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Esipuhe

Näiltä sivuilta löydät iloa, leikkiä ja luovuutta.

Sivut johdattelevat sinut avoimelle elämykselliselle matkalle, ihmet-
telemään arkiympäristöä kiireettömästi ja uteliaasti. Ne innostavat 
pitkäjänteiseen monitaiteiseen työskentelyyn, jossa omaa ilmaisua 
ruokitaan ja syntyy yhteisiä tiloja ja tarinoita.

Kestävässä arjessa mielikuvitus kukkii, herätellään kaikkia aisteja, 
heittäydytään yhteiseen leikkiin ja haltioidutaan taiteen tekemises-
tä.

Lastun taiteilijat ja taidekasvattajat kannustavat mielikuvitusrikkail-
le taideretkille löytämään myös marraskuun ihmeelliset värit.

Marraskuussa 2022 Lapinlahdella Lastussa
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AvoT -avoin taidekasvatusmalli lyhyesti

AvoT -avoin taidekasvatusmalli on Lastenkulttuu-
rikeskus Lastun ja Kuopion kaupungin kehittämä 
toimintamalli, jossa taidekasvatus on integroitu 
osaksi varhaiskasvatusta. Kehitystyössä yhteistyö-
tä on tehty muun muassa Sanataidekoulu Aapelin, 
pohjoissavolaisten kulttuuri- ja taidelaitosten sekä 
kulttuuri- ja taidetoimijoiden kanssa.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten kulttuuri-
sia oikeuksia, osallisuutta ja hyvinvointia, sekä luoda 
uudenlaista moniammatillista työkulttuuria varhais-
kasvatuksen arkeen. Mallissa täydennetään alueen tai-
de- ja kulttuurilaitosten yleisötyötä hyödyntämällä näiden 
laitosten teoksia ja pedagogisia materiaaleja varhaiskasvatusyk-
siköissä toteutettavissa taideprojekteissa. AvoT -mallin käytän-
nön toiminnan lähtökohtana ovat Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden (Vasu) laaja-alaisen oppimisen tavoitteet sekä lasten, 
perheiden ja työyhteisöjen omat mielenkiinnonkohteet, toiveet ja 
pedagogiset tarpeet. AvoT -malli on varhaiskasvatussuunnitelmaan 
sitoutunutta taide- ja kulttuurikasvatusta, lastenkulttuuritoimintaa 
ja taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyötä. Tämän rinnalla malli vas-
taa myös varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutustar-
peeseen. Mallissa koulutus tapahtuu yhteisessä arkityöskentelyssä 
vaikuttaen suoraan kasvatustoimintaan ja arjen käytäntöihin.  Malli 
vahvistaa luontaisesti kulttuurin saavutettavuutta, sillä mallia on 
helppo toteuttaa lasten arkiympäristöissä myös maaseutualueilla. 
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Taiteen ja leikin lumoa!

Käytännössä varhaiskasvatusryhmään jalkautuva taidekasvattaja 
organisoi yhdessä lasten, työyhteisön ja perheiden kanssa taidep-
rojektin. Eri osapuolia osallistavassa mallissa luodaan ja hyödyn-
netään kunkin ryhmän arkeen luontevasti istuvia taidelähtöisiä ja 
toiminnallisia menetelmiä sekä käytäntöjä, joiden hyödyntäminen 
voi jatkua varhaiskasvatusryhmissä myös taidekasvattajan siirryt-
tyä toiseen ryhmään.
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Prosessi on jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä erilainen ja räätä-
löidysti ryhmän yksilöllisiin tarpeisiin vastaava. Taideprojekti syntyy 
ja kehittyy toimintaviikkojen aikana muun muassa lasten pedago-
gisista tarpeista, lasten mielenkiinnon kohteista ja aikuisten teke-
mistä arjen ja leikin havainnoista. Avoin merkitsee projektille avoi-
mia lähtökohtia ja avoimia menetelmävalintoja, jotka määritellään 
ryhmän tarpeiden pohjalta. AvoT -malli osallistaa lapsia, perheitä ja 
työntekijöitä aidosti. Palaute lapsilta, perheiltä ja työyhteisöiltä on 
ollut erinomaista. 

AvoT -mallin työskentelyn pohjana on käytännöllinen prosessimalli, 
joka rytmittää projektin etenemistä sekä helpottaa moniammatil-
lista yhteistyötä. Mallin toimintaprosessi sisältää seitsemän askelta 
orientoivasta palaverista ja lapsihavainnoista projektin päätökseen 
sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön jatkotyöskentelyn tuke-
miseen. Prosessimalli on luotu käytännön työskentelyn pohjalta 
Kuopion kaupungin avoimien varhaiskasvatuspalveluiden Taide-
taikurit -kerhoryhmässä, joka toimi mallin kokeilualustana vuosina 
2016-2018. AvoT -prosessimallin kehittämistyössä on hyödynnetty 
Vantaan Taikava -hankkeen tutkimustuloksia ja kokemuksia vuo-
silta 2014–2016, joita on raportoitu Taikava – Taiteen taikaa var-
haiskasvatukseen -julkaisussa (2016). Taikavan raportit ovat muun 
muassa suunnanneet AvoT -mallin kehittämistyötä ja sen painopis-
teitä, joskin AvoT -mallin prosessilla on muilta osin ollut oma pol-
kunsa. Varhaiskasvatuksen leikkipedagoginen kasvatusperinne on 
vaikuttanut voimakkaasti mallin käytäntöihin. Lisäksi monitaitei-
nen lähestymistapa ja työote on ollut toimivan taidekasvatusmallin 
luomisessa olennaisessa roolissa. Lastenkulttuurikeskus Lastussa 
taidekasvattajan kestävää monitaiteista osaamista AvoT -mallin to-
teutuksessa tukee monitaiteinen työyhteisö, jossa eri taiteenalojen 
ammattilaiset perehdyttävät ja kouluttavat toisiaan uusien mene-
telmien, taitojen ja tekniikoiden käyttöön.
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Käytännössä AvoT -malli toimii siten, että varhaiskasvatukseen eri-
koistunut taidekasvattaja jalkautuu lapsiryhmään noin kahdeksaksi 
viikoksi kerrallaan. Taidekasvattaja työskentelee ryhmässä 2–3 päi-
vänä viikossa. Hän osallistuu lasten ja työntekijöiden arkeen aktii-
visesti ja monitasoisesti ollen määräaikaisesti kiinteä osa varhais-
kasvatusryhmän pedagogista tiimiä. Tämä mahdollistaa syvällisen 
moniammatillisen työskentelyn, jossa taiteen ja leikin näkökulma 
ulottuu koko yhteisön arkeen. 

Yhteinen taideprojekti merkitsee ryhmälle myös yhteistä tarinaa. 
Taideprojektissa kaikki ryhmän jäsenet ovat osallisina synnyttämäs-
sä ja vastaanottamassa yhteisen toiminnan ympärille kehkeytyvää 
tarinaa. Näin mallin yhteisöllinen, taiteellinen ja leikkipedagoginen 
työskentely synnyttää ryhmään monia kerrostuneita, yhteisön itse 
luomia oppimisympäristöjä, joissa kieli ja tarinat, leikki ja yhdessä 
luotu taide ovat toiminnan ja arjen keskiössä.
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AvoT -avoin taidekasvatusmallin ytimessä on 
taiteen ja leikin yhdistäminen luonnolliseksi 
osaksi lasten arkea ja toimintaa. Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteiden (2018) tavoittei-
den mukaisesti mallissa leikki nähdään pedago-
gisen ja taiteellisen toiminnan keskiössä. Siksi 
on tärkeää luoda pieni silmäys myös taiteen ja 
leikin ytimeen taidekasvatuksen ja leikkipeda-
gogiikan tarkastelun kautta.

Taiteella ja leikillä on pohjimmiltaan sama luon-
ne. Taidekasvatuksen ja leikin ideana ei ole koe-
tun ja näetyn toistaminen valokuvantarkasti, 
vaan oman totuuden, tunteen ja näkemyksen 
löytäminen itse kokeilemalla ja tulkitsemalla. 
Taide ja leikki luovat tilaa kokeilemiselle, tutkimiselle ja tunteille. 
Siksi taidekasvatuksen ja leikin perimmäinen olemus näyttäytyykin 
ennemmin niiden prosessissa kuin lopputuloksessa. Tärkeimpänä 
voidaan nähdä löydökset, ihmetyksen aiheet, elämykset ja oival-
lukset, jotka syntyvät taiteen ja leikin myötävaikutuksessa. Leikin 
ja taiteen äärellä lapsi luo ja keksii jatkuvasti uutta kuvitellen ja yh-
distellen asioita luovasti. (Karjula 2019, 11; Vygotski 2004, 7–11; 
Rusanen, Kuusela, Rintakorpi 2014, 32).

Värien sekoittaminen on lapselle 
pieni tutkimusmatka.

Taide ja leikki ne yhteen soppii!
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Lasten huovuttamista pikku toukista 
osa on jo saanut siivet.

Pienten lasten kanssa taidekasvatus on kokonais-
valtaista ja vahvasti arkeen sidottua. Lapset havain-
noivat, leikkivät, piirtävät, rakentelevat, tuntevat, 
eläytyvät - ja siten myös muovaavat itse maailmaa 
ympärillään. Aikuisen tehtävänä onkin herätellä 
lasta herkistymään arkisille havainnoille ja rohkais-
ta häntä tutkimisen ja kokeilemisen poluille. (Karju-
la 2019, 11; Ruokonen ja Rusanen 2009, 10.) Var-
haisiän taidekasvatus on lapsen saattelemista luovan 
leikin äärelle taiteen keinoin. Monitaiteisia elementte-
jä hyödyntävä taidekasvatus voi parhaimmillaan läpäistä 
ja rikastaa koko päivähoidon kasvatustoiminnan arjen. Se 
näyttäytyy muun muassa arjen loruleikeissä ja lasten levittäy-
tymisenä tilaan leikkimaailmoja rakennellen ja taidetta tehden. Itse tehty kuulonherkistin tarken-

taa aisteja ja ruokkii mielikuvistus.
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Kasvattajan ja taidekasvattajan tehtävänä on tukea lapsen aistien 
käyttöä ja läsnäoloa, sekä vahvistaa lapsen kykyä ihmettelyyn. 
Leikin ja taiteen keinoin aikuinen voi rakentaa yhteistyössä lasten 
kanssa ympäristöä, joka syntyy lasten omasta kokemusmaailmasta. 
Tällä tavoin aikuinen toimii omaa kulttuurista ympäristöään raken-
tavien lasten tukena ja mahdollistajana. (Karjula 2019, 11; Ruoko-
nen ja Rusanen 2009, 10.) Varhaiskasvatuksessa taidetta ja leikkiä 
onkin varsin mahdotonta erotella toisistaan. Niin taiteen kuin leikin 
ytimessä loistavat kirkkaina elämyksellisyys, moniaistisuus, este-
tiikka, rytmi ja luovuus – toisistaan erittelemättömänä ja kiehtova-
na kokonaisuutena.

Märkähuovutus tuntuu, tuoksuu ja innostaa.
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Viime vuosikymmenien aikana leikin tutkimuksen ja leikkipeda-
gogiikan kehittämistyö on nostanut taiteen ja leikin varhaiskasva-
tustyön keskiöön. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa leikki 
määritellään keskeiseksi toimintatavaksi. Tämä asettaa toiveita leik-
kipedagogisen työskentelyn sekä taidekasvatuksen kehittämiselle 
varhaiskasvatuksessa. (Karjula 2019, 22; Opetushallitus 2016, 38). 

Leikkipedagogisen kehittämistyön taustalla on vaikuttanut erityi-
sesti Lev Vygotskin kehittelemä kulttuurihistoriallisen psygologian 
käsitys lapsen kehityksestä. Vygotskin teorian mukaan leikissä on 
keskeistä lapsen kyky muovata omat kokemuksensa leikissä tar-
peitaan vastaavaksi. Mielikuvittelun ja leikin rinnalla lopputulok-
set ovat toissijaisia ja leikin kokemukset ja ihmeet ovat arvokkaita 
sellaisenaan. (Karjula 2019, 22; Vygotski 2004, 7–11; Hakkarainen 
ja Brédikyté 2013, 1, 82.) Leikissä lapsi ilmentää maailmaa ja ko-
kemuksiaan uusin ennalta määrittelemättömin tavoin antaen uusia 
näkökulmia, löydöksiä ja vastauksia hänen ihmettelemästään maa-
ilmasta.

Taide ja taidekasvatus sekä leikki ja leikin pedagogiikka ovat läheisiä 
sukulaisia, kun tarkastellaan konkreettisesti niiden muotoja ja vai-
kutuksia lapsiryhmässä. Taide ja taiteen omakohtainen kokeminen 
ja tekeminen kannustavat lasta mielikuvituksen käyttöön, mikä on 
leikissäkin sekä ydin että edellytys. Taidekasvatuksella ja sen mieli-
kuvitusta vahvistavilla elementeillä voidaan tukea ja rikastaa lapsen 
leikkiä, leikkimaailman rakentamista sekä leikin tarinallista kasvua. 
Siksi taidekasvatuksella on myös pedagoginen merkitys lasten lei-
kin rikastajana varhaiskasvatuksessa. On huomionarvoista, että 
myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) taidekas-
vatus ja leikki nousevat keskeisiksi lasten kasvun, hyvinvoinnin ja 
osallisuuden tukielementeiksi.
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Leikki ei synny tyhjiössä, vaan se kaipaa turvallista ja monipuo-
lista ympäristöä, josta ammentaa ideoita ja rakennuspuita. Leik-
ki tarvitsee siksi myös aikuisen kädenojennuksia jalostuakseen ja 
noustakseen lentoon. Aikuisen tehtävänä on luoda lapsille turvalli-
set puitteet sekä avata lapsen aistit kokemaan ympäröivää rikasta 
maailmaa, josta lapsi saa leikissä luoda omat tulkintansa. Aikuisen 
tehtävänä on myös vastata lasten aloitteisiin ja tarpeisiin, joita lei-
kin luova eteneminen vaatii. 

Kun lapset ja aikuiset toimivat yhteisen tarinan ja yhdessä luodun 
leikkimaailman sisällä, on aikuisen helpompi etsiä  lasten kanssa 
ratkaisuja ongelmiin sekä leikin materiaalisiin ja emotionaalisiin 
tarpeisiin. Lehtori Gunilla Lindvistin kokeillessa 1990-luvun alussa 
erilaisia leikkipedagogisia menetelmiä, juuri aikuisten ja lasten yh-
teisten leikkimaailmojen luominen oli keskeistä lasten mielikuvituk-
sen ja ajattelutaitojen kehittymisessä. Linqvistin mukaan yhteiset 
leikkimaailmat auttoivat lapsia kehittymään myös omissa vapaissa 
leikeissään. (Karjula 2019, 22; Lindqvist 1998, 79–80.) Tämän poh-
jalta voitaneen sanoa, että aikuisen tuki leikille tekee saman kuin 
ilma siipien alla lintujen lentotaidolle. Ilman siipiä kannattelevaa il-
maa lento voi jäädä lyhyeksi, mutta suotuisten ilmavirtojen avulla 
siivet voivat kantaa korkealle ja kauas.

Yhdessä rakennetussa leikkimaailmassa 
lasten ötökkäleikit lähtevät lentoon.
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Varhaiskasvatuksen laaja-alaisen osaamisen alueet on määritelty 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018). Laaja-alainen 
osaaminen on tietojen ja taitojen sekä lapsen tahdon ja tunne-elä-
män tasapainoista tukemista, jossa yksilön toimijuutta ja kasvua tu-
etaan varhaislapsuudesta lähtien monipuolisesti tietojen ja taitojen 
rajat ylittäen (Opetushallitus 2018, 23). Laaja-alaisuus on tärkeää, 
sillä maailma lasten ympärillä muuttuu jatkuvasti. Laaja-alaisen op-
pimisen poluilla lapsen yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä voidaan 
tukea johdonmukaisesti ja lapsen kehitys kokonaisvaltaisesti huo-
mioiden. Kun yksilön toimijuutta ja kasvua tuetaan monipuolisesti 
varhaislapsuudesta lähtien, hän kykenee mielekkääseen elämään 
sekä aktiiviseen kansalaisuuteen myös tulevaisuudessa. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet ovat ajatte-
lu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehti-
misen ja arjen taidot, monilukutaito, digi-
taalinen osaaminen sekä osallistuminen ja 
vaikuttaminen. Nämä kaikki osa-alueet vai-
kuttavat siihen, millaisia sisältöjä varhais-
kasvatuksessa toteutetaan. Tutkimiseen, 
kokeilemiseen, kekseliäisyyteen, mielikuvi-
tuksen käyttöön, monipuoliseen ilmaisuun 
ja luovuuteen kannustavassa toimintakult-
tuurissa laaja-alaisen oppimisen tavoitteet 
näkyvät varhaiskasvatuksen arjessa moni-
puolisesti. Yhdessä koetaan tekemisen ja 
leikin ilo ja jokainen voi kehittyä ja toimia 
omana ainutkertaisena yksilönä ja yhteisön 
jäsenenä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet ja taidekasvatus
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LASTEN  HAVAINTOJA NAKERTAJISTA:

”Minulla on johtolanka. Se meni 
lattian alle. Se on siellä vaan 
kotona. Sinne pitäs päästä vaik-
ka kaivurilla tai puskutraktorilla. 
Se tahtoo ulos, koska sillä on se 
uus kaveri, tiiätkö nyt, se Hippo!” 
EEMELI

”Taisin ajaa 
nakertajan 
päältä, kun näin 
mustaa karvaa.” 
JESSE

”Tuo ei varmaankaa ollu naker-
taja, kun tuo on ollu neiti Björk. 
Kun tuossa puussa on tuommos-
ta jälkee.”  MANU
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Nakertaja -projektin tutkimukset opettivat 
lapsille muun muassa media-, ajattelu- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä rikastivat leikkiä.

”Se on iso Eero. Se assuu pimeäs-
sä. Se syö mansikoita, ampiaisia 
ja mustikoita. Se nukkuu lam-
pussa ja tykkää kumihanskoista.” 
VÄINÖ

”Se assuu 
luolassa.” LILLI”Se on tuosta 

puusta kiivenny 
alas ja kipitti mar-
japuskiin. Sitten 
marjapuskan ohit-
se meni punaseen 
mökkiin. Punasen 
mökin jälkeen 
se meni piiloon.” 
HILMA
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Ajattelun ja oppimisen osa-alueessa korostuu vuorovaikutus. Toi-
mintakulttuuri, jossa lapset osaavat kannustaa toisiaan ihmette-
lyn ja tutkimisen tiellä luo taikapiirin, jossa ajattelun ja oppimisen 
taidot kukoistavat. Lasten ihmettelykykyä ja tutkivaa asennetta 
voidaan tukea esimerkiksi merkityksellisiä kokemuksia tuottamal-
la. Ihmettely, oivallukset ja ilo ovat yhtä tärkeitä ajattelun ja op-
pimisen kannalta kuin lapsen oikeus esittää kriittisiä kysymyksiä 
etsiessään ratkaisuja häntä tai ryhmää askarruttaviin kysymyksiin. 
(Opetushallitus 2018, 24; Ahonen 2017, 47–48.) Mielikuvittelu ja 
luovuus ovat ajattelulle herkkua. Luova ajattelu ja oppiminen pysy-
vät elävinä lasten leikeissä ja keskinäisessä toiminnassa, kun ryh-
män ilmapiiri ja toimintatavat kannustavat lasta omien ratkaisujen 
etsimiseen rohkeasti. Siksi on tärkeää, että lasten omaa ajattelua ja 
pohdintaa sallitaan ja viljellään kaikissa lapsen arkiympäristöissä - 
myös muualla kuin ohjatuissa tuokioissa. 

Näkökulman muuttaminen tuo tuttuun ympäristöön hauskoja uusia  ulottuvuuksia.
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Valojen, varjojen ja värien tutkimukset muuttuvat 
lasten leikeissä tarinoiksi.
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Kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmai-
sun osa-alueella erilaisuuden myönteinen tutkimi-
nen, hyvät tavat ja ystävällisyys ovat tärkeitä ele-
menttejä (Ahonen 2017, 49-50). Vuorovaikutuksen 
myönteiset mallit, kyky toimia erilaisten ihmisten 
kanssa sekä ilmaisun rikkaus vahvistuvat toimin-
nassa, joka perustuu yhteistyöhön ja yhteistoimi-
juuteen. Yhteistyöhön perustuvassa toiminnassa 
opitaan myös asettumista toisen asemaan sekä tar-
kastelemaan asioita erilaisista näkökulmista ja kult-
tuurisista taustoista. Yhdessä toimiminen tarjoaa lapsil-
le myös hyvän harjoittelualustan rakentavalle ristiriitojen 
ratkaisemiselle. Projektimaisessa työskentelyssä koko toiminta 
pohjautuu yhteisöllisyyteen, ryhmän yhteistyöhön ja -toimijuu-
teen. Siksi se on oiva tapa myös kulttuurisen osaamisen, vuorovai-
kutuksen ja ilmaisun vahvistamiseen.

Omien voimahahmojen kautta 
lapset oppivat paljon toisis-
taan. Lasten tunteita ja taitoja 
voi kirjata vaikka viittaan. 
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Yhteisissä leikeissä oppii vuorovaikutustaitoja.

Yhteistä TEO TEO -lemmikkiä luodessaan ja hoitaessaan lapset oppivat yhteistyötaitoja, empati-
aa, huolenpitoa sekä kierrätystä.



22

Tunteet elävät ja leiskuvat päiväkotien arjessa kaikkialla. Siksi aikui-
sen kyky sanoittaa, ohjata ja tukea lasta tunteiden äärellä on tär-
keää. Itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen tavoitteet näyttäyty-
vät varhaiskasvatuksen arjessa tunnetaitojen, kestävän kehityksen 
ja hyvinvoinnin tukemisen muodossa. Keskiössä on lapsen itsenäi-
syyden asteittainen tukeminen ikä- ja kehitystasolle sopivalla taval-
la kaikissa arjen toiminnoissa pukeutumisesta tunteiden säätelyyn. 
Tärkeää on huomioida myös lapsen persoonalliset piirteet. (Ahonen 
2017, 53-26.) Lapsen tunnetaidot vahvistuvat niiden havaitsemi-
sen, tiedostamisen ja nimeämisen kautta (Opetushallitus 2018, 26). 
Näihin tavoitteisiin voidaan vastata monipuolisesti taidekasvatuk-
sen, tarinoiden ja lorujen avulla.

Itse rakennetun koneen taakse lasten aloitteesta syntynyt rauhoittumispaikka.
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Nuotta-runoleikissä opitaan itsesäätelyä, yhteistyötaitoja ja 
pidetään hauskaa.

Kierrätys- ja luonnonma-
teriaalien käyttö ohjaa 
säästäväisyyteen, kestävään 
ajatteluun ja kehittää lapsen 
ympäristösuhdetta.
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Monilukutaito ja digitaalinen osaaminen linkittyvät 
vahvasti yhteen laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. 
Osa-alueella rikas tekstien ja kielten maailma satui-
neen, loruineen, viesteineen ja tiedollisine sisältöi-
neen sekä monipuolinen kuvamaailma ja digitaali-
nen media kohtaavat. Monilukutaito on perustaito, 
jossa keskeistä on erilaisten viestien tulkitseminen 
ja tuottaminen, sekä ympäröivän maailman ymmär-
täminen (Opetushallitus 2018, 26). 

Moniluku- ja mediataidot kehittyvät, kun lapset tun-
nistavat ja tutkivat arjessaan erilaisia kuvia, käsitteitä, 
merkkejä, symboleja ja vaikkapa eleiden tai karttojen maa-
ilmaa. Myös taideteosten ja erilaisten ympäristöjen tulkinta 
kehittää lapsen monilukutaitoa. Varhaiskasvatusikäisten kanssa 
erityisesti lastenkirjallisuus monipuolisine tyyleineen ja kuvituk-
sineen tarjoaa välineitä näiden tutkimiseen. Luonnollisesti myös 
tutustuminen digitaalisten laitteistojen mahdollisuuksiin kuuluu 
tälle osaamisen alueelle. Monelle kasvattajalle digitaaliset välineet 
ovat tuttuja pedagogisen dokumentoinnin tiimoilta. Siinä ne ovat-
kin verrattomia. Esimerkiksi tablettia on helppo hyödyntää lasten 
omaan dokumentointiin, mutta myös monipuoli-
seen luovaan ilmaisuun. Nykyisessä ärsyketulvassa 
on myös tärkeää mahdollistaa lapselle myönteisiä ja 
monipuolisia kokemuksia median parissa.

Lapset keskittyvät tutkimaan taidemuseosta lainat-
tuja teoksia suurella mielenkiinnolla.
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Lapset toimivat itse median tuottajina.

Lapset tutkivat muotoja, 
karttoja, lippuja sekä kirjaimia 
luodessaan omaa sankareiden 
saaristoaan.
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Lasten tarina Väinö Rouvisen teoksesta Kevättä metsässä (1997) 
ja J Fr. Tuhkasen teoksesta Helmipöllö
 

”Olipa kerran helmipöllö nimeltä HUU ja vauvakarhu nimeltä Tuutti.
Vauvakarhu oli eksyksissä. Sen äiti oli huolissaan.
Vauvakarhu Tuutille tuli kylmä ja HUU lämmitti sitä siivillä.
Sitten pöllö näytti tien äitikarhulle. Se näytti missä Tuutti on.
Äiti ja isikarhu tuli vauvakarhun luo. Äiti ja isi ilostui
ja vei vauvakarhun mukanaan. Helmipöllö HUU tuli mukaan.
Sitten ne meni kaikki yhdessä pöllön luokse leikkimään, 
juomaan maitoa ja vettä ja mehukattimehua. Sen pituinen se.”

Aino, Enni, Emmi, Kimi, Juho, Susa, Peppi, Linnea ja Alina

Pajulahden päiväkoti, Pajunkissat
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Osallistumisen ja vaikuttamisen kokonaisuus on Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteissa nostettu esiin muita 
osa-alueita laajemmin, joten se saa myös tässä julkaisussa 
oman lukunsa.

Osallistuminen ja vaikuttaminen on laaja-alaisen osaami-
sen alueista yksi keskeisimmistä, sillä se ohjaa sisällöllis-
ten valintojen rinnalla vahvasti koko varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuuria. Osallisuus onkin leikin rinnalla yksi 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ensimmäisistä 
teemoista, jotka nostettiin useissa kunnissa kuntakoh-
taisten suunnitelmien painopistealueeksi. 

Osallistumisen ja vaikuttamisen ytimessä voidaan nähdä 
lapsen kuulluksi tuleminen sekä lapsen arvostava kohtaa-
minen. Varhaiskasvatuksessa painotetaan lapsen oikeutta 
osallistua yhteiseen toimintaan kykyjään vastaavalla ta-
valla. Lasten aloitteet tulee siksi ottaa huomioon ryhmän 
toiminnassa monipuolisesti. Samaiset kysymykset lapsi-
lähtöisyydestä ovat myös AvoT -avoin taidekasvatusmallin 
keskiössä, sillä toiminta pohjautuu lapsiryhmän tarpeisiin, 
aloitteisiin ja mielenkiinnon kohteisiin. 

Vaikka on helppo olla yhtä mieltä lasten osallis-
tumisen oikeuksien tukemisesta, itse osallisuus 
käsitteenä ei kuitenkaan ole yksinkertainen. 
Osallisuuden käsitteen ympärillä voi olla arjen 
tasolla isojakin näkemyseroja. 

Ötökkäprojekti lähti liikkeelle lasten spontaa-
neista ötökkätukimuksista.

Koko ryhmän kiinnostus erilaisiin ajoneuvoihin 
synnytti junaprojektin.

Kaikki lähtee osallisuudesta
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Osallisuus toteutuessaan on enemmän kuin ryhmän yk-
sittäisten lasten auttamista esteiden ylitse tai yksilöiden 
mielihalujen tyydyttämistä. Osallistava toimintakulttuu-
ri saa lapset toimimaan yhdessä, sekä ponnistelemaan 
yhteisen päänmäärän eteen omia kykyjään käyttäen ja 
niitä innokkaasti kehittäen. Osallisuuden perimmäinen 
tavoite onkin siis tuottaa yhteistä hyvää. Yhteinen hyvä 
koituu myös yksilön hyvinvoinnin rakennuspuuksi.

Osallisuuden tarkastelu onnistuu parhaiten vuorovaiku-
tuksen kautta, koska osallisuuden kokemus syntyy vuo-
rovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Osallisuuden 
ja arvokkaan minuuden tunne syntyy, kun ryhmän jäsenet 
kuuntelevat toisiaan, tulevat itse kuulluksi ryhmässä, ja kun he 
toimivat yhdessä yhteisen määränpään hyväksi omien kykyjen-
sä ja halujensa mukaan. (Stenius ja Karlsson 2005, 8; Stenvall ja 
Seppälä 2008, 38.)

Koska osallisuus toteutuu suhteessa toisiin ihmisiin, myös yk-
silöiden kyky huomioida ryhmän toisten jäsenten näkemykset 
on tärkeää (Roos 2017, 24 ja Oranen, 2008, 9).  Lisäksi osalli-
suudella ei aina välttämättä tarkoiteta aktiivista osallistumista, 
vaan se pitää sisällään myös mahdollisuuden olla osallistumatta 
aktiiviseen toimintaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Pien-
ten lasten kohdalla mahdollisuus päättää ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että lapsi jätetään yksin vastuuseen päätöksistään. Aikui-
sen tehtävänä on lasta kuullessaan ottaa huomioon ne seikat 
ja näkökohdat, joista aikuisen kuuluu kantaa vastuuta. Tällöin 
osallisuutta tuetaan antamalla lapselle turvallisia ja lapsen ky-
kyjä vastaavia välineitä ja mahdollisuuksia vaikuttamiseen sekä 
yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan. (Pekki ja Tamminen 
2002, 20.) 

Lapset äänestivät ötökkäprojektissa 
ryhmään hankittujen ruusukuoriais-
ten nimiksi Lopi ja Minttu.

Yhteisissä projekteissa huomioidaan 
myös päiväkodin pienimmät.
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AvoT -mallissa lapsen toiveita peilataan koko ryhmän toiveisiin. 
Teemaa valitessa otetaan huomioon koko ryhmän mielenkiinnon 
kohteet. Teemaa ja toimintaa sovitetaan koko ryhmälle innostavak-
si kokonaisuudeksi, jossa koko ryhmän yhteinen tarina voi syntyä 
ja kasvaa. Toimintatavoissa huomioidaan erilaisten ja taidoiltaan 
eri tasoisten lasten kyvyt ja taidot. Taidelähtöisissä menetelmis-
sä suositaan tapoja ja menetelmiä, joissa lapset voivat osallistua 
oman toimintakykynsä tasolla ja tuottamalla oman näköistään tai-
detta, leikkiä ja toimintaa. Tämän toteutuminen vaatii herkkyyttä 
ja kekseliäisyyttä niiltä aikuisilta, jotka käyttävät valtaansa toimin-
nan johtajina.  Lapsilähtöinen taidekasvatus antaa jokaiselle lapsel-
le mahdollisuuden löytää omat kiinnostuksen kohteensa ja omat 
ilmaisutapansa. Jokainen lapsi pääsee loistamaan omana persoo-
nanaan. Pienikin lapsi on osaava ja pystyvä toimija sekä oman elä-
mänsä asiantuntija.

Taidekasvatus antaa tilaa lasten omille näkemyksille, vahvuuksille ja mielipiteille.
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Varhaiskasvatussuunitelman perusteissa korostuu tavoite koko-
naisvaltaisesta toimintakulttuurista, jossa laaja-alaisen osaamisen 
eri osa-alueet soljuvat läpi toiminnan luontevasti toisiinsa kytkey-
tyneinä. AvoT -malli vastaa varsin täsmällisesti näihin tavoitteisiin. 
Lisäksi toimintamalliin kuuluu vahva dialogi sekä lasten, että hen-
kilöstön kanssa. Malli ei siksi vastaa vain hetkelliseen kysyntään, 
vaan kykenee haastamaan ja muuttamaan varhaiskasvatusyksiköi-
den toimintakulttuuria yhä enemmän varhaiskasvatuksen tavoittei-
ta vastaavaksi myös pidemmällä aikavälillä.

Projektityö inspiroi lapsia ja aikuisia.
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AvoT -mallin vaiheet

AVOT -AVOIN TAIDEKASVATUSMALLIN VAIHEET PÄIVÄKODISSA / PROSESSIKAAVIO
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Prosessin vaiheet 

1. TIIMIHAASTATTELU JA ORIENTOINTI

• Kartoitetaan tiimin käytännöt ja yhteiset säännöt

• Selvitetään tiimien roolitus ja sovitaan taidekasvattajan roolista tiimissä

• Kartoitetaan tiimin vahvuudet, kehittämiskohteet ja toiveet 

• Kartoitetaan lapsiryhmän tarpeet ja pedagogiset tavoitteet

• Kartoitetaan haasteet arjessa ja mitä projektissa pitää ottaa huomioon

• Sovitaan, miten toiminnan arviointi tehdään: yhteinen päiväkirja / arviointilomake / tiimi-
palaverit 

• Kartoitetaan, mitkä varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueet ovat tiimille tärkeitä tai haas-
tavia 

• Sovitaan mitä varhaiskasvatuksen painopisteitä nostetaan esiin

2. LAPSIRYHMÄN HAVAINNOINTI JA TUTUSTUMINEN RYHMÄÄN

• Tutustuminen ryhmän käytäntöihin 

• Lapsiryhmän havainnointi

• Olemassa olevan pedagogisen dokumentaation tutkiminen

• Kerrotaan lapsille taidekasvattajan vierailusta ja roolista ryhmässä

• Toimintamallin esittely perheille kirjeessä

• Sovitaan, mistä projektissa lähdetään liikkeelle

• Lasten toiveita, taipumuksia ja mielenkiinnon kohteita kartoitetaan taidekasvatuksen me-
netelmin

• Loruleikkejä ja lastenkirjallisuutta laitetaan tarjolle/esiin -> havainnoidaan, mihin lapset 
tarttuvat
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3. TOIMINNAN SUUNNITTELU YHDESSÄ

• Valitaan projektin aihe ja tehdään karkea suunnitelma projektin etenemisestä

• Päätetään, miten osallistetaan perheet toimintaan

• Päätetään, mitä taidelaitosten teoksia ja lainattavia materiaaleja otetaan mukaan projek-
tiin

• Päätetään, miten projektia dokumentoidaan: valokuvat, lasten ajatusten kirjaaminen, ai-
kuisten pedagogisten havaintojen kirjaaminen, vanhempien viestiseinä jne.

• Sovitaan vastuujako tiimissä

• Kartoitetaan resurssit ja materiaalit 

4. TOIMINNAN TOTEUTUS JA DOKUMENTOINTI

• Projektin toteutusvaiheessa edetään viikkosuunnitelmien mukaan

• Viikkosuunnitelmat muokataan viikottain projektin edetessä (Viikkosuunnitelmiin vaikut-
taa muun muassa lasten toiminta ja ideat sekä aikuisten havainnot lapsista)

• Dokumentointi: lapset ja aikuiset dokumentoivat

• Mahdollinen leikki- ja toimintaympäristön muokkaaminen

• Meno- , tekemis- ja kirjavinkit perheille kirjeessä

• Mahdollisuus perheiltaan, jossa lasten kanssa toteutettuja menetelmiä esillä ja yhdessä 
tekemistä

5. PROJEKTIN PÄÄTÖS JA ARVIOINTI

• Projektin yhteinen päätös: näyttely, juhla, koko perheen tapahtuma, vierailu, kansio, julkai-
su 

• Kerätään palautetta lapsilta: esimerkiksi otettujen valokuvien ja tunnekuvakorttien (Pa-
punet) avulla ja spontaanit haastattelut arjessa

• Kerätään palautetta perheiltä: palautelomake ja vanhempien spontaani palaute

• Kerätään palautetta työntekijöiltä: arviointilomake ja tiimipalaveri
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6. TAIDEKASVATUKSEN TYÖKALUT

• Arvioinnin pohjalta luodaan jatkosuunnitelma, miten omaksuttuja toimintamalleja ja 
menetelmiä voidaan hyödyntää jatkossa omassa ryhmässä, sekä siirtää päiväkodin toisiin 
ryhmiin 

• Päätetään, mitkä opitut käytännöt juurrutetaan arkeen: tiimisopimus

• Taidekasvattaja kokoaa tiimin haastattelun ja tarpeiden pohjalta taidekasvatuksen työka-
lupakin: tiimin tarpeisiin sopivia verkkomateriaaleja, työkaluja ja taiteen menetelmiä, sekä 
mahdollisia tiimissä hyödynnettäviä alueen näyttelyitä ja taidelaitosten lainattavia materi-
aaleja (tarvittaessa perehdytys) sekä tuleviin teemoihin soveltuvia kirja- ja loruvinkkejä

7. MENTOROINTI

• Projektin päätyttyä taidekasvattaja on tiimin käytettävissä n. 6kk puhelimitse tai sähkö-
postilla, mikäli tiimi tarvitsee tukea, tietoa tai vinkkejä taidekasvatukseen tai lastenkirjalli-
suuteen liittyen 

• Taidekasvattaja tarjoaa työkaluja ja tukea, jotta hyödylliseksi koetut menetelmät voivat 
edelleen jatkua tiimin ja päiväkodin arjessa

• Mahdollinen vierailu lapsiryhmässä tai tiimissä 6kk sisällä projektin päättymisestä
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Vinkkejä AvoT -prosessiin

AvoT -mallin prosessikaaviossa on kuvattu taideprojektin seitsemän 
eri vaihetta päiväkotiryhmässä.  Kaaviossa määritellään eri vaihei-
den kesto ja ajankohta. Kesto ja ajankohta määritellään kuitenkin 
varsin väljästi, jolloin eri vaiheiden pituus voidaan määritellä kunkin 
ryhmän oman prosessin mukaisesti. Prosessikaaviossa ja sen selite-
osassa kuvataan taidekasvattajan ja päiväkodin tiimin työnjakoa ja 
työvaiheita sekä muita käytännön toimia ja tarpeita. Prosessikaavio 
on joustava, jotta se voi aidosti toimia erilaisten ja erirytmisten tii-
mien työskentelyn pohjana. Prosessikaavio kuitenkin määrittelee, 
mitä projektissa tapahtuu ja mitä tulee ottaa huomioon orientaatio- 
ja päätösvaiheen välissä, jotta prosessi etenee ja onnistuu.

AvoT -malli ja sen prosessikaavio on konkreettisesti hyödynnet-
tävissä varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä taidekasvattajien että 
varhaiskasvattajien työn tukena.  Prosessikaavion avulla on help-
po omaksua ja käsittää, mitä projektimaisen työskentelyn prosessi 
pitää sisällään. Siten mallin kaavio antaa työkaluja oman projekti-
muotoisen toiminnan suunnitteluun sellaisissakin ryhmissä, joissa 
ei ole taidekasvattajaa saatavilla. Lisäksi mallia voi hyödyntää muis-
sa kasvatuksen, sosiaalialan ja kulttuurialan ympäristöissä, kuten 
koulussa, lastensuojelussa, kehitysvammaisten päivätoiminnassa, 
vanhustyössä, kirjaston pedagogisessa toiminnassa tai kulttuurilai-
tosten yleisötyössä.
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ARKI ON OSA PROSESSIA 

Etenkin prosessin alussa varhaiskasvatuksen tii-
min kuuntelemisen merkitys korostuu, sillä AvoT 
-mallin tavoitteena on täydentää ja muokata var-
haiskasvatusryhmän omaa olemassa olevaa toi-
mintakulttuuria, ei syrjäyttää sitä. Taidekasvattaja 
sulautuu osaksi varhaiskasvatuksen ryhmää ohja-
ten taideprojektin etenemistä. Samalla on tärkeä 
muistaa, että taidekasvattaja osallistuu monipuo-
lisesti lasten tavalliseen arkeen – ei vain taidepro-
jektin tekemiseen. Arjen toiminnallinen taso onkin 
keskeinen osa AvoT -mallin toiminta-ajatusta. Projekti 
ja yhteinen teema elää perusarjessa muun muassa lasten 
ja aikuisten yhteisessä höpöttelyssä,  arjen siirtymätilanteiden 
loruleikeissä tai muussa pientaidetoiminnassa. On tärkeää, että lap-
sille tuttu ja turvallinen arjen rakenne voidaan säilyttää samalla, kun 
toimintakulttuuri elää ja kehittyy sen sisällä.

TÄRKEÄ HUOMIO SUHDELUVUSTA 

Taidekasvattaja on projektin ajan osa ryhmää. On kuitenkin tärkeää 
huomioida, ettei häntä lasketa kasvattajien suhdelukuun. Mikäli tai-
dekasvattajan resurssi lasketaan suhdelukuun, vaarana voi olla, että 
projektin aikana henkilöstöresursseja siirretään taidekasvattajan 
ryhmästä muihin ryhmiin tai taidekasvattaja joutuu työssään sijai-
sen asemaan. Tämä ei palvele kokonaisprosessia, joten taidekas-
vattajan roolin tähdentäminen ylimääräisenä resurssina ryhmässä 
on tärkeää.
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HAASTEISTA JA JOUSTAVUUDESTA

Projektimainen työtapa ja toimintakulttuurin muokkaaminen haas-
taa niin varhaiskasvatuksen henkilöstön kuin taidekasvattajan uu-
den oppimisen äärelle. Tilanne vaatii kaikilta osapuolilta vahvaa 
vuorovaikutusta sekä kykyä toimia arjessa joustavasti. Taidekas-
vattajan on tärkeä havainnoida projektin alkuvaiheessa varhaiskas-
vatuksen tiimin toimintatapoja myönteisessä valossa. AvoT -mallin 
tavoitteena on rakentaa hyviä kaytäntöjä jo olemassa olevan hy-
vän päälle yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tämä ei välttämättä 
ole helppoa, sillä varhaiskasvatusympäristöä voivat kuormittaa esi-
merkiksi niukoista henkilöstöresursseista johtuvat tiukat raamit tai 
kiire. Siksi olemassa olevan toimintakulttuurin hyvien käytäntöjen 
tai elementtien nostaminen toiminnan perustaksi tukee projektin 
alussa työn sujuvuutta ja vuorovaikutusta taidekasvattajan ja hen-
kilöstön välillä. Taidekasvattajan joustava ja tutkiva asenne auttaa 
löytämään jokaiselle ryhmälle omanlaiset ratkaisut, joilla on tulevai-
suutta myös taidekasvattajan lähdettyä ryhmästä.

TEEMAVALINNASTA 

Lapset tuottavat tietoa mielenkiinnonkohteistaan, lempileikeistään 
ja sosiaalisista taidoistaan parhaiten omassa tutussa ja turvallisessa 
toimintaympäristössään. Siksi on tärkeää antaa aikaa ja rauhaa las-
ten ja ryhmän toiminnan havainnoimiselle vapaassa leikissä ja ryh-
män arjen perustoiminnoissa. 

Teeman valitsemisessa on noudatettava äärimmäistä herkkyyttä, 
jotta valittu teema on aidosti koko ryhmän lapsia puhutteleva ja 
koko ryhmällä on edellytykset siihen toimintakykynsä mukaisesti 
sitoutua. Pienillä äänekkäillä ryhmillä voi olla vahvoja ehdokkaita 
projektin teemaksi, mutta aikuisten on tärkeää kyetä näkemään 
teemaa valitessa koko ryhmän tarpeet ja näkemykset. Lisäksi tee-
man tulee olla sisällöllisesti riittävän rikas ja laaja, jotta siinä riittää 
tutkittavaa erilaisille persoonille ja temperamenteille. Teemassa on 
oltava väljyyttä, jotta se voi muovautua tarpeen tullen myös kesken 
prosessin eri suuntaan kuin alun perin oli ajateltu.
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LASTENKIRJALLISUUS JA LORUT TEEMAVALINNAN TUKENA 

Kun ensihavaintojen pohjalta on luotu alustava kuva 
lasten toiminnasta, mielenkiinnonkohteista ja tarpeista, 
taidekasvattaja voi tuoda havaintojen pohjalta valitse-
maansa monipuolista lastenkirjallisuutta tarjolle. Lasten 
kiinnostuksen kohteista ja leikeistä nousseiden teemo-
jen pohjalta voidaan myös leikkiä lasten kanssa erilaisia 
loruleikkejä. Lasten kirjavalintoja edelleen aktiivisesti 
havainnoimalla taidekasvattaja voi saada selville, millai-
siin teemoihin ja aiheisiin lapset luontaisesti tarttuvat, 
sekä mikä saa heidät innostumaan ja uteliaaksi. Tällä ta-
voin yhteinen teema alkaa hahmottua jäsennellysti esiin.

Lastenkirjallisuutta voidaan valita ryhmässä lasten kanssa 
myös äänestystä hyödyntämällä. Tällöin lapset valitsevat 
esimerkiksi lippuäänestyksellä taidekasvattajan ennalta 
valitsemista kirjoista kiinnostavimman. Äänestyksessä 
taidekasvattaja esittelee lapsihavaintojen pohjalta valit-
semansa kirjat lyhyesti, jonka jälkeen lapset saavat käy-
dä laittamassa vuorotellen äänestyslippunsa esimerkiksi 
kirjan takana olevaan kippoon. Äänestys on hyvä järjestää siten, 
että jokaisen lapsen antama ääni on salainen. Tällä tavoin äänestyk-
sessä vältytään ryhmän paineen värittämiltä lopputuloksilta. 
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PROJEKTISUUNNITELMASTA 

Suunnitteluvaiheessa taidekasvattaja laatii teema- ja menetelmä-
valintojen pohjalta projektin etenemisestä visuaalisen suunnitel-
man tai esityksen (esimerkiksi piirros, sarjakuva, lukujärjestys) sekä 
suunnittelee projektille draamallisen tai leikkipedagogisen aloituk-
sen (alkukoukku). Lisäksi taidekasvattaja kokoaa alustavan teemaan 
liittyvän kirjallisuuslistan, tuo teemaan liittyvää lastenkirjallisuutta 
lapsiryhmään sekä valikoi leikkejä ja loruleikkejä, jotka sopivat va-
littuun aiheeseen. Suunnitelmaa tarkennetaan ja muokataan vii-
koittain. Viikoittaisiin suunnitelmiin vaikuttavat koko prosessin ajan 
havainnot lapsista sekä lasten ja aikuisten heräävät ideat toiminnan 
aikana. Viikkosuunnitelmia muokataan tarpeen mukaan koko mat-
kan ajan projektin edetessä.

Visuaalinen suunnitel-
ma helpottaa projektin 
hahmottelua.
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KIRJEET JA VINKIT KOTIIN 

Toimintavaiheessa on tärkeää informoida perheitä projektin etene-
misestä, jotta myös perhe voi osallistua keskusteluun teeman sisällä 
ja jakaa lapsen päiväkodin arkea kotona. Perheille kirjoitettujen kir-
jeiden merkitys korostuu, koska projektissa valmistuneet tuotokset 
eivät matkaa lapsen mukana välittömästi koteihin, 
vaan ne rakentavat ja rikastavat leikkiä projekti-
viikkoina päiväkotiympäristössä. Kirjeet auttavat 
aikuisia avaamaan keskustelua kotona myös sel-
laisten lasten kanssa, jotka eivät oma-aloitteisesti 
kerro päiväkotipäivistään. Lisäksi kirjeissä anne-
taan menovinkkejä lapsille sopivista taidenäyt-
telyistä ja muista kulttuurimenoista ja -kohteista, 
teemaan liittyviä toiminnallisia ideoita toteutetta-
vaksi kotioloissa, sekä kirjavinkkejä teeman oma-
toimiseen tutkimiseen ja perheiden lukuinnon he-
rättelyyn.

MATERIAALEISTA 

Kierrätys- ja luonnonmateriaaleilla työskentely monipuolistaa 
lasten ilmaisumahdollisuuksia ja ruokkii mielikuvitusta. Esimer-
kiksi kangas-, paperi- ja muovimateriaalien valikoima on kierrä-
tysmateriaaleissa valmiita ostomateriaaleja rikkaampi. Kierrä-
tys- ja luonnonmateriaalien käyttö avaa kasvattajille ja perheille 
ilmaisia välineitä omaan taidetyöskentelyyn sekä kestävän ke-
hityksen mallia toimintaan. Kierrätys- ja luonnonmateriaaleja 
voi kerätä perheiltä (tekstiilijäte, pahvit, rullat, pakkausmateri-
aalit jne.), erilaisista yrityksistä (korkit, ylijäämämateriaalit jne.) 
sekä luonnosta (kävyt, kepit, siemenet, kivet, lehdet jne.). Ma-
teriaalien kirjo innostaa luoviin ja oman näköisiin ratkaisuihin 
sekä persoonallisiin taideteoksiin.

Kierrätysmateriaalit inspiroivat ja kiinnostavat lapsia.
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DOKUMENTOINNISTA

Projektin dokumentoinnista vastaa taidekasvattaja yhdessä 
varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Dokumentaatiota 
voidaan kerätä esimerkiksi valokuvaamalla ja videoimalla, kir-
joittamalla päiväkirjaa, kirjoittamalla ylös lasten ajatuksia sekä 
jakamalla kuvia ja lasten ajatuksia toiminnasta päiväkodin 
seinälle, vanhempien infotauluun, päiväkodin verkkoalustalle 
tai muilla tiimin valitsemilla tavoilla. Lisäksi lapset voivat do-
kumentoida projektia valokuvaamalla itse ryhmässä vapaasti 
oman mielenkiinnon pohjalta tai aikuisen kanssa ohjatusti.

ARKKITEHTUURIKASVATUKSESTA

Arkkitehtuurikasvatus on tärkeä osa projektityöskentelyä. 
Arkkitehtuurikasvatuksen luonteeseen kuuluu silmien ja 
kaikkien aistien avaaminen ympäristölle sekä oman arkiym-
päristön tarkastelu eri näkökulmista. Oman ympäristön hah-
mottaminen ja siihen vaikuttaminen muun muassa erilaisia 
leikkiympäristöjä rakentaen on yksi keskeisistä AvoT -mallin 
elementeistä. Leikkimaailmojen rakentelun ja ideoinnin äärel-
lä on luontevaa tutkia arkkitehtuurin ja ympäristön käsitteitä 
ja ilmiöitä esimerkiksi muotoja, mittakaavoja ja kolmiulottei-
suutta sekä rakennusten osia ikkunoista ovenkahvoihin. Myös 
ympäristön viihtyvyyteen sekä rakennelmien toiminnallisuu-
teen ja käytännöllisyyteen voidaan kiinnittää huomiota huo-
lehtimalla rakennelmien kestävyydestä ja korjaustarpeista 
yhdessä lasten kanssa, sekä ottamalla lapset mukaan suunnit-
telemaan leikkitilojen toimintoja. AvoT -projekteissa on raken-
nettu lasten kanssa pieniä minimaailmoja ja kokonaisia lasten 
mittakaavaisia toiminnallisia teemahuoneita.

Lasten rakennelmia, joiden sisälle mahtuu 
leikkimään.
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PROJEKTIN PÄÄTÖKSESTÄ 

Taideprojekti huipentuu yhteiseen päätökseen, joka voi olla esi-
merkiksi loppunäyttely, yhteinen juhla tai koko perheen toimin-
tahetki. Loppunäyttelyssä laitetaan lasten toimintaa, taidetta ja 
leikkejä esille ryhmään. Näyttely rakentuu usein projektiviikko-
jen aikana pikku hiljaa esille. Päätöksessä asetetaan näytteille 
myös valokuvia toiminnasta ja lapsista, sekä mahdollisia video-
pätkiä projektin varrelta. Myös leikityt loruleikit tai taidetoimin-
nassa syntyneet esitykset esimerkiksi nukketeatteri voivat olla 
osa näyttelyä tai juhlaa. 

Valokuvien valinnassa on syytä olla tarkkana, jotta jokaisesta 
lapsesta löytyy kuvallista dokumentaatiota matkan varrelta. 
Esille asetetut valokuvat tukevat lapsen käsitystä ja kokemus-
ta yhteisestä matkasta ja vahvistavat hänen osallisuuttaan pro-
jektin tekijänä. Lisäksi valokuvissa lapsi näkee itsensä toimijana 
myönteisessä valossa. Päätösvaiheen keskiössä on toiminnan 
positiivinen muistelu ja lasten omien tuotosten ja taideteosten 
nostaminen arvostavasti esille. 

Loppunäyttelyissä ja juhlissa muistellaan ja vahvistetaan lasten tekijyyttä.
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ARVIOINTI LASTEN KANSSA

Lapsen oma arviointi toteutetaan yhdessä aikuisen kanssa joko 
pienryhmissä tai kahden kesken. Arvioinnin voi toteuttaa esimer-
kiksi loppunäyttelyn yhteydessä, jolloin koko projektista on esillä 
laajasti kuvamateriaalia. Lapsen kanssa arvioinnin tukena voi käyt-
tää esimerkiksi Papunetista saatavia valmiita yksinkertaisia tun-
nekuvia. Papunetin kuvatyökalu löytyy papunetin verkkosivuilta. 
Papunet on verkkosivusto, joka edistää puhevammaisten sekä mui-
den oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tar-
vitsevien ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa.

TEE ARVIOINTI ESIMERKIKSI SEURAAVALLA TAVALLA:
• Ripusta seinälle yhdet valokuvat kaikista projektin aikana tehdystä vaiheista  

ja toiminnoista

• Leikkaa tukku pieniä tunnekuvia erillisiin rasioihin; kuvat voivat olla esimer-
kiksi peukalo ylös/peukalo alas/hymynaama

• Käy lapsen kanssa läpi tunnekuvien merkitykset: esimerkiksi tykkäsin/en 
tykännyt/tämä oli hauskinta

• Kertaa lapsen kanssa keskustellen valokuva kerrallaan, mitä ryhmässä on 
projektin aikana tehty

• Anna lapsen asettaa tunnekuvat haluamiensa valokuvien/toimintojen alle

• Lapsi voi laittaa yhden kutakin tunnekuvaa tai useita kuvia eri valokuvien 
alle

On hyvä huolehtia, että lapsen tullessa arvoimaan projektia, muiden lasten laitta-
mat tunnekuvat eivät ole nähtävissä. Tällä voidaan varmistaa se, etteivät muiden 
lasten mielipiteet vaikuta lasten omiin arviointeihin. Kuvallisen arvoinnin äärellä 
lapsen kanssa voi myös luontevasti keskustella kuluineista viikoista; mikä projektis-
ta on jäänyt mieleen, mitä lapsi on sen varrella oppinut ja miten yhteisen projektin 
kokenut.
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1. TEHKÄÄ ASIOITA, JOILLA LAPSI VOI LEIKKIÄ

Leikki on lapsen tapa hahmottaa maailmaa, il-
maista itseään ja tuoda ajatuksiaan esille. Siksi 
leikki myös motivoi lapsia yhteisen tekemisen 
äärelle. Käsillä tekeminen vaatii lapsilta sinnik-
kyyttä, mikäli halutaan saada aikaan jotakin, joka 
kestää myös käyttöä. Siksi lasten motivointi on 
todella tärkeää heti projektin alussa. Yksi teho-
kas keino sitouttaa ja motivoida lapset toimin-
taan on tehdä käsillä jotakin sellaista, jonka lapsi 
voi ottaa käyttöönsä leikeissä. 

AvoT -mallin projekteissa on havaittu, että lasten 
tehdessä ja ideoidessa leikittäviä asioita, myös 
sellaiset lapset tarttuvat innokkaasti toimeen, 
jotka ovat perinteisesti olleet vastahakoisia pon-
nistelemaan esimerkiksi hienomotorisia taitoja vaativien 
kädentaitojen äärellä. Motivaation ollessa kohdillaan 
tekemisen pakko väistyy ja tilalle syntyy tekemisen ja 
onnistumisen ilo. Onnistumisen tunne vahvistuu, kun 
lapsi pääsee käyttämään itse tehtyä teosta. Usein lapset 
myös aidosti ja vilpittömästi ihailevat ja tutkivat toisten-
sa teoksia leikeissä, mikä on oiva keino ryhmän sosiaalis-
ten siteiden ja itsetunnon vahvistamiseen. 

Miten sitouttaa lapset ja aikuiset yhteiseen projektiin

Aarteet inspiroivat 
lapsia.

Lattialautapelissä lasten omat pelihahmot kisai-
levat lasten keksimien tehtävien äärellä.
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Oma tutkimuslaite on tarpeen 
erilaisissa tarkkailu- ja jäljitys-

tehtävissä.

Itse tehty pehmohahmo on kiva 
kaveri myös lääkärileikeissä. 

Roolileikit ovat erityisesti 
4-6 -vuotiaiden mieleen.
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Satumetsästä löytyi taika-
lähteitä, lumottuja kiviä ja 
Röllin unikaveri.

Lasten pesänrakenteluleikit levisivät pihalta 
projektiin ja projektista pihalle.

Merenalainen maailma loiski leikeissä ja liikunnassa.
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2. LUOKAA YHTEINEN LEIKKIMAAILMA TAI TILA

AvoT -projekteissa yksi päätavoitteista on lasten osallisuu-
den vahvistaminen. Osallisuus vahvistuu, kun lapsi kokee 
olevansa osa ryhmää ja tulevansa kuulluksi siinä. Siksi mal-
lin projekteissa muokataan yhdessä omaa arkiympäristöä 
ja luodaan jokaiseen ryhmään oma leikkimaailma tai yhtei-
nen tila. Leikkiympäristö rakentuu lasten yhteisistä ideois-
ta. Yhteisen tilan rakentamisessa lapset oppivat tuomaan 
omia ajatuksiaan monipuolisesti esiin. Lapset voivat vai-
kuttaa prosessiin joko ideoitaan sanoittaen tai konkreetti-
sesti rakennellen. Samalla lapset oppivat kuuntelemaan ja 
hyväksymään toistensa ideoita ja syttymäänkin niistä. 

Yhteisen taideprosessin äärellä lapset huomaavat, että yh-
dessä tekemällä voidaan saada jotakin hienoa aikaan. Tois-
ten ideoita voi täydentää ja toisten kanssa omia ideoita 
jakamalla myös omat aloitteet voivat kasvaa suuremmiksi 
yhteisiksi maailmoiksi. Yhteinen tekeminen opettaa lap-
sille sosiaalisia taitoja sekä vahvistaa me -henkeä. Lisäksi 
yhteinen ja yhdessä luotu leikkitila vahvistaa ryhmän yh-
teenkuuluvuutta ja rikastaa leikin ja sosiaalisten suhteiden 
liikkumavaraa; yhteinen teema ja projekti takaa, että ryh-
mässä on ainakin yksi leikki, jossa kaikki ovat tasavertaisia 
asiantuntijoita.

Ötököiden talossa on mielikuvitukselliset 
kalusteet leikkejä varten.
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3. KANNATELKAA YHTEISTÄ TARINAA ARJESSA JA MOTIVOIKAA 
LAPSET TARINALLA

AvoT -projekteissa prosessit ovat kokonaisvaltaisia, ja valitut teemat 
valloittavat tilaa myös ryhmien perusarjessa. Lastenkirjallisuuden, 
tarinoiden ja loruleikkien merkitys lasten innostajana on korvaama-
ton. Teeman mukaiset loruleikit, tarinat ja keskustelut soljahtavat 
osaksi siirtymätilanteita, pukemiskulttuuria ja ruokapöytäkeskus-
teluita – spontaaneista leikeistä puhumattakaan. Aikuisten on tär-
keää ottautua ja kuulla lasten aloitteet ja innostua itsekin luomaan 
tarinoita, arjen ajatusleikkejä ja huoletonta sanailua teeman äärellä. 
Lähes kaikissa projekteissa lapset ovat saaneet viestejä keksityiltä 
tai lastenkirjallisuudesta poimituilta hahmoilta tai eläimiltä, mikä on 
saanut lasten mielikuvituksen ja innostuksen valloilleen. Teeman 
pilkahtelu arjen keskusteluissa ja höpöttelyissä antaa myös sytyk-
keitä hitaammin lämpeäville lapsille tulla tunne- ja ajatustasolla mu-
kaan yhteiseen toimintaan. 

Aikuisen innostus ja kyky ruokkia lasten aloitteita on tärkeää. Rik-
kaan kielen ja yhteisen tarinan eteenpäin vieminen niin ohjatuilla 
tuokioilla kuin arjen askareissa vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Sa-
duttamalla, yhteisiä tarinoita tehden tai lasten ajatuksia ja lausah-
duksia ylös kirjaten lasten oma ääni pääsee yhteisessä tarinassa 
kuuluviin. On tärkeää, että lapset voivat sanoa: ”Tämä on meidän 
juttumme, meidän projektimme ja meidän yhteinen tarinamme, jo-
hon minullakin on sanottavaa.”
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Lumottua keskiviikkoa, lapset!

Tänään on aivan erityinen päivä. 
On lumottu keskiviikko.
Lumottu keskiviikko on vain kerran vuodessa: 
toukokuun kolmantena keskiviikkona.
Lumottuna keskiviikkona Hotkien satumetsän taikalähde 
nousee maasta ihmissilmän näkyviin. 
Silloin takalähteen äärellä voi toivoa salaisia toiveita, 
jos sattuu löytämään Hotkien satumetsän toivehelmien rasian.
Menkää Hotkien satumetsään ja etsikää!
Tarkkailkaa maata ja puita.
Ehkäpä löydätte lähteen ja saatte toivoa

T. Pelkkä Rölli Runo A. Röllinparta

PS. Hotkien satumetsän taikalähde rakastaa loitsuja,
joten keksikää lähteellä Toiveloitsu!

Pelkkä Rölli Runo A. Röllinparran viesti Pajulahden lapsille 
toukokuussa 2018

Viesti: Anne Karjula

Kirjeet ovat lapsille tärkeitä.
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Nakertaja* nakertaa kaikenlaisia juttuja. 
Nakertajalla on pimeässä monenmoisia tuttuja:
hämärähäntiä, lyhyenläntiä, herkkusuita, piilopuita,
roskalaukkuja, pimeänpaukkuja, huitulanhassuja, pehmeätas-
suja.

Kaikki on kadonneet pihalle, nurkkiin!
Saammeko todisteet kuvapurkkiin?

Eli: Missä meni Nakertaja? Mitä jälkeen jätti?
Missä jäljet siitä mitä otus suuhun mätti?

Etsi johtolankoja ja Nakertajan jättämiä 
jälkiä pihamaalta.

T. Agentti Nero Naru

PS. Kuva ois kiva!

Agentti Nero Narun* viesti Poijun lapsille 
lokakuussa 2018

Runoviesti: Anne Karjula

*Nakertaja ja Agentti Nero Naru ovat Laura Ruohosen luomia runollisia hahmoja 

(Laura Ruohonen ja Eerika Kallasmaa: Yökyöpelit, Otava 2008)

AvoT-projekteissa luetaan paljon.

Loruleikit ovat jokapäiväistä herkkua tuokioilla ja kaikissa 
arjen tilanteissa.
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AvoT -avoin taidekasvatusmallin jokainen prosessi on aidosti jo-
kaisen ryhmänsä näköinen. Siksi ei ole nähty kahta samanlaista tai 
tähän mennessä edes kahta saman teemaista projektia. Taidekasva-
tuksen samankaltaisia elementtejä ja työtapoja toki hyödynnetään 
monissa eri ryhmissä. Kaikkien ryhmien taidetoiminnassa kierrä-
tys- ja luonnonmateriaalit ovat pääsääntöinen rakennusmateriaali. 
Lisäksi lastenkirjallisuus, tarinat ja loruleikit ovat mer-
kittävässä osassa jokaisessa AvoT -projektissa. Jokai-
sessa ryhmässä myös valmistetaan jotakin, millä voi 
leikkiä: omia leikkivälineitä ja lapsen mittakaavaisia 
leikkiympäristöjä. 

Sanataiteen erilaisten menetelmien hyödyntäminen 
ja lasten omat ylös kirjatut ajatukset ja tarinat nos-
tavat lasten äänen konkreettisesti näkyville ja moti-
voivat lasta. Yhteinen teeman mukainen hassuttelu 
arjessa, arjen toiminnoissa soljuvat loruleikit sekä 
lasten omien esillä olevien töiden ihastelu on tärkeä 
osa jokaista projektia. Lasten itse keksimiä kertomuk-
sia, loruja ja ajatuksia myös luetaan lasten 
toimintatuokioilla ja kirjoitetaan puhtaak-
si esille esimerkiksi päiväkodin seinille. 
Muutenkin lasten erilaisten töiden ihailu 
on tärkeä osa taidetoimintaa ja lasten mo-
tivointia. 

Loppunäyttelyt ovat lapsille ja vanhemmille 
merkityksellisiä.

AvoT -projekteissa tehtyä ja koettua
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Valtaosa ryhmistä on toivonut toiminnan yhteyteen 
tunnekasvatusta ja aistien aktivointia. Toimintaa näi-
den tavoitteiden tiimoilta on sisällytetty projekteihin 
isoina ja pieninä palasina. Ryhmissä on valmistettu 
kiukkupurkkeja, kierrätysmateriaaleista on leivottu 
räyhäpiirakoita resepteineen sekä tunteita on ohjel-
moitu itse rakennetulle koneelle. 

Lasten luomien hahmojen henkilökorteissa eli hah-
mojen kuvauksissa on usein luontevaa tilaa tunteiden 
tutkimiselle. Pienempien lasten tai kommunikaation 
tukea tarvitsevien lasten henkilökortteja tehdes-
sä voidaan hyödyntää tarvittaessa kuvallista tukea. 
Myös lasten oman tarinoinnin ja lastenkirjallisuuden 
äärellä eläydytään erilaisiin tunteisiin ja tunnelmiin, 
ja loruleikeissä tarjoutuu oiva tilaisuus eläytyä tun-
teiden kirjoon niin kehollisen ilmaisun, ilmeiden kuin 
äänenkäytön kautta. Aisteja huomioidaan erityisesti 
valitsemalla työskentelytapoja ja menetelmiä, joissa 
aisteille tarjoillaan erilaisia ärsykkeitä. Moniaistiseen 
työskentelyyn antavat mahdollisuuksia monipuoliset 
materiaalit ja kaikkia aisteja aktivoivat yhteiset tutki-
mukset ja havainnoinnit sekä esimerkiksi huovutus, eri-
laiset itse tehdyt soittimet ja tutkimusvälineet.

Henkilökortti kertoo lapsen luomasta hahmos-
ta. Sitä työstettäessä lapsi oppii sanoittamaan 
tunteitaan ja ajatuksiaan.
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KIUKKUPURKKI

Kiukkupurkkiin on piilotettu kiviä, joiden taikavoimat ovat syntyneet lasten käsissä. 
Kiukkukivien pehmeä pinta ottaa vastaa kiperimmätkin kiukut ja hurjimmat huolet. 
Kuiskaa kiukku kivelle, purista lujasti ja laita kivi purkkiin. Sulje kansi huolellisesti. 
VAROITUS! JOSKUS KIUKKU SAATTAA KARATA OMILLE TEILLEEN! 
Tämän sattuessa etsi rauhallinen paikka tai mene aikuisen syliin.
Anna itsellesi aikaa rauhoittua. Odota kiukun laantumista tai juttele kiukku kesyksi.

Kiukkuja voidaan purkaa yhteiseen kiukkupurkkiin.
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Tarinatahkon räyhäpiirakka

Ainekset:
ämpärillinen puremista
mukillinen kiusaamista
lusikallinen siivoamista
5 ämpäriä kiirettä
satatuhatta mukillista kiirettä
satamiljoonaatuhatta ampiaista
1 ISO KROKOTIILI
5 rosvoa

Mausteet:
5 hyppysellistä kiukkua
perhosen siipien räpistelyä
mustaa murjotusta
6 äkäpäkämustikkaa
5 pään punotusta

Valmistus
Keitä kaikki ainekset kattilassa.
Paista uunissa 15 minuuttia.

Reseptin laativat kuvin ja sanoin

Tarinatahkon lapset 2.5.2019
Räyhäpiirakan tekoon innoitti kirjailija Laura Ruohosen sa-
manniminen loru. Piirakan äärellä pohdittiin äkäilyn aiheutta-
jia ja seurauksia, jotka kirjattiin reseptiin.
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Tarinakaavojen avulla lasten pohdinnoista syntyy hienoja runoja:

 
ILO 

Ilo on sininen naurava pingviini hiekkarannalla Espanjassa. 
Ilo on keltainen kissa kaverin kanssa leikkimässä. 
Ilo on pinkki koira Super Cornerissa. 
Ilo on kultainen heppa nurmikolla. 
Ilo on kutittava kesäsää Joensuussa. 
Ilo on punainen pupu Amerikassa. 
Ilo on Helsinki joulusäässä. 

Runoilivat: Tenavatörmän päiväkodin Hippiäiset

SURU 
Jos joku satuttaa 
jos joku kiusaa 
jos joku tönii ja lyö 
olen surullinen. 

Jos lemmikkieläin kuolee
jos joku ajaa leikkiautolla päälle 
olen surullinen. 
Silloin menen majaan. 
Olen sininen haisunäätä majassa vesisateella. 

Runoilivat: Tenavatörmän päiväkodin Hippiäiset
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Lapset opettivat rakentamalleen koneelle tunteita niitä 
sanoittaen ja elehtien.

Itse tehtyjen vesisoitinten ääni kiehtoo ja innostaa lapsia.

Unelmien korvien äärellä pohditaan, millaisia 
asioita on kiva kuulla.
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Teemat, lasten persoonat ja kiinnostuksen kohteet, taidelajivalin-
nat ja pedagogiset painopisteet muovaavat jokaisesta prosessista 
omanlaisensa. Projektien syntytarinatkin ovat jokainen oma lukun-
sa. Esimerkiksi Hämäräjuttuja -projekti sai alkunsa lähes ensitapaa-
misella lasten innostuttua Laura Ruohosen lastenkirjan Nakertaja 
-runoleikistä. Meri -projektin alkusysäys muhi jo valmiiksi lasten 
villeissä merirosvo- ja merenneitoleikeis-
sä. Tai projekti voi lähteä liikkelle vaikka 
hauskasta ja spontaanista röllinparta -lei-
kistä päiväkodin lähimetsässä.

Kaikissa prosesseissa on tärkeää, että 
lapsen omille ideoille ja äänelle annetaan 
tilaa. Lapset saavat itse luoda tarinansa 
sekä muokata ja muovata leikki- ja toi-
mintatilaa sisällä ja ulkona. Siksi AvoT 
-malli on ylistys lasten aktiiviselle toimi-
juudelle, mielikuvitukselle ja leikille. Koko 
malli perustuu siihen, että luottamus lap-
sen kuvittelukykyyn on rajaton. Se ei kui-
tenkaan edellytä aikuiselta ponnetonta 
roolia taidetoiminnassa – päinvastoin. 
Aikuisen tehtävä on vahvistaa 
lasten uskoa mielikuvituksen 
lentoon ja omiin kykyihin näyt-
tämällä esimerkkiä ja heittäy-
tymällä rohkeasti leikkiin myös 
itse.

Projekti voi lähteä liikkeelle vaikka hauskasta partaleikistä.

Aikuisen kyky heittäytyä leikkiin on tärkeää ja roolileikit jalostuvat projektien 
myötä.
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Kuopiolaisen Pihkapirtin päiväkodin Mehtäläisten ryh-
mässä toteutettiin taideprojekti avaruus -teemalla tam-
mi-maaliskuussa 2019. Avaruusprojekti sai alkunsa, kun 
lasten erityyppisiä kiinnostuksen kohteita ja pedago-
gisia tarpeita kartoitettiin ryhmän kasvattajia haastat-
telemalla ja lasten arkea havainnoimalla. Ryhmässä oli 
AvoT -mallin toiminnan aikana 24 3–5 -vuotiasta lasta. 
Projektissa sovitettiin yhteen ryhmän erilaiset tarpeet ja 
kiinnostuksen kohteet. Ryhmän keskeisiksi pedagogisik-
si tavoitteiksi määriteltiin kaveri-, tunne- ja itsesäätely-
taitojen sekä puheen kehityksen ja motoristen taitojen 
tukeminen, sekä leikin rikastaminen ja tuki. Lasten osal-
lisuus koettiin ryhmässä tärkeänä, joten  varhaiskasva-
tuksen laaja-alaisen osaamisen osa-alueista lasten osal-
listaminen otettiin prosessissa erityisellä tarkkuudella 
huomioon.

Taideprojektia suunniteltaessa ryhmän kasvattajat pi-
tivät tärkeänä, että sekä ryhmään vastikään pienten 
ryhmästä siirtyneet 3-vuotiaat että eskaritaitoja har-
joittelevat 5-vuotiaat saattoivat osallistua toimintaan 
mielekkäästi omia taitojaan hyödyntäen ja hioen. Lisäksi 
ryhmän kasvattajat pitivät tärkeänä, että projektia ulote-
taan leikkeihin sisällä ja ulkona.

Ryhmässä lasten kiinnostuksen kohteet vaihtelivat. Lapset raken-
telivat innokkaasti, leikkivät dinosauruksilla, autoilla ja legoilla sekä 
kehittelivät erilaisia draamaleikkejä eläin- ja kotileikeistä vakoileviin 
merirosvoihin. Kasvattajat olivat luontevasti läsnä lasten leikeissä 
ja lapset pyysivät aikuisia innokkaasti leikkeihin mukaan. Kirjojen 
lukeminen ja selailu sekä omaehtoinen käsillä tekeminen olivat ryh-
män lasten keskuudessa suosittuja ajanvietteitä. Lisäksi ryhmä oli 
tehnyt pienimuotoisen projektin jo syksyllä dinosaurusten parissa. 
Myös avaruus oli polveillut lasten puheissa edellisen syksyn aikana. 

Taidenurkassa syntyi erilaisia rakettimalleja.

Tapauskertomus Pihkapirtin päiväkodista: Avaruusjuttuja
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Ennen varsinaista projektin alkua ryhmässä luettiin lasten kiinnos-
tuksen pohjalta valittuja kirjoja. Lasten kanssa kohennettiin myös 
yhteistä kädentaitonurkkaa täydentäen sen kierrätysmateriaaleja 
ja tekemällä taidenurkka kyltti yhdessä lasten kanssa. Jo siinä vai-
heessa lapset suunnittelivat ja toteuttivat oma-aloitteisesti erilaisia 
rakettiaihioita taidenurkassa. Vaihtoehtona avaruusteemalle oli vie-
lä alkuvaiheessa Outola -teema Tatun ja Patun innoittamana, mutta 
lasten omaehtoisen toiminnan pohjalta oli helppo suunnata katseet 
kohti avaruuksia.

Avaruus on teemana laaja, ja se tarjoaa lapselle monenlaisia lähesty-
miskulmia. Avaruus herättää lapsissa luontaista tutkijan uteliaisuut-
ta, kutittelee mielikuvitusta ja tarjoaa puitteet niin vauhdikkaille ra-
kettihommille kuin hiljaiselle tähtikuvioiden tähyämiselle. Avaruus 
on teemavalintana rikas ja monipuolinen. Sen äärellä voidaan tar-
jota toimintaa, jossa erilaisille ideoille, tarpeille ja temperamenteil-
le on reilusti tilaa. Avaruus -teeman äärellä on helppo heittäytyä 
lasten kanssa niin tiedon kuin kuvittelunkin poluille. Pihkapirtissä 
projekti huomioitiin myös erikseen 5-vuotiaiden toiminnassa, jossa 
varhaiskasvattajien ohjaamana ratkottiin muun muassa matemaat-
tisia pulmia, harjoiteltiin tiedonhankintaa sekä tutustuttiin kirjai-
miin avaruusteeman äärellä.

Kapteeni Kukka johdatteli lapsia avaruustutkimuksiin:
Minä olen Kapteeni Kukka. Ystäväni avaruustyypit ovat yrittä-
neet löytää ystäviä avaruuden eri planeetoilta, koska maahan on 
linnunradan laidalta pitkä matka. Siksi tänne ei voi tulla joka päivä 
minun kanssani leikkimään. Etsinnöistä huolimatta avaruustyypit 
eivät ole elämää ja ystäviä avaruudesta löytäneet. Tulisitteko te 
avuksi? 
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Avaruus-projektissa lähdettiin liikkeelle leikki edellä, joten 
taidetoiminta aloitettiin kaukoputkien tekemisellä. Pian 
projektin alettua ryhmän eteiseen ilmestyi mystinen Ota-
van postilaatikko. Postilaatikon yllättävä välkkyminen pal-
jasti sen pitävän sisällään lapsille tärkeän viestin. Viestin 
lapsille olivat lähettäneet Kapteeni Kukka ja avaruustyy-
pit. Hahmot on lainattu Elina Hirvosen ja Ville Tietäväisen 
lastenkirjasta Näkymätön. Myöhemmin projektissa lapset 
saivat tutustua myös itse kirjaan. Viestissä lapset saatel-
tiin avaruustutkimusten äärelle ihmettelemään avaruuden 
ilmiöitä, planeettoja ja linnunratoja. 

Välkkyvä postilaatikko sai lapsilta riemastuneen vastaan-
oton ja se oli käytössä koko projektin ajan. Viestit ja pos-
tilaatikko innoittivat lapset kirjoittelemaan ja piirtelemään 
myös omia viestejä avaruuteen. Koko projektin ajan posti-
laatikkoon ilmestyi uusia viestejä, jotka motivoivat lapsia 
yhä uusien kysymysten ja tehtävien äärelle, herättelivät 
mielikuvitusta sekä kertoivat tärkeitä ja vähemmän tärkei-
tä tietoja avaruudesta. Lisäksi viesteissä huomioitiin las-
ten Kapteeni Kukalle ja avaruustyypeille lähettämät kirjeet 
vastaamalla niissä esille tulleisiin kysymyksiin.

Välkkyvä postilaatikko päiväkodin eteisessä 
innoitti lapset lähettämään kirjeitä avaruu-
teen.
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Avaruuskirjat kiinnostivat lapsia kovasti.

Lapset valmistivat pahviputkista ja paperista 
liisteröimällä itselleen värikkäät kaukoputket, 
jotka lähtivät leikkeihin välittömästi niiden kui-
vuttua. Liisteröinti on oiva tekniikka aistien herät-
telyyn ja hienomotoristen taitojen harjoitteluun. 
Pienikin lapsi kykenee repimään ja leikkaamaan 
ohutta silkki- tai kierrätyspaperia esimerkiksi lehtiä 
sekä päällystämään niillä  liisterin avulla kolmiulot-
teisia pintoja. Liisteröintiä käytettiinkin avaruuspro-
jektissa sekä pienen kaukoputken että suuren raketin 
valmistamisessa.

Kaukoputket otettiin heti käyttöön ja niitä 
käytettiin innokkaaasti leikeissä myös projektin 
edetessä.
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Zlurbs!

Terveiset linnunradan laidalta! Täällä avaruudessa täh-
tikuvioita ei ole kovin helppo erottaa, sillä täällä eivät 
tähdet tuiki. Maan pinnalta katsellessa kuviot sen sijaan 
erottuvat upeasti. Ainakin jos malttaa pysähtyä niitä 
katsomaan.

Sammuttakaapa valot ja katsokaa yhdessä, saatteko 
luotua pimeän huoneen kattoon tai lattiaan tähtikuvion 
tämän taikapahvin, taskulampun ja kaukoputken avulla.

Tiedätkö mikä on tämän taikapahvin avulla syntyvän 
tähtikuvion nimi? Löydät siitä tietoa mm. Yö -kirjasta si-
vulta 29.

Tutki myös muita tähtikuvioita kirjoista. Niillä on aika 
jännittäviä nimiä: Lohikäärme, Orion, Kassiopeija.

Taivaalla ei voi koskaan olla liikaa tuiketta, joten teh-
dään sitä lisää. Millaisen tähtikuvion sinä haluaisit tai-
vaalle? 

Tee oma tuikkiva tähtikuviosi yhtä monesta tähdestä, kuin 
sinulla on ikävuosia. Jos olet viisi vuotta, tee kuvio vii-
destä tähdestä, jos olet neljä vuotta, tee kuvio neljäs-
tä tähdestä. Voit keksiä nimenkin uudelle tähtikuviollesi.

Ehkäpä me avaruustyypit tulemme vielä katsomaan, mil-
laisia tähtiä teidän Mehtäläisten tähtikarttaan ilmes-
tyy… 

Tähtiterveisin: Kapteeni kukka ja avaruustyypit
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Kaukoputken tekemisestä oli loogista edetä tähtikuvioiden tut-
kimiseen. Tässä vaiheessa aikuiset olivat päättäneet, että vanha 
allaskäytöstä poistettu uima-allashuone voisi toimia keskeisenä 
projektihuoneena. Neliön muotoinen huone ja laatoitus inspiroi 
hyödyntämään laattoja avaruus -miljöön rakentamisessa, joten lap-
set tekivät omat tähtikuvionsa neliön muotoisiin mustiin pahveihin. 
Lapset olivat innostuneita tähtikuvioista, ja monet lapsista tunsivat 
jo entuudestaan tähtikuvioita nimeltä. Ryhmässä tutkittiin erilaisia 
ja erinimisiä tähtikuvioita satu- ja tietokirjoista, ja lopulta lapset loi-
vat omat tähtikuvionsa nimineen yhteiselle tähtiseinälle.

Tähtikuvioiden nimeämisessä hyödynnettiin lasten innokkuutta tut-
kia kirjaimia ja niiden äänneyhdistelmiä. Kirjainleimasimet toimivat 
mainiona apuna lasten kehitellessä tähtikuvioiden nimiehdotuksia. 
Kun tähtikuviot ripustettiin lopulta avaruushuoneen tähtitaivaalle, 
lapsista oli mukavaa etsiä omia ja kavereiden kuvioita kaukoput-
kiensa avulla. Samalla aikuiset lukivat lasten pyynnöstä leikkimisen 
lomassa yhä uudelleen lasten luomien tähtikuvioiden nimiä. Tällä 
tavoin niin omien kuin toisten töiden ihastelusta ja ihmettelystä tuli 
luonteva osa lasten leikkiä.

 

 

Tähtikuvioiden nimien äärellä tutkittiin 
kirjaimia.
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Tähtikuvioista edettiin tutkimaan avaruustuulia, linnunratoja 
ja galakseja, jotka olivat herätelleet lapsissa uteliaita kysy-
myksiä. Viisivuotiaat olivat omassa toiminnassaan etsineet 
vastauksia lasten itse esittämiin kysymyksiin tietokirjoista ja 
verkosta. Avaruustuulet puhalsivat myös taideteoksissa, sillä 
lapset tekivät puhallustekniikalla pienet akvarellit. Vesiväri-
vanoja pillin läpi puhaltamalla vahvistettiin suun motoriikkaa. 
Värit työhön valittiin galaksi- ja linnunratakuvista. Tietokirjo-
jen kuvista tuttu galaksien rakeisuus saatiin aikaan ripottele-
malla maalauksen päälle viimeistelyvaiheessa rakeista suolaa 
(suolamaalaus). 

Jo projektin alusta lähtien ryhmässä oli leikitty runsaasti lo-
ruleikkejä, joita opeteteltiin yksi kerrallaan lisää toimintatuo-
kioilla. Loruleikkien liikkeissä huomioitiin kielen ja motorisen 
kehityksen tuki monipuolisesti. Liikkeissä toistuivat vuorohy-
pyt, hypyt yhdellä jalalla ja keskilinjan ylitykset. Lorujen sanoi-
tuksissa oli nokkeluutta sekä pienille että isoille lapsille poh-
dittavaksi. Tunteet ja tunnelmat vaihtelivat ja loruleikkijöiden 
kasvoilla saatiin nähdä monenlaisia ilmeitä ja iloa.

Omien avaruustyyppien tekemisen myötä lasten avaruusleik-
ki sai aivan uudenlaisen sykkeen. Kierrätyslapasista ja -sukis-
ta valmistetut avaruustyypit löysivät tiensä niin kotileikkeihin, 
lääkärileikkeihin kuin merirosvoaluksille. Omille avaruuspeh-
moille tehtiin henkilökortit. Myöhemmin itse tehdyt hahmot 
seikkailivat tarinoissa, joita lapset kertoivat pienryhmissä sa-
dutuksen ja tarinakaavojen keinoin. Avaruustuulet puhallettiin näkyville.
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Lasten luomat avaruustyypit seikkailivat lasten keksimissä tarinoissa:

Olipa kerran Tatu, Avaruusalus ja Pluto. Tatu ja Avaruusalus asui auringossa ja Pluto asui tietenkin 
Plutossa. Joka päivä he matkustivat avaruusaluksella kaikkiin kuihin. Aluksessa oli pierumoottori, eikä 
sen tankki lopu koskaan. Se menee turbovauhtia!
 Ote Jimin, Peetun ja Lukaksen tarinasta

Aarre oli tallessa Ailan mahassa. Sitten Aila, Avaruusmato ja Isokätinen juoksi jättivuoren päälle Aika-
maahan. Siellä ne teki vale-aarrearkun, jossa oli roskia. Jos rosvot tulee, ne ei saa sitä aarretta!
 Ote Inkan, Emman ja Tepon tarinasta 

Joka päivä Robotti, Sammakko ja Satu irrottelivat jääpuikkoja. Ne heittivät ne pensaaseenkoska niille 
tuli kylmä. He menivät sisälle syömään karkkeja, popcornia ja vaahtokarkkeja. He katsoivat myös 
Kätyrit-elokuvaa.
 Ote Iitun, Neean ja Anna-Helenan tarinasta

Sinitukka, Hilda ja Antti Avaruuspottu asuivat vanhassa lentokoneessa. Heillä oli siellä bling-bling 
-vaatteita, kultakolikoita sekä ohjauskeskus. Antti Avaruupottu halusi olla kapteeni. 
 Ote Aarnin Sinin ja Nooran tarinasta 

Itse luodut avaruustyypit olivat 
suosittuja leikkikavereita.
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Avaruus -teema eli sisäleikeissä, rakenteluissa ja lasten piir-
roksissa sekä pihan liukuri-, lumirakentelu- ja jahtausleikeis-
sä. Pihalle rakentui projektin keskivaiheilla lumilinnake, josta 
muovailtiin suojakelillä värikäs kraateri. Kraaterin maalaus 
suihkepulloilla oli lapsista erikoista puuhaa. Kraaterin jäädyt-
tyä se toimi inspiroivana leikki- ja piilopaikkana pihaleikeissä.  
Jopa lasten vapaassa käytössä olevat liikuntavälineet innoitti-
vat projektin edetessä lapsia leikkimään avaruusleikkejä. Lap-
set ideoivat hulavanteista ja muotomatoista planeettoja, joi-
den väillä he matkustivat tyynyaluksillaan.

Leikin rikastuessa ja levitessä päiväkodin eri ympäristöihin, al-
koi myös yhteisen avaruusraketin rakentaminen. Lasten toi-
veena oli rakentaa raketti, jonka sisälle mahtuisi leikkimään. 
Jotta raketista tulisi riittävän suuri ja kestävä, materiaaliksi va-
littiin käytöstä poistetut pahviset rakentelupalikat sekä sano-
malehtimytyillä täytetyt maitopurkit. Maitopurkeista ja pah-
vipalikoista liimattiin kerros kerrokselta tukeva rakennelma. 
Kun rakennelma oli lasten ja aikuisten yhteisen suunnittelun 
ja rakentelun jäljiltä valmis, se vahvistettiin ja pinnoitettiin sa-
nomalehtipaperilla ja tapettiliisterillä. Tämän jälkeen raketti sai 
lasten toiveiden mukaisen maalipinnan. Maalauksen jälkeen 
lapset ideoivat raketin sisälle ohjaimia, vipuja ja nappeja kier-
rätysmateriaaleista. Lapset tekivät myös erillisen ohjauskes-
kuksen erikoisen muotoisesta pahvipakkauksesta. 

Lumikraateri sai väriä suihkepulloilla 
maalaten.
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Raketin rakentaminen oli pitkä prosessi, johon osallistuivat kaikki 
ryhmän lapset ja aikuiset.
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Koska ryhmän tavoitteena oli kaverisuhteiden tukeminen sekä tun-
ne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen, näitä aiheita oli luontevaa 
tutkia myös avaruusteeman parissa. Avaruusprojektin keskeisenä 
lastenkirjana oli Elina Hirvosen ja Ville Tietäväisen Näkymätön. Nä-
kymätön kertoo ulkopuolisuudesta, kiusaamisesta ja siihen liitty-
vistä tunteista herkästi ja koskettavasti. Avaruus-projektissa kirjan 
sanoma tuli lapsia erityisen lähelle, sillä kirjan Kapteeni Kukka oli jo 
ennen kirjan lukemista lähettänyt lapsille viestejä ja tehtäviä ava-
ruudesta. Tutun hahmon kanssa olikin luontevaa pohtia ystävätai-
toja ja oikeudenmukaisuutta. Viisivuotiaat tekivät lisäksi Kapteeni 
Kukan tarinan innoittamina Kaikki mahtuu mukaan -huoneentaulu-
ja päiväkodin leikkihuoneisiin. 

Avaruusprojektissa tunne -teemaa oli sivuttu pitkin matkaa niin ar-
jen tilanteissa, lastenkirjoissa kuin loruleikeissäkin. Ilon, kiukun ja 
pelon tunteisiin sukellettiin projektin loppuvaiheilla vielä pintaa sy-
vemmälle, kun lapset järjestelivät omille paikoilleen eri planeetoilla 
sekoittuneita tunteita ja niihin liittyviä tapahtumia. Tässä harjoituk-
sessa lapset saivat kiinniittää ja järjestellä kolmelle eri tunnepla-
neetalle erilaisia kuvia arjen tilanteista, toiminnoista ja asioista. 
Kun lapset olivat järjestäneet kuvat planeetoille, niiden äärellä oli 
helppo käydä keskustelua erilaisista tunteita herättävistä asioista 
sekä siitä, miten eri tavoin saatamme samoihin asioihin reagoida; 
toisen mielestä vuoristorata on ihana ja iloinen juttu, toista se saat-
taa pelottaa. 

Hjälp – Help – Mayday ja Apua!
Nyt on avaruuden asiat sekaisin!
Tunteiden planeetoilla raivosi toissapäivänä hurjat avaruustuulet 
– oikea avaruusmyrsky! 
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Tunteiden planeetat siirrettiin harjoituksen jäl-
keen avaruushuoneeseen. Avaruushuoneessa 
oli lapsen korkeudella pienet neliön muotoiset 
peilit, jotka jäivät kätevästi tunneplaneetto-
jen keskelle. Näin tunteiden tutkiminen saattoi 
jatkua myös avaruushuoneessa. Peilin kautta 
saattoi tutkia omia ilmeitä iloa, pelkoa ja kiuk-
kua. Tunteiden planeetta -harjoitusta on helppo 
soveltaa myös muihin teemoihin ideoimalla tun-
teiden saaria, tunteiden taloja tai vaikkapa tun-
teiden pesäpuita.

Avaruusprojektin tiimoilta Kuopion taidemu-
seolta saatiin lainaksi Tuula Lehtisen taideteos 
Astrolabium I vuodelta 1990. Monipuolisesti 
avaruuden teemoissa liikkuva mystinen teos 
herätti lapsissa suurta innostusta. Tarkkasilmäi-
set lapset tunnistivat teoksesta niin planeettoja 
kuin tietokirjoista tuttuja eläinradan ja tähtiku-
vioiden merkkejä. Moniulotteinen teos oli omi-
aan avartamaan lasten ajattelua, mielikuvitusta 
ja monilukutaitoa. Teos oli esillä päiväkodin sei-
nällä aina projektin loppuun saakka. Sen äärellä 
saattoi siten viivähtää myös päiväkodin arjessa 
yhdessä kaverin, kasvattajan tai vanhemman 
kanssa.

Lapset auttoivat palauttamaan järjestyksen tunteiden 
planeetoille. 

Lapset tutkivat Tuula Lehtisen taideteosta mielenkiinnolla.
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Zlurb!

Olemme seuranneet teitä innokkaana täältä galaksin lai-
dalta avaruussumun keskeltä. Avaruusaluksemme on nyt 
rikki ja huilaamme hetkisen. Onneksi kaukoputkemme toimi-
vat hyvin ja olemme nähneet upean rakettinne valmistumi-
sen, avaruustyyppien hulvattomat leikit avaruushuoneessa 
sekä kraaterin värikkäät kyljet pihamaalla.

Haluaisimme kutsua teidät vieraaksi tänne avaruuteen ava-
ruussumujen ja tähtien keskelle. Se on mahdollista, kun te-
kee erinäisiä avaruustaikoja. 

Lähetämme teille tässä taika-avaimen, joka piirtoheittimeen 
asennettuna tuo avaruuden teidän luoksenne. Toivottavasti 
teiltä löytyy piirtoheitin. 

Ennen avaruuteen astumista tarvitaan vielä loitsu, joka 
teidän tulisi tehdä itse. Keksittekö neljä A:lla alkavaa sa-
naa?

Muistakaa liikkua avaruudessa varoen. Kuunnelkaa myös 
tarkasti avaruuden musiikkia. Se rauhoittaa kummasti.

TERVETULOA AVARUUTEEN TE MAAN ASUKKAAT!

T.Kapteeni Kukka ja avaruustyypit
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Projektin aikana vanhemmat saivat kaikkiaan kolme kirjettä, jois-
sa vinkattiin perheille kirjoja ja ajankohtaisia näyttelyitä. Kirjeissä 
kerrottiin lasten leikeistä, oivalluksista ja taidetoiminnan käänteis-
tä, sekä aktivoitiin vanhempia kurkistamaan hakuhetkillä projektin 
etenemistä. Lisäksi kirjeissä pyydettiin perheiltä kierrätysmateriaa-
leja projektia varten. 

Avaruusprojektin päätteksi vanhemmat kutsuttiin yhteisille aamu-
kahveille ja Avaruusjuttuja -näyttelyn avajaisiin. Näyttelyssä lasten 
avaruushuone leikkeineen ja tarinoineen oli kattavasti esillä, ja 
tunnelmalliset kuvat matkan varrelta avasivat vanhemmille tilai-
suuden tutustua taidetoiminnan arkeen sekä lasten onnistumisen 
hetkiin. Aamukahvien aikana lapset saivat esittää avaruustansseja 
ja -draamoja VäriVarjoTeatteri -tilassa. Värivarjoteatteri on Mervi 
Riikosen kehittämä varjoteatterin muoto, jossa luodaan elämys-
tila väriä, ääntä, liikettä ja tilaa hyödyntämällä (Kuma & Riikonen 
2011, 66). Tila rakennettiin ryhmän 
nukkumahuoneeseen. Myös päivä-
kodin muita ryhmiä vieraili näytte-
lyssä ja teatteritilassa avajaispäivänä 
ja myöhemmin. Värivarjoteatteri -vä-
lineet jäivät Pihkapirtin päiväkotiin 
projektin päätyttyä lainaksi ja niitä 
hyödynsivät seuraavan kuukauden ai-
kana Mehtäläisten lisäksi päiväkodin 
muut ryhmät. Värivarjoteatteri syntyi 
päiväkodin omiin tiloihin helposti piir-
toheittimen, lasimaaleilla maalattujen 
piirtoheitinkalvojen ja lakanakankaan 
avulla. 

Lapsi ihailee kuuta aikuisen kanssa.



72

Värivarjoteatteri innostaa lapset kekseliäisiin 
kokeiluihin.

Mehtäläisten avaruusprojekti oli onnistunut kokonaisuus lasten, 
perheiden, kasvattajien ja taidekasvattajankin näkökulmasta. Kas-
vattajat olivat hyvin sitoutuneita projektiin, joka eteni kokonaisval-
taisesti myös silloin, kun taidekasvattaja ei ollut ryhmässä paikalla. 
Palaute AvoT -mallista oli positiivista lapsilta, ryhmän kasvattajilta 
ja vanhemmilta. Toimintaviikkojen aikana teema oli ollut kodeissa 
esillä leikeissä ja lukuhetkissä. Perheissä oli kotonakin taiteiltu omia 
avaruuspehmoja kierrätysmateriaaleista.
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Pedagogisiin tavoitteisiin yllettiin loppuarvioinnin 
mukaan kiitettävästi. Lapset löysivät ryhmän sisällä 
uusia kaverisuhteita avaruusleikkien ansiosta, ja niin 
kielelliset kuin motoriset taidot saivat toivottua tu-
kea. Osallisuutta oli tuettu tarttumalla lasten aloittei-
siin, tarjoamalla lapsille monipuolista tarttumapintaa 
teeman tiimoilta sekä joustavia taidemenetelmiä, 
joissa lasten omat näkemykset pääsivät esiin. Myös 
varhaiskasvatuksen laaja-alaisen osaamisen eri osa-
alueet tulivat tiimin palautteen mukaan projektis-
sa huomioiduksi. Mehtäläisten kasvattajat arvioivat 
projektin päätteeksi, että AvoT -mallin työskentelys-
tä jäi tiimille hyviä työkaluja jatkaa projektimaista 
työskentelyä myös jatkossa. He kertoivat saaneensa 
yhteistyöstä ideoita joustavamman arjen rakenteen 
kehittämiseen sekä eväitä lasten pitkäjänteisyyden 
tukemiseen.

” Tilanteen mukaan eläminen on tärkeää ja se korostui 
projektissa.”
Myöhemmin keväällä kasvattajat kertoivat, että 
taidekasvattajan lähdettyä ryhmästä, yhteinen ra-
kentelu ja leikki avaruushuoneessa olivat jatkuneet 
koko kevään ajan. Lapset olivat ideoineet ahkerasti 
avaruushuoneeseen uusia elementtejä ja leikkejä. 
Yhdessä rakennettu huone ja leikit olivat hitsanneet 
ryhmää yhteen. Erityisen ilahtuneita kasvattajat oli-
vat siitä, että myöhemmin keväällä ryhmässä aloit-
taneet uudet lapset oli otettu lasten toimesta läm-
pimästi vastaan yhteisen avaruushuoneen kautta. 
Lapset olivat esitelleet uusille tulokkaille ylpeinä itse 
rakennettua leikkitilaansa. Itse rakennettu, itse leikit-
ty ja itse korjailtu raketti ja avaruushuone olivat näin 
tulleet tärkeäksi osaksi Mehtäläisten yhteistä tarinaa. Leikkejä raketissa ja avaruushuoneessa.
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TIIMIEN KOMMENTTEJA

AvoT -avoin taidekasvatusmallista kerätään kirjallista palautetta tii-
meiltä ja perheiltä. Palautteen mukaan kaikissa malliin osallistuneis-
sa tiimeissä moniammatillisen työskentelyn on koettu vahvistavan 
niin omaa ammatillista osaamista kuin lasten osallisuutta. Kaikki 
tiimit ovat kokeneet myös saaneensa työkaluja taidekasvatuksen 
lisäksi muun muassa lasten tunnekasvatukseen ja itsesäätelyn tu-
kemiseen, lapsen kielenkehityksen tukemiseen sekä monipuolisesti 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen toimintaan. 

Myös AvoT -mallin joustava työskentelymalli on saanut kiitosta 
useilta tiimeiltä. Työskentelymallin on koettu tukevan sekä erilais-
ten lasten että erilaisten tiimin jäsenten mahdollisuuksia sitoutua 
toimintaan. Joustava työtapa mahdollistuu tiimien näkemyksen 
mukaan juuri taidekasvattajan kokonaisvaltaisesta työskentelystä 
ryhmässä ja tiimissä. Useissa tiimipalautteissa on tuotu lisäksi esiin, 
että projektin aikana myös sellaiset lapset, jotka olivat aiemmin ve-
täytyneet syrjään yhteisestä toiminnasta, osallistuivat projektissa 
ryhmän toimintaan omasta aloitteestaan. 

” Projekti on ollut todella moni-
puolinen, opettavainen, lasten 
helposti lähestyttävä: leikki, tari-
nallisuus, luovuus, liikunta, tutki-
minen...”

”Lasten itsetunto 
on vahvistunut pro-
jektin aikana. He 
ovat ylpeitä omista 
tuotoksistaan ja 
uskaltavat tuoda 
omat mielipiteensä 
esille!”

”Mihin kaikkeen 
lapset pystyvätkään, 
kun heille annetaan 
mahdollisuus!”

” Oivallus: tämänkaltainen taidep-
rojekti osoitti sen, että ei tarvitse 
olla erityislahjakas kaikessa, vaan 
kyllä mekin osataan! Aika yksinker-
taisilla asioilla saa aikaan paljon.”

AvoT -mallista sanottua
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PERHEIDEN KOMMENTTEJA

Kirjeissä annetuille vinkeille on ollut perheissä käyttöä. Kyselyyn 
vastanneet perheet kertovat tarttuneensa annettuihin kulttuuri-
menovinkkeihin, ja ilmoittavat hyödyntävänsä kirjeissä annettuja 
toiminta- ja kirjavinkkejä kotona. Perheet kertovat olleensa taide- 
projektiin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Osa perheistä kertoo 
projektin teeman ja taidetoiminnan näkyneen myös kodin leikeissä.

” Toteutus oli 
loistava!”

”Lapsi on loruillut ja laulanut 
keväällä aiempaa enemmän, sekä 
kotiaskartelut on monipuolistunut 
lapsen toimesta (johtunee taide-
kasvatusprojektista:))”

”Projektin an-
siosta kävin 
kirjastossa lai-
naamassa kirjoja 
(lapselle) ja kohta 
onkin kaikki 
luettu!”

”Lapsi nautti selvästi taidehommista 
ja odotti päiväkotipäivää tavallista 
innokkaammin, kun tiesi Pom Pomin 
olevan mukana touhuissa.”

”Projekti oli aivan ihana! Lapsi sai 
siitä paljon ja kertoi kotona etene-
misestä silmät loistaen! Omatoimi-
nen taiteilu lisääntyi kotona vielä 
entisestään.”
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LASTEN SUUSTA

Lasten kommentit ja palaute saadaan aidoimmillaan arjen lomassa. 
Tässä muutama ajatus lasten suusta AvoT -matkojen varrelta.

”Miks tuo askartelun pomo 
on täällä?” (Lapsi päiväkoti 
Mesikassa)

”Saanko mä oikeesti leikkiä 
tällä heti nyt? (Lapsi Me-
lalahdessa oma Pom Pom 
-hahmo kädessään)

”Täällä on oikeesti 
avaruus!” (Lapsi 
innoissaan Pihka-
pirtissä avattuaan 
VäriVarjoTeatteri 
-tilan oven)

”Vielä yhen 
kerran jooko!” 
(Aika moni 
lapsi nuotta 
-loruleikin 
äärellä)

”Ei tää ookkaa niin 
vaikeeta.” (Lapsi 
Pihkapirtissä rakettia 
rakennellessa)

”Johtolanka! Johtolanka! Se 
Nakertaja on ollu täällä!” 
(Poijun lapsi innoissaan löy-
dettyään päiväkodin lattialta 
pienen langanpätkän)

”Tää on ihanaa.”

”Musta tää on hieno!” (Lapsi 
ylpeänä itse tehdystä koneesta 
Tenavatörmän päiväkodissa)
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Mehtäläisten kiitoskortissa lapset kertovat 
mieleen painuneita asioita projektista ja 
terveisiä taidekasvattajalle
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AVOT – AVOIN TAIDEKASVATUSMALLI

Orientoivan palaverin runko / kyselykaavake

Päiväkodin ja tiimin nimi:

1. Mikä on ryhmänne koko ja ikäjakauma?

2. Millaisia käytäntöjä ja toimintatapoja teillä on tiimissänne? Millainen on ryhmänne päivä- ja 
viikkorakenne? Onko ryhmässänne säännöllistä pienryhmätoimintaa tai terapioita päiväkotipäivän 
aikana, jotka tulee huomioida?

3. Millaisia odotuksia teillä on taidekasvattajan ja AvoT -projektin varalle? Mitä toivotte saavanne 
yhteisestä projektista?

4. Millaisia pedagogisia tavoitteita haluatte asettaa projektille ryhmän ja yksittäisten lasten näkö-
kulmasta? Mitä muita tarpeita näette tarpeellisena huomioida projektissa?

5. Millaisista teemoista, leikeistä ja toiminnasta ryhmänne lapset ovat kiinnostuneita ja innostu-
neita?
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6. Millaisia vahvuuksia teillä itsellänne on kasvattajana ja taidekasvattajana? Millainen roolijako 
teillä on tiimissä?

7. Mitä haluaistte itse oppia projektissa? Missä haluatte kehittyä tiiminä tai yksilöinä?

8. Mitkä Vasun osa -alueet koette tärkeiksi tai haastaviksi? Mitkä Vasun osa-alueet haluaisitte 
nostaa esille projektissa?

9. Muuta huomioitavaa?

10. AvoT -avoin taidekasvatusmallin prosessin ja esimerkkiprojektien esittely
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AVOT – AVOIN TAIDEKASVATUSMALLI 

ARVIOINTILOMAKE / varhaiskasvatuksen tiimi 

Päiväkodin ja tiimin nimi:

1. Miten taidekasvatusprojektin aloitus mielestänne sujui? Saitteko riittävästi tietoa käytänteistä? 
Miten asioista/aikatauluista sopiminen sujui alussa? Koitteko että pystyitte vaikuttamaan ja osal-
listumaan prosessin alkuun? Miten alkuvaiheen yhteistyötä voitaisiin kehittää?

2. Miten teidän tiiminne asettamat pedagogiset tavoitteet ja mielenkiinnonkohteet mielestänne 
otettiin huomioon taidekasvatusprojektin tai yksittäisten tehtävien suunnittelussa? 

3. Miten lasten ajatuksia kuunneltiin ja huomioitiin projektissa? Tulivatko kaikki lapset mielestän-
ne kuulluksi? 

4. Mitkä varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet toteutuivat mielestänne projektis-
sa? Saitteko tukea projektimaisesta työskentelystä tavoitteiden toteuttamiseen? Lisäsikö työsken-
tely ymmärrystänne laaja-alaisista tavoitteista? 
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5. Miten projektimainen työskentely asettui mielestänne ryhmänne arkeen? Mikä toimi hyvin ja 
mikä vaatii kehittämistä? 

6. Miten yhteistyö taidekasvattajan kanssa sujui? Miten tiedonkulku sujui arjen keskellä? Miten 
yhteistyötä voitaisiin mielestänne kehittää?

7. Saitteko yhteisen taidetyöskentelyn tiimoilta uusia ideoita, työkaluja tai oivalluksia omaan työ-
hönne? Heräsikö vanhoja unohtuneita arjen tapoja henkiin? 

8. Millaisia työkaluja, ideoita, tietoa, kirjavinkkejä tai tukea kaipaisitte taidekasvattajalta jatkoa 
ajatellen? Miten aiotte hyödyntää projektimaista työtapaa tai taidekasvatuksen työmenetelmiä 
jatkossa?

9. Muuta? Ruusut ja risut. 
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AVOT – AVOIN TAIDEKASVATUSMALLI

KYSELY PERHEILLE
Saimme riittävästi tietoa lapsemme päiväkodissa tapahtuvasta taidekasvatusprojektista

Eri mieltä 1 2 3 4 5     Samaa mieltä 

Lapsemme kertoi yhteisestä projektista kotona 

Eri mieltä  1 2 3 4 5     Samaa mieltä 

Olimme tyytyväisiä taidekasvatusprojektiin

Eri mieltä  1 2 3 4 5  Samaa mieltä 

Lapset saivat osallistua ja vaikuttaa riittävästi projektiin ja sen sisältöihin. Lapsia kuunneltiin ja 
heidän mielenkiinnonkohteensa otettiin huomioon

Eri mieltä  1 2 3 4 5  Samaa mieltä 

Lapsemme oli projektista innostunut ja se näkyi kotona lapsen leikeissä

Eri mieltä  1 2 3 4 5  Samaa mieltä 

Hyödynsimme/aiomme hyödyntää kirjeissä saatuja kirjavinkkejä kotona

Eri mieltä  1 2 3 4 5  Samaa mieltä 

Hyödynsimme/aiomme hyödyntää kirjeissä saatuja kulttuurimeno-, näyttely- ja tekemisvinkkejä

Eri mieltä  1 2 3 4 5  Samaa mieltä 

Kerro meille vapaasti palautetta, risuja ja ruusuja:




