikäryhmille.

Hankkeen myötä moni lapsi on löytänyt ensim-
mäisen harrastuksen tai saanut harrastaa vihdoin 
toivealaansa. Innostusta uusiin harrastuksiin kuvaa 
osuvasti erään koululaisen kommentti: ”Mä eilen jo 
olin niin innoissani, että olispa huominen”.3

Harrastusten saavutettavuuden lisääntyminen 
näkyi selvimmin syrjäseuduilla, kyläkouluissa, kak-
sikielisillä alueilla sekä erityisryhmien kohdalla. 
Harrastustunnit vahvistivat lasten ja nuorten luovia 
taitoja, kulttuurikompetenssia ja kouluun kiinnit-
tymistä. Kun harrastukset sijoittuivat iltapäiviin tai 
oppituntien väliin, perheille jäi enemmän yhteistä 
aikaa iltaisin. 

Ministeriömme jatkaa harrastustuntien tukemis-
ta ja levittämistä kouluihin. Kulttuurin ja koulutuk-
sen yhteistyömahdollisuuksissa on vielä paljon hyö-
dyntämättömiä mahdollisuuksia. Itselleni jäi mieleen 
erään rehtorin kommentti:

”Nämä kerhot ovat tuoneet sen, että oppilaat saa-
vat jäädä kouluun, myös koulupäivän jälkeen. On 
ollut leppoisa tunnelma, juuri sellaista mitä minä 
olen rehtorina halunnut tuoda kouluun, sellaista et-
tä täällä viihtyy ja on vähän kuin oppilaiden toinen 
koti. Täällä on kiva olla ja tänne voi jäädä odottele-
maan kerhon alkamista… Kerhot ovat opettaneet ja 
todistaneet lapsille, että koulussa voi tehdä muutakin 
kuin opiskella, koulussa voi harrastaa.”

Harrastustuntien sisällöissä yhdistyivät lasten 
luovuus ja toiveet sekä taiteen ja kulttuurin ammatti-
laisten osaaminen. Näistä loistavista sisällöistä syntyi 
tämä julkaisu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiittää lämpimästi 
kaikkia julkaisun kokoamiseen osallistuneita tahoja. 

Helsingissä 26.6.2019

Riitta Kaivosoja
Ylijohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

https://minedu.fi/lastenkulttuuri
https://www.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/01/karkihanke-raportti.pdf
https://www.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/01/karkihanke-raportti.pdf
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Mahdollisuus omaan  
suosikkiharrastukseen  
koulupäivän yhteydessä
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Omakerho-hanke

VASTUUTAHO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Lastenkulttuurikeskus Louhimo

Yhteistyökumppaneina Seinäjoen kaupunki 
(kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, perusopetus, 
erityisopetus, liikuntapalvelut, kansalaisopisto, 
museopalvelut, Seinäjoen kaupunginkirjasto 
ja kaupunginteatteri), Ilmajoen kunta, Kurikan 
kaupunki, Taito Etelä-Pohjanmaa ry, Mukula 
ry, Seinäjoen 4H yhdistys, Etelä-Pohjanmaan 
Icehearts ry, Sibelius-Akatemia/Taideyliopisto, 
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, vanhempain-
toimikunnat, kyläseurat ja -yhteisöt

OSALLISTUJAMÄÄRÄT
Taidekasvattajat – 33 taidekasvattajaa
Koulut – 40 koulua
Oppilaat – 416 (2016–2017), 703 (2017–2018),  
600 (2018–2019) oppilasta

PAIKKAKUNTA/PAIKKAKUNNAT
Seinäjoki, Ilmajoki, Kurikka

HANKKEEN KESTO 
2016–2019
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 L ouhimon Omakerhojen aiheina ovat olleet  
musiikki, sirkus, kuvataide, draama, käden-
taidot, sanataide, media, tanssi ja kulttuu-

riperintö. Eri taiteenlajien ja kulttuurin alojen 
alla on toteutettu monenlaisia variaatioita ja 
painotuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii 
musiikkikerhojen erilaiset versiot, kuten 1.–2.
luokkalaisten musiikki- ja laululeikkejä sekä 
musiikkiliikuntaa sisältävät kerhot, vanhempien 
alakoululaisten bändisoittoa painottavat kerhot, 
Näppäri-pedagogiikkaa hyödyntävät kansanmu-
siikkiin painottuvat kerhot sekä yläkoululaisille 
suunnatut musiikkiteknologiakerhot.  Aihepiirejä 
on myös yhdistelty luovasti monitaiteisiksi koko-
naisuuksiksi, josta hyvänä esimerkkinä toimivat 
ilmaisutaidon ja sirkuksen sisältöjä yhdistelevät 
kerhot. 

Louhimo, kuten muutkin Suomen lasten-
kulttuurikeskusten liiton jäsen kes kuk set, nou-
dattavat toimintansa sisällöissä lastenkulttuurin 
laatukäsikirjan määreitä laadukkaasta lastenkult-
tuurista. Yksi merkittävä Omakerho-toiminnan 
tulos on siinä syntynyt lastenkulttuurin laatukä-
sikirjan määreiden pohjalta kehitetty toiminta- ja 
koordinaatiomalli. Toiminnan laatu luodaan ja yl-
läpidetään laadukkaiden ja kiinnostavien kerhosi-
sältöjen lisäksi huolellisella ja suunnitelmallisel-
la koordinoinnilla. Laadukas toiminta edellyttää 
hyvien lähtökohtien ja puitteiden luomista heti 
alusta alkaen, mutta myös aktiivista toiminnan 
seurantaa ja esiin nouseviin tarpeisiin reagointia. 

Omakerhon hallinnosta vastaavan ohjaus-
ryhmän lisäksi alueen kerhotoimijoita haluttiin 
koota yhteen myös laajemmin. Louhimo koko-
si oman kerhotoimintansa ympärille alueellisen 
kerhotoimijoiden yhteistyöverkoston. Sen kautta 
Omakerho on vankasti yhteydessä opetuspalve-
luiden, urheilutoimijoiden sekä kolmannen sek-
torin järjestämään kerhotoimintaan. Verkosto ta-
kaa päällekkäisyyksien välttämisen lisäksi myös 
toimijoiden välisen synergian ja kumuloituvat yh-
teisvaikutukset, jotka ovat enemmän kuin osiensa 
summa.

Miltei kaikilla kerhoilla oli jokin yhteys pai-
kalliseen kulttuuritarjontaan. Maakuntateatterin 

yleisötyöntekijä vieraili draamakerhoissa, kuva-
taidekerhot vierailivat paikallisen taiteilijan 
ateljeessa ja musiikkiteknologia-kerhon osallis-
tujat pääsivät vierailemaan oikeassa musiikkis-
tudiossa. Näin kerholaisille konkretisoitui ker-
hoaiheiden linkittyminen aitoon paikalliseen 
tekemiseen. Lähiesikuvien kautta on helppo hah-
mottaa kerhotekemisen liittyvän oikeiden ihmis-
ten ammatinkuviin. 

Omakerho-toiminnan vaikutuksesta entis-
tä useampi taiteilija on nähnyt lastenkulttuurin 
luontevaksi keinoksi toteuttaa taiteellisia sisäl-
töjään. Toiminnan kautta on Louhimolle raken-
tunut taidekasvattajien pankki, jonka kautta yh-
teistyötahoille voidaan suositella lasten ja nuorten 
kohderyhmän syvää ymmärrystä omaavia rautai-
sia ammattilaisia. Samalla toiminnalla on yhteys 
musiikkiin erikoistuneen lastenkulttuurin viemi-
seen entistä monitaiteisemmaksi. 

Omakerho-toiminta on edistänyt koulujen 
toimintakulttuuria entistäkin paremmin oppi-
laiden harrastamista tukevaksi ja koulujen tiloja 
on hyödynnetty monipuolisesti. Erään rehtorin 
mukaan kerhotoiminta on lisännyt oppilaiden 
toiminnallisuutta sekä monialaista oppimista. 
Omakerhon taidekasvattajien toiminta on tuke-
nut myös oppimisen tuen tarpeessa olevia op-
pilaita. Suurimmat onnistumiset koettiin mah-
dollistamalla uusi harrastus entistä useammalle 
lapselle, joka ei vielä harrasta mitään.

Omakerho-toiminta on löytänyt vankat ja-
lansijan alueellisessa kerhotarjonnassa. Siitä on 
muodostunut alueellinen malli, joka takaa hyvät 
rakenteet toiminnan jatkuvuudelle myös kärki-
hankkeen rahoituksen päätyttyä. Kärkihanke on 
muodostanut Louhimon toiminta-alueelle alus-
tan, joka tarjoaa suurelle joukolle lapsia mah-
dollisuuden päästä kulttuurin ja taiteen pariin. 
Omakerho tarjoaa mahdollisuuden myös niille 
lapsille ja perheille, jotka eivät lähtökohtaisesti 
kulttuurin pariin ohjautuisi. 
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Parkouria koululaisille -hanke

VASTUUTAHO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Suomen Parkour ry (SPY ry)

Yhteistyökumppaneina SPY:n jäsenjärjestöt: 
Oulun parkour-seura, Kotkan parkourliike, 
Helsingin, Turun, Kuopion ja Jyväskylän 
Parkour Akatemia, Tempputehdas Pori, 
Parkourkeskus Helsinki, Parkour Vault Lahti, 
Xjumpit Lohja, Akrohouse Hämeenlinna, Paimio 
Parkour, Kuplaparkourkeskus Tampere sekä 
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Oranssi ry, 
Opetushallitus, Olympiakomitean Lasten Liike-
hanke, WAU ry

OSALLISTUJAMÄÄRÄT
Taidekasvattajat – 32 parkour-ohjaajaa
Koulut – 48 koulua
Oppilaat – 8294 oppilasta

PAIKKAKUNTA/PAIKKAKUNNAT
Oulu, Tampere, Seinäjoki, Ikaalinen, Nurmo, 
Miehikkälä, Espoo, Jyväskylä, Helsinki, Lempäälä, 
Vantaa, Viinijärvi, Liperi, Pori, Hanko, Lahti, 
Kokemäki, Lohja, Hämeenlinna, Joensuu, Paimio, 
Vesilahti, Laukaa, Kempele, Kuopio, Askola

HANKKEEN KESTO 
2016–2019
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 P arkourissa yhdistyvät liikunta, taide, kult-
tuuri ja arkkitehtuuri. Parkourissa pyri-
tään etenemään kaupunkiympäristös-

sä nopeasti ja sulavasti. Matkan varrella muun 
muassa juostaan, kiivetään sekä hypitään. Liik-
kuminen tapahtuu vastuullisesti ja ympäristöä 
kunnioittaen.

Hankkeessamme esittelemme koulun toimin-
takulttuuriin uuden lajin, joka tukee koululaisten 
harrastamista koulun pihaa ja tiloja monipuolisesti 
hyödyntäen myös itsenäisessä harrastuskäytössä. 
Hankkeen jatkuessa tavoitteena on ollut vahvis-
taa lasten ja nuorten luovuutta opettamalla lajin 
perusteet ja näin samalla lisätä heidän tietojaan 
ja taitojaan taiteesta ja katukulttuuriperinnöstä. 

Lapset itse toivoivat opetus- ja kulttuuriminis-
teriön koululaiskyselyn tulosten perusteella par-
kouria todella paljon. Hankkeemme on vastannut 
tähän kysyntään ja tarjonnut parkour-harrastus-
mahdollisuuksia valtakunnallisesti. Hankkeessa 
on käynnistetty parkour-iltapäiväkerhotoimin-
taa yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja muiden yh-
teistyökumppanien kanssa sekä tarjottu parkou-
rin lajikokeilumahdollisuuksia ympäri Suomen. 
Tarkoituksena on ollut suunnata lajikokeilu-
ja etenkin syrjäseuduille, joissa mahdollisuudet 
parkour-harrastukselle ovat vähäisemmät kuin 
niillä paikkakunnilla, joissa tai joiden läheisyy-
dessä toimii parkour-toimija tai parkouria osana 
toimintaansa tarjoavia tahoja. Iltapäiväkerhoissa 
sekä lajikokeilupäivissä hyödynnettiin koulun 
tiloja sekä sisällä että ulkona, mistä oppilaat ja 
opettajat saivat uusia vinkkejä koulun tilojen sekä 
välineiden käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on ollut myös pitkä-
jänteinen toiminnan kehittäminen ja muiden 
lastenkulttuurin toimijoiden kanssa verkostoi-
tuminen. Olemme saaneet luotua täysin uuden 
toimintamallin, kun olemme voineet opetus- ja 
kulttuuriministeriön avustuksen avulla laajentaa 
yhdistyksemme toimintaa koulumaailmaan val-
takunnallisesti koulutiimimme voimin. Osana 
hankkeen toista lukuvuotta kokeiltiin myös 
kuntien parkourohjaaja-koulutusta. Sen tavoit-
teena oli taata, että osaamista jää paikkakunnalle 

järjestämällä parkour-koulutusta liikunnan alan 
ammattilaisille. Yhteistyön ja yhteistyötahojen 
määrä on kasvanut jokaisena hankevuonna.

Parkouria koululaisille -hanke on ollut meille, 
pienelle yhdistykselle, hieno mahdollisuus laajen-
taa toimintaamme kouluille. Ilman hankerahoi-
tusta tämä ei olisi ollut taloudellisesti mahdollista. 
Parkouria koululaisille -hankkeessa käynnistetty-
jä Liikunta-alan ammattilaisten parkourohjaaja-
koulutuksia on jatkettu hankkeen ulkopuolella 
tilauskoulutuksina osana SPY:n yleistoimintaa 
ja ne tulevat jatkumaan. 

Hankkeen tärkein laadullinen tulos on ol-
lut, että lapset nauttivat valtavasti parkourin ko-
keilemisesta ja harrastamisesta. He ovat saaneet 
ikimuistoisia elämyksiä parkourin parissa, mikä 
toivottavasti kantaa eteenpäin kohti harrastuk-
sen jatkumista. Joulukuun puolivälissä 2018 jopa 
8294 lasta oli päässyt kokeilemaan parkouria, mi-
kä ei muuten välttämättä olisi ollut mahdollista. 

Lajikokeilupäivät ovat saaneet erinomai-
sen vastaanoton ja palaute on ollut yksinomaan 
positiivista niin koulujen opettajilta, rehtoreil-
ta kuin oppilailtakin. Kannustava kilpailuton il-
mapiiri ja mielekäs tekeminen innostavat myös 
passiivisempia oppilaita kokeilemaan uusia jut-
tuja. Liikunnan riemu syntyy vapaudesta tehdä 
ja toteuttaa itseään. Iltapäiväkerhoissa sekä laji-
kokeilujen aikana ohjaajat ovat opettaneet tapoja 
harjoitella turvallisesti, mutta antaneet osallistu-
jille esimerkkejä ja vapauksia kokeilla omia tapoja 
sekä suoriutua esteistä. Parkourin filosofiassa es-
teitä pyritään ylittämään, niin parkourissa kuin 
elämässä, itseään kehittämällä ja harjoittelemalla 
pitkäjänteisesti.



10
10

Kemiönsaaren Taidekioski – Kimitoöns Konstkiosk

VASTUUTAHO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Sagalundin lastenkulttuurinkeskus ja Kemiönsaaren kunta

OSALLISTUJAMÄÄRÄT
Taidekasvattajat – Yksi taidekasvattaja
Koulut – Seitsemän koulua
Oppilaat – 600 oppilasta

PAIKKAKUNTA/PAIKKAKUNNAT
Kemiönsaaren kunta

HANKKEEN KESTO
2018–2020

 T aidekioski on matalan kynnyksen tai-
detyöpaja, joka kiertää kunnan kaikissa 
peruskouluissa kolmena aamupäivänä 

viikossa. Joka käynnillä taidekioski vierailee yh-
dessä ryhmässä tai luokassa. Sen lisäksi taideki-
oski järjestää yhden avoimen työpajan koulun 
pisimmän välitunnin aikana. Osallistuminen on 
vapaaehtoista, ilmaista ja kaikille avointa. 

Taidekioskin tavoite on, että jokainen lap-
si saa  ja uskaltaa kokeilla  taiteen tekemis-
tä. Tärkeintä ei ole lopputulos, vaan itse prosessi. 
Taidekioskin työpajassa on lupa leikkiä, käyttää 
mielikuvitusta, kokeilla ja epäonnistua. 

Olennaisinta hankkeessamme on, että taide-
kioski saavuttaa kunnan jokaisen lapsen. Hanke 
on mahdollistanut uudenlaisen kokeilun, joka 
ei olisi muuten ollut mahdollinen. Pitkien etäi-
syyksien takia on ollut mahdotonta viedä taidetta 
säännöllisesti kaikkiin kouluihin, mutta nyt jopa 
kahdeksanhenkinen saaristokoulu saa säännöl-
lisesti taiteilijavierailun! Tulevaisuudessa aiom-
me esittää Kemiönsaaren kulttuuri- ja vapaa-ajan 
osaston lautakunnalle, että kunta voisi luoda 50% 
viran lastenkulttuurille. 

Koulupäiviin taidekioskin vierailu tuo raik-
kautta, yllätyksellisyyttä ja piristystä. Taidekioskin 
työpajassa ei anneta liikaa ohjeita tai valmiita mal-
leja, vaan rohkaistaan näkemään asioita omalla ta-
valla ja kokeilemaan uusia asioita. Oppilaat ovat 
lähestyneet taidekioskia uteliaisuudella ja ilolla. 

Suuri osallistujamäärä (sekä poikia että tyttöjä) 
viittaa siihen, että lapset oikeasti kokevat kynnyk-
sen osallistua taidetoimintaan matalaksi.

Opettajien mielipiteet toiminnasta ovat olleet 
jakautuneita, mutta ylivoimaisesti suurin osa pa-
lautteesta on ollut myönteistä. Kielteinen palaute 
on koskenut sitä, ettei taidekioskin toiminta ole 
ollut tavoitteellista ja toiminnasta on syntynyt 
jonkin verran sotkua. Myönteisissä palautteissa 
taas on huomioitu, että kaikki oppilaat ja  jopa 
opettajat, joilla on ollut ennakkoluuloja taidetta 
kohtaan, ovat heittäytyneet taiteen tekemiseen. 
Toisaalta taidekioskin toiminta on herättänyt 
myös hyviä ja kiinnostavia keskusteluja siitä, on-
ko tärkeämpää itse lopputuote vai prosessi!

Toiminnan järjestäminen lyhyillä välitunneilla 
on hankalaa, ja järjestäjän kannalta unelma olisi 
kokonaisvaltainen koulupäivä, jolloin avoimelle 
työpajalle voisi olla enemmän aikaa. Iloitsemme 
kuitenkin pienestä, jolla voi olla paljon suurempi 
vaikutus ja merkitys lasten elämässä pidemmän 
päälle – se voi herättää mielenkiinnon, uteliaisuu-
den ja halun tehdä enemmän. Paljon on kuitenkin 
kiinni vetäjästä. Meillä on ollut ilo ja onni saada 
ohjaaja, joka ymmärtää, ettemme halua opettaa 
lapsille uusia taiteenlajeja, vaan saada heitä mää-
rittelemään taidetta itse. Ohjaajamme on ennak-
koluuloton, heittäytyy mihin vain, osaa innos-
taa lapsia ja pitää hauskaa. Oman innostuksensa 
kautta hän on saanut myös lapset innostumaan.
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Innovatiiviset sisällöt
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Tutki vanhaa, ihmettele uutta –  
Aboa Vetus & Ars Novan taidekerho lapsille ja nuorille

VASTUUTAHO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Aboa Vetus & Ars Nova -museo
Yhteistyökumppanina Puolalan koulu (Turun kaupunki)

OSALLISTUJAMÄÄRÄT
Taidekasvattajat – 12 ohjaajaa/taide- ja kulttuuri-
perintökasvattajaa
Koulut – Yksi koulu
Oppilaat – 51 oppilasta

PAIKKAKUNTA/PAIKKAKUNNAT
Turku

HANKKEEN KESTO
2016–2019
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 T utki vanhaa, ihmettele uutta -hankkeen 
aikana Aboa Vetus & Ars Nova -museolla 
on järjestetty alakouluikäisten arkeologia- 

ja taidekerhotoimintaa. Kerran viikossa kokoon-
tuvassa kerhossa on tutustuttu museon sisältöjen 
pohjalta arkeologiaan, historiaan ja taiteeseen. 
Kerholaiset ovat muun muassa vierailleet arkeo-
logisilla kohteilla, tutkineet arkeologisia löytöjä ja 
päässeet itsekin osallistumaan kaivaustoimintaan. 
Arkeologian rinnalla kerholaiset ovat tutustuneet 
monipuolisiin nykytaiteen näyttelyihin ja tehneet 
erilaisia taide- ja kädentaitotöitä niiden inspiroi-
mina. Hankkeen myötä museon tiloissa on ollut 
yleisölle esillä kolme kerholaisten töitä esittelevää 
näyttelyä. 

Arkeologia ja nykytaide ovat aloja, jotka eivät 
ole vielä laajalti mukana koululaisille tarjottavassa 
iltapäivätoiminnassa. Aboa Vetus & Ars Novan 
kokoelmien ja osaamisen pohjalta lapsille on ker-
hossa pystytty tarjoamaan täysin ainutlaatuisia 
pedagogisia kokonaisuuksia, joiden lähtökohta-
na on museon kulttuuriperintökasvatusperiaat-
teen mukaisesti antaa lapsille aitoja kokemuksia. 
Lapset ovat tavanneet oikeita arkeologeja ja käsi-
telleet aitoja maalöytöjä. Nykytaiteen näyttelyitä 
on tarkasteltu ihmettelyn kautta ja annettu tilaa 
lasten omalle mielipiteelle ja luovuudelle. 

Jokaisen kevätkauden huipennuksena ovat ol-
leet kerhon näyttelyt, jotka ovat olleet esillä mu-
seon Omatila-galleriassa. Näyttelyiden kautta 
kerhon toimintaa on avattu muulle museoylei-
sölle. Lapsille omien töiden esiin saaminen mu-
seoon on ollut tärkeä ja arvokas asia. 

Monet kerhossa kehitetyistä työpajamene-
telmistä ovat sellaisia, joita on jo aikaisemmin 
kokeiltu esimerkiksi museon järjestämissä las-
ten kesäkouluissa tai koulujen kanssa toteute-
tuissa projekteissa. Lähtökohtana on ollut, että 
arkeologiaa ei tarvitse erikseen ”muokata” lap-
sille sopivaksi! Aitous, asiantuntijuus ja tiedon 
kompleksisuus kiinnostavat myös lapsia. Sama 
koskee nykytaidetta: aitojen teosten äärellä on 
harjoiteltu taiteesta puhumista, oman mielipi-
teen muodostamista ja eri tapoja tarkastella tai-
detta. Monimutkaisiakaan nykytaiteen sisältöjä ei 

ole vältelty, vaan niitä on lähestytty lasten kans-
sa toiminnan ja itse tehtävien töiden avulla. 
Museomme tietysti mahdollistaa myös ainutlaa-
tuisella tavalla arkeologian ja nykytaiteen sisäl-
töjen yhdistämisen. Tämä voimavara on hyödyn-
netty myös hankkeen toiminnassa: on esimerkiksi 
tutkittu arkeologisia löytöjä ja tehty niiden poh-
jalta omaa taidetta. 

Aina vuoden lopuksi olemme järjestäneet mu-
seolla arkeologia- ja taidekerhon pikkujoulut, joi-
hin on kutsuttu mukaan myös kerholaisten per-
heet. Näissä tilanteissa kerholaiset ovat päässeet 
toimimaan itse asiantuntijoina ja kierrättäneet ja 
opastaneet perheenjäseniään museon näyttelyissä. 

Hankkeessa on syntynyt uusia lasten kans-
sa työskentelyyn sopivia arkeologian ja nykytai-
teen käsittelyn tapoja, joita voidaan hyödyntää 
jatkossakin museon lasten kanssa toteuttamassa 
museokasvatustoiminnassa. Aboa Vetus & Ars 
Novan museokasvatustoiminnan tavoitteena on 
elämänikäinen kulttuuri-, kulttuuriympäristö- ja 
taidekasvatus, joka rakentuu museon tarjoamien 
sisältöjen ympärille. Museokasvatustoiminta on 
kiinteä osa museon toimintaa jatkossakin. 

Hankkeen tärkein tulos on kuitenkin tyyty-
väiset osallistujat. Kerholaisilta on kerätty palau-
tetta joka lukukauden lopuksi ja se on aina ollut 
hyvää. Paras palaute on se, että osa lapsista on 
ollut kerhossa mukana koko kahden ja puolen 
vuoden ajan! Arkeologia kiehtoo lapsia. Se antaa 
oivallisia konkreettisia tapoja hahmottaa mennei-
syyttä. Itse tekemisen ja monipuolisten materiaa-
lien kautta on helppo lähestyä lasten kanssa myös 
nykytaidetta. Kerhotehtävien kautta on rohkaistu 
lasten luovuutta, itseluottamusta ja uteliaisuutta. 
Tavoitteena on, että kerhossa herännyt kiinnostus 
historiaan ja taiteeseen kantaisi lasten elämäs-
sä aikuisuuteen asti. Museon kannalta ihaninta 
on ollut nähdä, miten museosta on nopeasti tul-
lut kerholaisten kotipesä, tuttu paikka, jonne on 
helppo tulla. 
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Arkkitehtuurikerhot 2016–19

VASTUUTAHO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Arkkitehtuurikeskus ry, Arkkitehtuurin tiedotus-
keskus Archinfo
Yhteistyökumppaneina Pohjois-Suomen arkki-
tehdit SAFA, Oulu-opisto, Oulun parkour-seura, 
Seinäjoen kaupugin kulttuuri-, museo- ja nuoriso-
palvelut, Arkkitehtuurihuone Buenaventura, 
Jolma arkkitehdit, Bryggman-säätiö, Suomen 
Parkour ry, Alvar Aalto -museo, Uudenkaupungin 
kaupunki

OSALLISTUJAMÄÄRÄT
Taidekasvattajat – 13 arkkitehtuurikasvattajaa
Koulut – 14 koulua
Oppilaat – Toimintaan osallistuneita oppilaita  
vuosittain n. sata, esittelypajojen ja markkinoin-
nin piirissä n. tuhat oppilasta vuosittain

PAIKKAKUNTA/PAIKKAKUNNAT
Oulu, Seinäjoki, Tampere, Turku, Uusikaupunki, 
Helsinki, Jyväskylä

HANKKEEN KESTO
2016–2019

 A rkkitehtuuri on keskeisessä roolissa 
kestävän tulevaisuuden rakentamises-
sa. Arkki tehtuurikasvatuksella tuetaan 

lasten ja nuorten paikallisidentiteetin vahvistu-
mista, ympäristönlukutaitoa, luovaa ongelman-
ratkaisukykyä sekä osallisuuden kokemusta ja 
kykyä vaikuttaa rakennetun ympäristön tulevai-
suuteen.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kärkihank-
keen tavoitteena on ollut lisätä alueellisten las-
tenkulttuurin, kasvatuksen ja arkkitehtuurin toi-
mijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, 
laajentaa valtakunnallista arkkitehtuurikasvatuk-
sen verkostoa, vahvistaa arkkitehtuurikasvatus-
ta osana lastenkulttuuria siellä, missä ei vielä ole 
arkkitehtuurin taiteen perusopetusta tai muuta 
vakiintunutta toimintaa, kehittää edelleen poikki-
taiteellisia menetelmiä yhdessä lasten ja nuorten 
kanssa sekä tuottaa ala- ja yläkouluille sopivat, 
painotukseltaan erilaiset kerhokokonaisuudet. 
Samalla kerhoilla on tuettu koulujen kulttuuri-
kompetenssin vahvistamiseen, monialaisiin op-
pimiskokonaisuuksiin sekä oppimisympäristöjen 
laajentamiseen liittyviä tavoitteita.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo on 
kerhohankkeellaan lisännyt arkkitehtuurikas-
vatuksen saavutettavuutta ja vahvistanut toimi-
javerkostoa valtakunnallisesti. Se on pystynyt 
juurruttamaan toimintaa erityisesti Seinäjoella 
ja Tampereella. Molemmissa kaupungeissa on 
kiinnitetty erityistä huomiota laajojen sisältö- ja 

vinkkipakkien tuottamiseen tulevaisuutta 
varten.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kerhoissa 
sekä ala- että yläkouluikäiset oppilaat ovat harras-
taneet arkkitehtuuria monipuolisia ja poikkitai-
teellisia menetelmiä käyttäen. Kerhoissa on tut-
kittu rakennettua ympäristöä liikkuen ja kaikilla 
aisteilla havainnoiden, dokumentoitu sen mielen-
kiintoisia ilmiöitä valokuvaten ja videoiden, tehty 
virtuaalimatkoja eri kulttuureiden rakennettui-
hin ympäristöihin sekä luotu mielikuvitukselli-
sia esineitä, tiloja, taloja ja kaupunkeja eri teknii-
koilla piirtäen tai maalaten ja pienoiskoossa tai 
1:1-mittakaavassa rakennellen. Parhaimmillaan 
koululaiset ovat päässeet muokkaamaan olemassa 
olevaa ympäristöä iloisemmaksi sekä itselleen että 
kaikille kaupunkilaisille: Seinäjoella kerholaiset 
elävöittivät puistotilaa penkkien tuunaamisen ja 
ympäristötaiteen keinoin. 

Arkkitehtuurikerhoissa tehtiin yhteistyötä 
myös Suomen Parkour ry:n kanssa Jyväskylässä, 
Oulussa, Seinäjoella ja Helsingissä. Yhteistyöhön 
kehitettiin eri tapoja: osa kerhoista kokoontui yh-
teisesti, kun taas osa kerhoista vieraili toistensa 
tunneilla. Parkourin ja arkkitehtuurin sisällöissä 
ympäristön havainnoiminen ja kaupunkiympäris-
tössä liikkuminen yhdistyivät toisiinsa antoisil-
la tavoilla. Eri paikkakuntien kokemuksista voisi 
yhdessä syntyä hieno yhteinen kerhokokonaisuus.

Arkkitehtuurikerhojen monialaiset työsken-
telyn tavat sekä suunnittelemalla oppiminen 
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ovat osoittautuneet erinomaisiksi ja koululai-
sille mielekkäiksi tavoiksi niin luovien taitojen 
kartuttamiseen kuin rakennetun ympäristön il-
miöihin tutustumiseen. Yläkoululaisia motivoi-
vat erityisesti uudet teknologiat sekä kiinnostus 
arkkitehdin ammattia kohtaan, jolloin pääpaino 
kerhosisällöissä oli suunnittelemalla oppimisessa. 
Alakoululaisia motivoi erityisesti leikinomainen 
ja elämyksellinen työskentely mitä erilaisimpien 
teemojen parissa. Monitaiteisuus toteutui hie-
nosti esimerkiksi Seinäjoella, jossa arkkitehtuu-
rin tutkimiseen ja mallien rakentamiseen saattoi 

yksittäisellä kerhokerralla nivoutua esimerkiksi 
musiikkia ja maalaustaidetta tai sanataidetta ja 
muotoilua. Molemmilla kouluasteilla työskente-
lyyn on saatu hyvin nivottua myös arkkitehtuurin 
perusteita ja teoriaakin.

Arkkitehtuuri arjen ilmiönä sekä tilan ja pai-
kan taiteena on olennainen osa kulttuuriamme. 
Sitä voidaan tutkia niin eilisen, tämän päivän kuin 
huomisenkin näkökulmasta. Kulttuurintuntemus 
on lisääntynyt kerhoissa kuin itsestään arkki-
tehtuurin moninaisten ilmiöiden parissa 
työskennellessä.
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Luova toimintakulttuuri  
rakentuu yhdessä
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Taidelähtöistä harrastustoimintaa osaksi koulujen arkea

VASTUUTAHO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Taideyliopisto
Yhteistyökumppaneina Espoon Nöykkiönlaakson 
koulu, Latokasken koulu, Mainingin koulu, Kirkko-
nummen Nissnikun koulu, Helsingin Apollon 
yhteis koulu, Oulunkylän koulu ja Ruoholahden 
koulu

OSALLISTUJAMÄÄRÄT
Taidekasvattajat – 17 taidekasvattajaa
Koulut – Seitsemän koulua
Oppilaat – 179 oppilasta

PAIKKAKUNTA/PAIKKAKUNNAT
Espoo, Kirkkonummi, Helsinki

HANKKEEN KESTO
2016–2018

 T aideyliopiston koordinoiman Taideläh-
töistä harrastustoimintaa osaksi koulujen 
arkea -hankkeen tavoitteena on ollut lisätä 

lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa tai-
detta koulupäivän yhteydessä. Hankkeen toimin-
ta on ollut järjestäjäosapuolelle Taideyliopistolle 
yhteiskunnallista vaikuttamista, joka on tärkeä 
osa sen tehtävää: Taideyliopisto haluaa myötä-
vaikuttaa taiteen tasa-arvoisen saavutettavuuden 
toteutumiseen. 

Monitaiteiset taidekerhot ovat tarjonneet 
matalan kynnyksen toimintaa niin tanssis-
sa, teatterissa kuin musiikissakin. Kerhoja ovat 
ohjanneet monitaiteinen musiikkipedagogi ja 
tanssi- tai teatteripedagogi ammattilaistyöparit, 
joiden mentorina on toiminut Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen lehto-
ri Riitta Tikkanen. Ohjaajatyöparit ovat toimi-
neet myös toistensa vertaismentoreina sekä oh-
jaajaryhmä vertaismentoriverkostona. Kerhoissa 
on tehty muun muassa tanssillisia, ilmaisulli-
sia ja musiikillisia harjoituksia, keskittymis- ja 

rentoutumisharjoituksia, kuvallista ilmaisua, 
kehorytmiikkaa, improvisointia, biisinkirjoit-
tamista, musiikkivideoita, äänittämistä, soitin-
rakentamista, yhteissoittoa, esityksiä, omia dra-
matisointeja, musiikkiliikuntaa sekä harjoitettu 
musikaalikohtauksia.

Lapset ja nuoret olivat mukana suunnittelussa 
koko toiminnan ajan: lapsi- ja nuorilähtöisyys on 
ollut toiminnan keskiössä. Ohjaajat kuuntelivat 
lapsien ja nuorten toiveita herkällä korvalla ja toi-
mintaa pystyttiin kehittämään niiden mukaisesti 
koko ajan. Toiminnasta kerättiin myös palautetta 
lyhyellä ja yksinkertaisella kyselyllä, johon valta-
osa toiminnan osallistuneista lapsista ja nuorista 
vastasi. Arviointiasteikolla 1–5 lapset ja nuoret 
antoivat viihtymiselleen arvosanaksi peräti 4,9. 
Toiminta on koettu merkitykselliseksi ja lapset 
ja nuoret toivoivat, että vastaavaa toimintaa olisi 
kouluissa myös tulevaisuudessa. 

Toiminnan tärkeimpänä antina on ollut lasten 
ja nuorten taideharrastusmahdollisuuksien lisää-
minen ja taiteen saavutettavuuden parantaminen. 
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Hanke on tarjonnut laadukasta taidekerhotoi-
mintaa lapsille ja nuorille ja tukenut taideainei-
den taitojen kehittymisen lisäksi muun muassa 
luovuuden, rohkeuden, keskittymiskyvyn, itsear-
vostuksen sekä itsetunnon, vuorovaikutustaitojen 
ja tunneilmaisun vahvistumista. Toiminnassa ai-
nutlaatuista on ollut se, että lapset ja nuoret ovat 
saaneet kokemuksia eri taiteen muodoista ja mo-
nitaiteinen työparityöskentely on tuonut toimin-
taan syvyyttä.

Harrastuskerhoissa vedottiin lasten mielikuvi-
tukseen, liikkeeseen, tanssiin ja musiikkiin eli laa-
ja-alaiseen oppimiseen. Taideyliopiston Sibelius-
Akatemian lehtorin Riitta Tikkasen mukaan 
jokaisen lapsen pitäisi päästä taidekerhoon, ja 
lapset tarvitsisivat jokaiseen päivään vastaavaa 
toimintaa. ”Mitä aiemmin taiteella herättämistä, 
herkistämistä tapahtuu, sen parempi. Jos ajatel-
laan aivotutkimuksissakin saatua tietoa, niin täl-
laisten aamukerhojen jälkeen lapset pystyvät pa-
remmin keskittymään koulupäivään”, Tikkanen 
sanoo. 

Lukeminen, laskeminen ja kirjoittaminen ovat 
tärkeitä, mutta jos taiteellinen kasvatus ja opetus 
unohdetaan, unohdetaan tärkeä osa lapsen koko-
naisvaltaisesta kehityksestä. Taiteellisen ilmaisun 
kautta lapset löytävät oman äänen ja saavat yhtey-
den omaan luovuuteensa. Lapset tarvitsevat päte-
vän taidekasvatuksen koulutunteina ja taideker-
hoina, olennaisena osana laaja-alaista oppimista.

Taidetta päivähoitoon

VASTUUTAHO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten 
palvelut, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus 
ARX, Aimokoulu ja varhaiskasvatus

OSALLISTUJAMÄÄRÄT
Taidekasvattajat – 15 taidekasvattajaa
Päiväkodit – 13 päiväkotia
Lapset – 902 lasta

PAIKKAKUNTA/PAIKKAKUNNAT
Hämeenlinna

HANKKEEN KESTO
2016–2019

 H ankkeessa lisätään lapsiryhmien mahdol-
lisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria 
varhaiskasvatuksen oppisisältönä ja tar-

jotaan kulttuuriharrastustoimintaa lähipalvelu-
na. Teemalähtöinen toiminta on mukana koko 
päivähoidon arjessa, mikä tukee päiväkotihen-
kilöstön kulttuuriosaamista, keskinäistä yhteis-
työtä ja luovan toimintakulttuurin rakentumista. 
Hankkeessa kokeillaan erilaisia taidekasvatuksen 
metodeja varhaiskasvatukseen ja sen tuloksena 
syntyy yhteistyömalli, joka tukee toiminnan jat-
kuvuutta. 

Hämeenlinnassa on jo aiemmin kehitetty 
italialaisen Reggio Emilian innoittamaa lap-
sia osallistavaa toimintaa nimellä Satakieli-
pedagogiikka. Tavoitteena on ollut nostaa kes-
kiöön tutkiva oppiminen taiteen keinoin sekä 
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Eri taidevälineiden ja ilmaisukeinojen hal-
tuunotto on laajentanut lasten taidekäsitystä ja 
vahvistanut heidän itsetuntemustaan ja rohkeut-
taan. Jokainen lapsi on edistynyt taidoissaan. 
Erityisesti lasten, joilla on kasvun haasteita, itse-
tunto, rohkeus, osallisuus, keskittymiskyky ovat 
kasvaneet. Lasten palautteiden mukaisesti ”Kuka 
tahansa voi olla taiteilija” ja ”Taide on taiteilemis-
ta – voi tehdä ihan mitä tahansa”.

Taidetta päivähoitoon -hanke on osa 
Hämeenlinnassa toteutettua Taideharrastus ihan 
lähellä -hanketta.

vahvistaa lasten ilmaisuvalmiuksia. Toiminta on 
aktivoinut päiväkotien henkilöstöä sekä lisännyt 
kiinnostusta toiminnan jatkuvaan dokumentoin-
tiin, luoviin ratkaisuihin ja työn kehittämiseen. 
Toiminnan puitteissa on muodostunut verkosto, 
joka mahdollistaa kasvatusnäkemysten kollegiaa-
lisen jakamisen.

Taidetta päivähoitoon -hankkeessa taide-
opettajat toimivat päiväkodeissa viikoittain. 
Opetuksen sisältönä on laaja-alaisesti visuaali-
set taiteet, tanssi, musiikki ja kulttuuriperintö. 
Toiminnan tavoitteena on ollut tarjota varhais-
kasvatuksen taidekasvatukseen osallistuville lap-
sille mahdollisuus jatkaa taideharrastusta taiteen 
perusopetuksen oppilaitoksissa ja koulujen ker-
hotoiminnassa sekä herättää innostus pitkäkes-
toiseen taiteen harrastamiseen. Vuoden 2018 
alussa rekrytoitiin atelierista, jonka tehtävänä oli 
kiertää periodeittain päiväkodeissa ohjaamas-
sa 1–6-vuotiaita lapsia tavoitteellisissa luovissa 
prosesseissa.
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Luovat taidot ja yhteisöllisyys
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Teatteritaidetta kouluihin

VASTUUTAHO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Teatteri Ilmi Ö

Yhteistyökumppaneina Aleksis Kiven peruskoulu, 
Hertsikan koulu, Jätkäsaaren ala-aste, Kataja-
nokan ala-aste, Kruununhaan yläaste, Montes-
sori-koulu, Oulunkylän ala-aste, Ruoho lahden 
ala-aste, Suutarinkylän peruskoulu, Taival lahden 
peruskoulu

OSALLISTUJAMÄÄRÄT
Taidekasvattajat – Kahdeksan taidekasvattajaa
Koulut – Kymmenen koulua
Oppilaat – 242 oppilasta

PAIKKAKUNTA/PAIKKAKUNNAT
Helsinki

HANKKEEN KESTO
2016–2019
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 T eatteri Ilmi Ö:n Teatterikerhoissa on 
muun muassa leikitty teatterileikkejä, 
pelattu, tehty aisti-, ilmaisu- luottamus-, 

liike-, improvisaatio- ja ääniharjoitteita, piirretty 
sekä harjoiteltu luovaa kirjoittamista, roolityös-
kentelyä, ääni-, lavastus- ja pukusuunnittelua 
sekä reflektointia. Osa teatterikerhoista on teh-
nyt myös yhteistyötä sarjakuvakerhojen kanssa 
yhteisillä tunneilla. Sarjakuvakerholaiset ovat 
myös valmistaneet kuvia ja lavasteprojisointeja 
teatteriesityksiin. 

Teatterikerhoryhmät ovat valmistaneet 
esityksiä enimmäkseen omista tarinoistaan. 
Toiminnan tavoitteena on ollut mielikuvituksen 
vapauttaminen, heittäytymiskyvyn, pitkäjänteisen 
työskentelyn taitojen ja keskittymiskyvyn sekä 
ryhmätyötaitojen kehittäminen, turvallisen työs-
kentelyilmapiirin luominen sekä kulttuurintun-
temuksen lisääminen.

Opettaja on luonut edellytykset taitojen ke-
hittämiselle, kannustanut ja antanut rakentavaa 
palautetta. Olemme onnistuneet tarjoamaan on-
nistumisen kokemuksia lapselle, jonka tempera-
mentti ei aina pääse oikeuksiinsa ja lahjakkuus ei 
kenties vielä näy koulutyöskentelyssä. Kerhojen 
opettaja kiinnittää huomiota puhetapaansa ja an-
taa positiivista palautetta jokaisen lapsen toimin-
nasta kaikkien kuullen. 

Olemme kerhoissa onnistuneet antamaan 
koululaisille kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi 
tulemisesta. Koululaiset ovat saaneet itse vaikut-
taa toiminnan suunnitteluun, heidän toiveitaan ja 
ajatuksiaan on kuunneltu ja toimintaa on reflek-
toitu sekä muutettu tarpeen vaatiessa. ”Kivaa, että 
voidaan tehdä juttuja, mitä ite halutaan. Meillä 
kaikilla on tosi paljon vaikutusvaltaa”, kommentoi 
yksi osallistujista.

Lasten ja nuorten oma taiteellinen ajattelu on 
kehittynyt harrastustoiminnan ja esitysten val-
mistamisen myötä. Lapset ovat lukuvuoden ai-
kana selvästi rohkaistuneet tuomaan esille omia 
ideoitaan ja osallistumaan ryhmän toimintaan. 
Toiminta on lisännyt lasten ja nuorten rohkeut-
ta ilmaista itseään myös toiminnan ulkopuolella. 

Oppilaiden kulttuurintuntemus on lisääntynyt, 
kun teatterista ja muista taiteista on keskusteltu 
yhdessä.

Järjestäjän kannalta pitkäjänteinen toiminta 
on antanut runsaasti kokemusta ja tietoa, kuinka 
järjestää onnistuneesti harrastustoimintaa koulu-
ympäristössä. Osaamme esimerkiksi huomioida 
toiminnassa, että koulun harrastusryhmien ryh-
mäytyminen on hidasta. Lasten väliset suhteet 
ja ryhmädynamiikka ovat aluksi kiinni koulus-
sa vallitsevissa hierarkioissa ja esimerkiksi kou-
lukiusaamiset voivat seurata harrastustunneil-
le. Ryhmäytymisen tukemiseksi uuden ryhmän 
muodostumiselle annetaan aikaa ja kerhon alus-
sa tehdään lasten kanssa yhteinen sopimus ker-
hon säännöistä. Lapset sitoutuvat noudattamaan 
sopimusta paremmin, kun ovat itse päässeet 
vaikuttamaan sen sisältöön. Kerhoissa opitaan, 
että kunnioittava suhtautuminen toiseen syntyy 
vuorovaikutuksessa.

Mielekkään ja tavoitteellisen tekemisen syn-
nyttämä positiivinen energia ja imu, oppilaiden 
osallisuuden vahvistuminen sekä uudet ystävyys-
suhteet ja mahdollisuus tarkastella koulun tilo-
ja uudesta näkökulmasta ovat parantaneet kiin-
nittymistä kouluun. Teatterikerhossa tapahtunut 
ryhmäytyminen parantaa, monipuolistaa ja uu-
distaa koulun sosiaalisia suhteita ja lisää kouluun 
me-henkeä yli luokkarajojen, kun lapset eri luo-
kilta tekevät yhteistyötä ja yhteistä esitystä. 
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Mutku-kerhot koululaisille Uudellamaalla ja  
Kanta-Hämeessä

VASTUUTAHO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Suomen Muotoilukasvatusseura SuoMu ry
Yhteistyökumppaneina koulut, museot ja kylätilat

OSALLISTUJAMÄÄRÄT
Taidekasvattajat – 16 taidekasvattajaa
Koulut – 16 koulua
Oppilaat – 320 oppilasta

PAIKKAKUNTA/PAIKKAKUNNAT
Helsinki, Espoo, Lapinjärvi, Porvoo, Loviisa,  
Riihimäki

HANKKEEN KESTO
2016–2019

 S uomen Muotoilukasvatusseura SuoMu 
ry on järjestänyt lukukausina 2016–2019 
muotoilukerhotoimintaa lapsille ja nuoril-

le Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä. Harrastus-
toiminnan toteuttamisen lisäksi työhön on kuu-
lunut toimintamallin levittäminen ja toiminnan 
metodien ja työkalujen kehittäminen. Toiminnal-
la on ollut kolme päätavoitetta: mielekkäiden ja 
edullisten vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien 
tarjoaminen, lasten ja nuorten luovuuden ja on-
gelmanratkaisukykyjen kehittäminen muotoi-
luoppimisen keinoin sekä muotoiluoppimiseen 
liittyvien menetelmien kehittäminen. 

Muotoilukerhojen opetussuunnitelmat on ra-
kennettu siten, että ne tarjoavat tekemisen iloa, 
kokeilemista ja luovuutta turvallisessa ympäris-
tössä, tukevat lasta ja nuorta aktiivisena tekijänä, 
tutkijana ja ilmaisijana sekä tarjoavat mahdol-
lisuuksia omien ideoiden toteuttamiseen, kol-
miulotteiseen työskentelyyn ja kädentaitojen har-
joittamiseen ammattilaisen ohjauksessa. Lisäksi 
toiminnan sisällöt kasvattavat ympäristön luku-
taitoa: lapset tutustuvat muotoiluun kaikkialla 
ympärillämme ja heitä kannustetaan ottamaan 
kantaa ja tekemään omia ehdotuksia ympäristön 
kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Muotoilukerhojen lisäksi meneillään ole-
va yläkoululaisille suunnattu Mutkustudio-
kerhohanke pyrkii valmentamaan nuoria ai-
kuisuuteen, tulevaisuuden valintoihin sekä 
aktiiviseen toimijuuteen. Hanke on osoittanut, 
että koulujen henkilökunnan ja oppilaanohjaajien 
kanssa yhteistyössä toimimalla on toiminnan pii-
riin mahdollista saada nuoria, joiden vahvuuksia 

tarjolla oleva harrastusmahdollisuus voi merkittä-
västi tukea ja ohjata tuleviin jatkokoulutusvalin-
toihin tai jopa ammattiin. Mutkustudio on tiivis-
kurssi muotoilun maailmaan 7.–9.-luokkalaisille. 
Se paitsi kouluttaa, myös osallistaa ja valmentaa 
työelämään.

Mutkustudio syntyi, kun harrastuskerhosisäl-
töjä alakoululaisille suunnitellut Suomen muo-
toilukasvatusseura ryhtyi pohtimaan harrastus-
polun katkeamista ala- ja yläkoulun välillä sekä 
toisaalta yläkoululaisten motiiveja ja tarpeita. 
Kompleksiset ja kriittiset teinit haluavat valita 
itse, miten viettävät vapaa-aikansa. Toisaalta ylä-
koulun aikana tehdään tärkeitä päätöksiä tule-
vaisuuden suhteen, ja usein myös ensimmäiset 
kokeilut työelämässä. 

Mutkustudiossa käytettäviin muotoilu-
oppimisen metodeihin kuuluvat erilaiset työ-
kalut, joilla lähestytään ongelmia, tehdään 
taustatutkimusta ja kerätään aineistoa sekä kehi-
tellään ideoita, etsitään ja arvioidaan erilaisia rat-
kaisuja. Tavoitteena on juurruttaa muotoiluajatte-
lua kaikkeen toimintaan ja toiminnan ohjaukseen. 
Prosessia taltioidaan luonnoskirjoihin, kootaan 
portfolioon ja sitä seurataan Mutku-passin avul-
la. Mutkustudioihin on haettu osanottajia muun 
muassa koulujen oppilaanohjauksen kautta. 
Mutkustudioiden opetussuunnitelmat tähtäävät 
yhteisen projektin, kuten näyttelyn tai näytöksen, 
läpiviemiseen. Projektissa voi olla ulko puolinen 
yhteistyökumppani. 

KU
VA

: O
LG

A 
PO

PP
IU

S



25



26

Lasten ja nuorten ideoita on tuotu esiin mm. 
koulukohtaisissa näyttelyissä. Kaudella 2018–
2019 Mutkustudiot tekevät myös tapahtuma-
yhteistyötä Sinebrychoffin Taidemuseon se-
kä Riihimäen Lähiöfestin kanssa. Studiolaisten 
starttipajoissa syntyneitä maailmanparannusko-
neiden prototyyppejä on esillä helmikuun lo-
pussa avautuvassa Milanon Triennaalin Aalto-
yliopiston kuratoimassa Suomi-näyttelyssä.

Suomen Muotoilukasvatusseura on hankkeen 
aikana kehittänyt ja laajentanut kokemustaan ja 
näkemystään muotoiluoppimiseen liittyvästä 
harrastustoiminnasta ja sisällöistä sekä harras-
tustoiminnan toteuttamisesta ja menetelmistä. 
Harrastuskerhojen parissa tehdyn työn perusteel-
la on julkaistu uusia muotoiluoppimiseen liitty-
viä työkaluja ja materiaaleja, ja näiden sisältöjen 
kehittäminen ja levittäminen jatkuu. Hankkeessa 
syntyneiden sisältöjen avulla muotoiluoppimisen 
menetelmiä voidaan soveltaa missä tahansa oppi-
mis- ja yhteiskehittelytilanteissa.
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Uuden toimintakulttuurin  
luominen
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Kärkikerhot – Taiteen harrastustunnit Porissa

VASTUUTAHO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Porin kaupunki ja Porin lastenkulttuurikeskus
Yhteistyökumppaneina Porin kaupungin perus-
opetus, Porin kaupunginkirjasto, Porin taide-
museo, Porin taidekoulu, Pori Sinfonietta, 
Kaupunkisuunnittelu, Luontotalo Arkki, Turun 
yliopisto – Kulttuurituotannon ja maiseman-
tutkimuksen koulutusohjelma, Elävä Pori-hanke, 
Taike, Piuma, Nukkero ry, SEKK ry, Satasirkus ry, 
Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry, Läntisen tanssin 
aluekeskus, Satakunnan monikulttuuri yhdistys ry, 
Tempputehdas Oy, Mari Syrén  
design, A-J Productions

OSALLISTUJAMÄÄRÄT
Taidekasvattajat – 40 taidekasvattajaa
Koulut – 13 koulua
Oppilaat – 350–400 oppilasta viikossa

PAIKKAKUNTA/PAIKKAKUNNAT
Pori

HANKKEEN KESTO
2016–2019
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 K ärkikerho voi olla varjoteatteria, sirkus-
ta, aistitaidetta, draamaa, bändisoittoa, 
tanssia tai taiderobotiikkaa. Tarjolla on 

myös parkouria, roolipeliä, kielikylpykuoro eng-
lanniksi ja lorutteluryhmiä venäjäksi. Kerho-
jen toiminnassa on korostettu lapsilähtöisyyttä, 
lapsentahtista tekemistä sekä aidon vapaa-ajan 
harrastamisen tuntua. Kärkikerhojen toimintaan 
on sisäänkirjoitettu liikkumavara erilaisten ideoi-
den toteuttamiseen ja monitaideryhmien ohjaajat 
tarttuvat herkästi lasten esittämiin toiveisiin ja 
ajatuksiin.

Hankkeessa luomme edellytyksiä löytää kun-
kin lapsen ja nuoren omaa ilmaisua tukevia taiteen 
tekemisen muotoja ja tarjoamme mahdollisuuksia 
niiden kehittämiseen. Lapsille harrastustoiminta 
tuo mahdollisuuksia olla esillä positiivisessa va-
lossa oman tekemisen kautta ja he saavat monissa 
ryhmissämme harjoitella hyödyllisiä taitoja, ku-
ten esiintymisvalmiuksia. Panostamme maltilli-
siin ryhmäkokoihin ja erityistä tukea tarvitsevien 
osallistujien huomioimiseen sisältöjen suunnit-
telussa. Lapset ja nuoret pääsevät toimimaan itse 
taiteen tekijöinä asiantuntijoiden opastuksella! 
Kouluympäristössä tapahtuva harrastaminen luo 
mahdollisuuksia tulla esille oman taiteellisen te-
kemisen kautta – yleisönä oman koulun muu väki.

Välituntiyksinäisyyttä ehkäisemään kehittä-
mämme Taidekäsityövälkkä-toiminta on kohon-
nut todella kysytyksi ja kehittämisen arvoiseksi. 
Koulun puolen tunnin välitunnin ajan välitun-
tiyksinäisyyttä kokeville oppilaille tarjotaan mah-
dollisuus tulla mukaan tekemään vaihtuvia taitee-
seen ja käsityöhön liittyviä tehtäviä. Ryhmässä 
käy toisinaan jopa 50 oppilasta välitunnissa ja 
tunnit ovat mieluisia ja toivottuja. 

Kulttuurishokki-mallissa olemme tuoneet eri 
alojen taiteilijavieraita näytetunneille kouluihin. 
Erityisesti yläkouluikäisten sitouttaminen vii-
koittaiseen kerhoon on perinteisemmän kerho-
toiminnan kautta koettu haasteelliseksi, mutta 
yläkoululaisille suunnatut näytetunnit sen sijaan 
ovat saaneet hyvän vastaanoton. Viimeisimpänä 
kokeilunamme toteutimme syyslukukauden ai-
kana säännölliset viikoittaiset taiteilijavierailut, 

joiden kohderyhmänä olivat erityisesti kokeilu-
koulumme yläkoululuokat. Tunnit otettiin innolla 
vastaan.

Näytetunneilla myös opetushenkilökunta on 
päässyt osallistumaan yhdessä lasten ja nuorten 
kanssa ja samalla myönteiset kokemukset taiteen 
ja kulttuurielämysten parissa ovat vahvistaneet 
ryhmän henkeä. Koulujen henkilökunnan toivei-
ta on myös huomioitu sisältöjen suunnittelussa.

Hankkeessamme hyödynnetään ohjaavan 
koordinaattorin toimintamallia. Tämä on tuonut 
kouluissa tapahtuvassa ohjaustyössä saavutetun 
käytännön kokemuksen suoraan suunnittelupöy-
dälle ja helpottanut hankekokonaisuuden muo-
toilua merkittävästi. Hankkeen toteutuksen aika-
na Porissa on integroitu suuri osa erityistä tukea 
tarvitsevia oppilaita perusopetusryhmiin, mikä 
luo tarvetta erityisohjauksen osaamiselle myös 
harrasteryhmien tasolla. Hankkeessamme tarve 
on huomioitu ohjaavan koordinaattorin soveltu-
valla kouluttamisella ja tuottamalla sen jälkeen 
tukiohjausta erityistä tukea tarvitsevien osallistu-
jien ryhmissä työskenteleville taiteilijoille. 

Järjestäjän kannalta useammalle vuodelle lu-
kuvuosittain toistuva sykli luo edellytykset ke-
hittyä, korjata ja uudistua. Toiminnan jatkuvuus 
näkyy myös vuosittaisten osallistujamäärien kas-
vuna. Kärkikerhojen myötä on omaksuttu ajatus, 
että ohjaaja voi tulla myös koulun ulkopuolel-
ta. Alussa ei ollut itsestään selvää, että oppilaat 
uskalsivat ilmoittautua ryhmään, jonka ohjaaja 
ei ollut tuttu opettaja. Nyt kun toimintamme ja 
tarjoamamme laadukkaat sisällöt ovat tulleet tu-
tuksi, harrasteryhmät tulevat entistä helpommin 
täyteen innokkaita osallistujia.
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 O ulussa harrastuskerhotoimintaa tar-
jottiin suunnitelmien mukaan laajasti 
muun muassa elokuvan ja animaation, 

sanataiteen, roolipelien, musapajan ja orkesterin, 
valokuvauksen, sarjakuvan ja parkourin aloilla. 
Lapsilta ja nuorilta saatu palaute kerhojen toi-
minnasta oli pääasiassa erittäin positiivista. Myös 
kerho-ohjaajat saivat kiittävää palautetta lapsilta 
ja nuorilta. Erityisesti yläkoulujen oppilailla oli 
suuri tarve saada puhua aikuisen kanssa asioista 
ja kerho-ohjaaja tuntui olevan heille mieluisampi 
puhekumppani kuin opettajat. Erään osallistujan 
mukaan parasta kerhoissa olikin ”SIIS HALOO 
KAIKKI!!!!!”.

Hankkeen kuluessa on kiinnitetty erityisesti 
huomiota viestintään suoraan lapsille ja nuoril-
le. Ohjaaja käytti perinteisten viestintäkanavien, 
kuten Wilman, julisteiden ja tiedotteiden rinnalla 
henkilökohtaista esittäytymistä ja demopajojen 
pitämistä luokissa. Oululaiset koulut ottivat ke-
hittämishankkeen tarjoaman lisäresurssin erittäin 
lämpimästi vastaan, ja yhteistyö koulujen ja ope-
tustoimen välillä oli onnistunutta. 

Hankkeen myötä moni taide- ja kulttuurialan 
toimija on saanut omaan toimintaansa pedago-
gisen ohjelman sekä lisättyä merkittävästi koulu-
yhteistyötä. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat 
kokeneet, että yhä useampi taiteen ja taidekas-
vatuksen ammattilainen tai taide- ja kulttuuri-
alan toimija on tullut kouluissa tutuksi. Kerhojen 
järjestämisessä mukana olleilta toimijoilta saa-
tiin paljon palautetta ja ideoita kerhotoiminnan 
suunnitteluun ja edelleen kehittämiseen. Ohjaajat 

ovat myös kokeneet yhteiset tapaamiset tärkeiksi 
sisällöllisen ja pedagogisen työn kehittämisessä. 

Hankkeen tavoitteena oli myös mallintaa yh-
dessä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten kans-
sa taideopetuspaketteja koulujen tarpeet huo-
mioon ottaen. Oppisisältöjä kehitettiin muun 
muassa elokuvakerhojen käynnistämiseen, mitä 
on menestyksekkäästi testattu myös käytännös-
sä. Hankkeen myötä parannettiin myös lasten ja 
nuorten vapaa-ajan suunnittelun moniamma-
tillista yhteistyötä ja resursointia sekä etsittiin 
ratkaisuja lapsi- ja perhelähtöiseen vapaa-ajan 
viestinnän kehittämiseen. Hanke lisäsi koordi-
naatiota Oulun kaupungin sisällä ja edisti kerho-
toiminnan koordinointimallin syntyä.

Oulussa kehittämistä jatketaan kärkihank-
keessa vielä vuoden 2019 loppuun saakka ja to-
dennäköisesti vielä vuosia tämän jälkeenkin, kos-
ka taide- ja kulttuuripainotteinen kerhotoiminta 
on tunnistettu osaksi Oulun kaupungin sivis-
tys- ja kulttuuripalveluiden kokonaisuutta ja sen 
kehittämiseen on sitouduttu. Pyrkimyksenä on 
vakiinnuttaa kehitetty toimintamalli osaksi las-
tenkulttuurikeskuksen ja taiteen perusopetuksen 
perustoimintaa.

Kärkihanke on ollut merkittävä tekijä sii-
nä, että kerhotoimintaa saatiin lisättyä Oulun 
alueella. Hankeavustus innosti Oulun kaupun-
kia satsaamaan taide- ja kulttuurikerhoihin voi-
makkaasti: ensimmäisellä toimintakaudella oma-
rahoitus oli 50 %, toisella 36 % ja kolmannella 
jopa lähes 70 %.

TAIKU – Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden  
parantaminen lapsille ja nuorille Oulussa

VASTUUTAHO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut,  
kulttuuritalo Valve ja Oulu-opisto
Yhteistyökumppaneina Valveen elokuvakoulu,  
Valveen sanataidekoulu, Oulun taidekoulu, 
Kulttuuri osuuskunta ILME, Pohjoinen valokuva-
keskus ry, Oulun sarjakuvakeskus ry, Oulun 
parkour- seura ry, Nukketeatteriyhdistys Akseli 
Klonk ry, Taito Pohjois-Pohjanmaa ry, Tempo  
Sistema Oulu ry, Arjen Löytö (Eija Kortetjärvi), 
Poikkinaiset (Virpi Väisänen ja Eija Kortetjärvi) 

OSALLISTUJAMÄÄRÄT
Taidekasvattajat – 28 taidekasvattajaa
Koulut – 40 koulua
Oppilaat – 1260 oppilasta

PAIKKAKUNTA/PAIKKAKUNNAT
Oulu

HANKKEEN KESTO
2016–2019
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