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1. JOHDANTO 

Valmistuin kahden vuoden opintojen jälkeen lastentarhanopettajaksi Turun yliopistosta 

1985 ja puhetaiteilijaksi nelivuotisista opinnoista Helsingin Snellman-korkeakoulusta 

1999. Vastuukasvattajana olen työskennellyt kaikkiaan kolmessa kymmenessä eri päivä-

kodissa eri puolilla Suomea. Olen tehnyt päiväkotisijaisuuksia puhetaiteilijuuttani rahoit-

taakseni. Hereisyyteni puheeseen heijastui näissä sijaisuuksissa. Olin otettu lasten herk-

kyydestä aistia puheeni laatua, kun olin ehtinyt mainita vain heidän nimensä. Minulle syn-

tyi haave työskennellä tulevaisuudessa puhetaiteilijana varhaiskasvatuksessa – miten kou-

lutettu instrumenttini parhaiten palvelisi kasvatustyössä. 

 

Nyt olen Oulun yliopistossa täydentämässä vanhaa lastentarhanopettajan tutkintoani kasva-

tustieteen kandidaatiksi. Olen ylpeä siitä, että varhaiskasvatuksen asema yliopistomaail-

massa on vahvistunut, minkä edestä muistan marssineeni lastentarhanopettajien lakon yh-

teydessä Turun opintojeni aikana. Varhaiskasvatus on nyt oma tieteenalansa muiden tietei-

den joukossa. Kuten on myös tulevaisuudentutkimus, jonka olen valinnut sivuaineekseni 

kandidaatin tutkintoon. 

 

Lastentarhanopettajan konkreettisena tehtävänä verrattuna muihin päivähoidon vastuukas-

vattajiin on mielestäni suunnitelmallisuuden tuominen varhaiskasvatukseen. Suunnitelmat 

suuntautuvat tulevaisuuteen, siksi olen innostunut kokeilemaan tulevaisuudentutkimukses-

sa hyviksi tunnustettuja metodeja suunnitellun varhaiskasvatuksen käsittelyyn. Kandidaat-

tityölläni avaan puhetaiteen tulevaisuutta varhaiskasvatuksessa. Kirjaan ylös tieteilijänä 

myös menneisyydestäni asioita, mitkä olen taiteilijana kokenut. Sillä tulevaisuudentutki-

muksen luennoilla olen oppinut, että jos aikoo tähyillä tulevaisuutta, on hyvä ensin tutkia 

kaksinkertainen matka historiaa (Aalto, 2011, s. 13).  
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Työni jatkaa osaltani tapaustutkimuksena Risto Hämäläisen (1999) pro gradu -työtä, Mies-

lastentarhanopettajat kasvattajuuttaan etsimässä, tutkimus mieslastentarhanopettajien syistä 

hakeutua muuhun kasvattajan ammattiin. Hämäläisen aineistona oli Turun yliopistosta 

valmistuneet mieslastentarhanopettajat vuosilta 1975–1998, mihin joukkoon minäkin kuu-

lun. (Hämäläinen, 1999, s. 94.)  Vastasin tuolloin Hämäläisen tutkimuksen kyselyyn taide-

opiskelijana (m.t., 41). Silloin olin tutkimuksessa kohteena. Nyt olen sen lisäksi myös tut-

kijana. Teen siten tutkimustani osin historiaani reflektoivalla fenomenologisella tutkimus-

otteella (Hirsjärvi, 2005, s. 157). 

 

Keskeisenä fenomenologisessa asenteessa on tutkijan: minun, tutkimusintressin: puhetai-

teen ja tutkimuskohteen: varhaiskasvatuksen – väliset suhteet. Kuvaan ilmiötä miten se 

näyttäytyy minulle itselleni pyrkien ymmärtämisen rakenteeseen eli ilmiöiden itsensä tul-

kintaan. (Ulvinen, 1996, s. 1.) Ideana on, että minun tajuntani oman toimintani kautta tule-

vaisuudentutkimuksen viitekehyksessä paljastaa, mikä on mahdollisesti olennaista yrityk-

sessäni olla puhetaiteilijana töissä päiväkodissa. Kyseessä on siis fenomenologinen reduk-

tio eli minun, tutkijan tutkimuskohdetta koskeva kokemus, jonka pyrin nostamaan reflekti-

on kautta käsitykseksi kyseessä olevan ilmiön olemuksesta (m.t., s. 2). Teoreettisena in-

tressinä on minulla taiteilijan tuntemisen herkkyyden käyttökelpoisuus vahvasti ammatilli-

sesti orientoituneessa kasvatusympäristössä. Löytämäni tulkinta tässä tarkastelussa on vain 

tämän tutkimuksen omien kriteerien valossa määritetyllä tavalla objektiivinen (m.t., s. 3). 

Ensisijainen palautettavuus tulkinnalleni on vain minun itseni tulevissa työsuhteissa. Silti 

ymmärrykseni on tulkintaa, joka pohjautuu päiväkodin tuottamiin merkityksiin (m.t., s. 8). 

Täten kuvaukseni ymmärtäminen ja sitä kautta tulkitseminen luonnistuu hermeneuttiseksi 

ideaalityypiksi (m.t., s. 9). Tutkimuksellani on praktinen, tulkinnallinen tiedonintressi. Py-

rin ymmärtämään ihmistä hänen ympäristössään, ihmisen toimintojen mielekkyyttä ja vai-

kutteita yhteisön ja yksilön näkökulmasta. (Aalto, 2011, s. 68.) 

 

Ensi oletuksiani aiheen parissa on, että millainen varhaiskasvatus on puhetaiteen kehityk-

selle parasta, sellainen olisi parasta myös lapsen kehitykselle. Tällä ajatuksella olen raken-

tamassa kaksi käymääni koulutusta yhteen. Tutkimuskysymyksenä puhetaiteilijana on, 

miten koulutettu instrumenttini parhaiten palvelee kasvatustyössä. Lastentarhanopettajana 

tutkimuskysymyksenä on, mitä olennaista puhetaide voi tuoda varhaiskasvatukseen. Lisä-
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kysymyksiä ovat seuraavat. Miten voin olla lisäämässä puhetaiteen olemassaoloa varhais-

kasvatuksessa? Ovatko resurssit sen toteuttamiseen jo olemassa vai tarvitaanko puhetaiteen 

toteuttamiseen päiväkoteihin lisätyövoimaa? Onko ratkaisu kiertävä puhetaiteilija? En pyri 

vastaamaan kysymyksiin suoraan, vaan teen taustatyötä puhetaiteen edistämiselle ja hah-

motan asiaan vaikuttavia tekijöitä. Toivon kypsyttäväni asiasta perustellun näkemyksen – 

minkä avulla voin toteuttaa tavoitteeni – esiintyä päiväkodeissa tutkimuksen aikana suun-

nittelemillani ja harjoittelemillani esityksillä.  
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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Keskeinen näkökulma tutkimukseni käynnistymisessä on ideani puhetaiteen areenan muo-

dostamisesta varhaiskasvatukseen. Sivistysanakirjan mukaan areena on amfiteatterin tai 

sirkuksen hiekoitettu kenttä (Aikio & Vornanen, 1989, s. 55). Jyväskylän yliopiston 

viestintätieteiden laitoksen julkaisuissa puhutaan viestinnän areenoista. Nämä areenat ovat 

kaikessa yksinkertaisuudessaan inhimillisen vuorovaikutuksen tiloja ja jokainen areena luo 

oman kulttuurinsa ja jokainen kulttuuri luo oman areenansa. Areenat sovitaan läsnä olevien 

yhteisymmärryksessä, ne pysyvät voimassa tässä yhteisymmärryksessä ja jokainen läsnä 

oleva voi vaikuttaa areenan muuttumiseen. (Juholin, 2003.) Areena-käsite edustaa 

jatkuvassa liikkeessä olevaa, mihin konkreettisesti vaikuttavat läsnä olevien vaihtumiset. 

Painotan vaihtuvuutta tietoisesti omiin päiväkoti kokemuksiini pohjaten, sillä juuri tämä 

läsnä olevien vaihtuvuus luo areena-käsitteelle varhaiskasvatuksen kontekstissa 

merkittävän haasteen, joka on ratkaistavissa toistoilla. Onneksi alle kouluikäisille toistot 

eivät ole ongelma. 

 

Mielenkiinnolla luin Outi Häggin väitöskirjasta hänen nimeämänsä areenan rakentumisen 

olleen yrittäjyysvalmennuksessa tärkeimpiä vaiheita, minkä onnistumisesta koko valmen-

nus oli riippuvainen (Hägg, 2011, s. 163). Minua kiinnostaa areenan luominen päivähoito-

kulttuuriin. Olen suunnitellut päiväkotiesitysten sarjan. Toistuvissa esityksissä tulen käyt-

tämään kehittämääni dramaturgiaa, joka mahdollistaa vahvan vuorovaikutteisuuden katso-

jien kanssa ja tavoitteellisen areenan syntymisen esitysten myötä. Tällä tutkimuksella esit-

telen tämän suunnitelman ja arvioin samalla sen toteutumismahdollisuuksia päivähoidon 

piirissä. 

 

Puhetaiteen areenan muodostuminen varhaiskasvatukseen tapahtuu kahta tietä. Ensin pöy-

täteatterin yhteydessä luon mahdollisuuden puhetaiteelle, sillä nukketeatteri herättää lapsen 

aidon kiinnostuksen. Kiinnostuksen luomaan kenttään tarjoan puhetaide-esityksen, jotta 
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lapset voivat kuunnella äänteitten, sanojen ja rytmin soivuutta ja vastaanottaa sadun tun-

nelmaa ja jännitystä. Tämä on yksi taso ja esittäjän puheinstrumentti tulee lapsille mahdol-

liseksi kuulla. Toiseksi areena on vastavuoroisesti rakennettu myös lasten puheakteille, 

jotka esityksestä siinä hetkessä heräävät. Tavoitteena on, että esitys innostaa lasta käyttä-

mään omaa puhe-elintään, tuottamaan puhetta toisten kuulla ja mahdollisesti matkimaan 

kuulemiaan puhetaiteellisia laadullisuuksia. 

 

Tulevaisuudentutkimuksessa olen tutustunut pakistanilaissyntyisen nykyisin Australiassa 

vaikuttavan Sohail Inayatullahin kehittelemään kriittisen tulevaisuustutkimuksen causal 

layered analysis (CLA) menetelmään. Menetelmän syntyminen on saanut vaikutteita 

Inayatullahin lisäksi sellaisilta tutkijoilta kuin Johan Galtung, Michel Foucault, P. R. Sar-

kar ja Richard Slaughter. (Inayatullah, 2009. s. 3.) Tämä menetelmä ei varsinaisesti ennus-

ta tulevaisuutta vaan luo tietoteoreettista pohjatyötä vaihtoehtoisille tulevaisuuskuville tar-

kastelemalla asiaa empiirisesti, tulkitsemalla, kriittisesti sekä toimintatutkimuksella kysyen 

tulevaisuutta (m.t., s. 4). Tavoitteena on kriittinen tutkimus, joka mahdollistaa irrottautumi-

sen vanhasta synnyttäen uutta (m.t., s. 5). Menetelmä tunnustaa kaikille tarkastelu tasoille 

erilaiset tietoteoreettiset pohjat ja ymmärryksen avain on ajattelun liike eri tasojen välillä 

aiheen parissa (m.t., s. 6). Yhteenvetona keskeistä CLA:ssa on käsitellä asiaa erilaisilla 

tasoilla niin, että jokainen taso pääsee vaikuttamaan suunniteltuun tulevaisuuteen. Näin 

luodaan pitkäaikaisia ja osallistuttavia muutosprosesseja parempaan maailmaan kaikilla 

tasoilla. (m.t., s. 33.) 

 

Suomennettuna nimi tarkoittaa suunnilleen syitten kerroksittaista analyysia ja metodi koos-

tuu neljästä tasosta: litania syyt, sosiaaliset syyt, diskurssi / maailmankatsomus syyt, ja 

myytti / metafora syyt. Ensimmäinen taso on litania – virallinen kyseenalaistamaton näke-

mys todellisuudesta. Siinä kuvataan ilmiö sellaisena kuin se nykytietämyksen mukaan on 

vallitseva. Tämä taso sisältää virallisen julkisen keskustelun ja on lyhyen aikavälin lähes-

tymistapa. Toinen taso on systeeminen näkökulma. Litania-tason tiedot käyvät ymmärret-

tävämmiksi, kun niihin lisätään toimijasektorit, yhteiskunnalliset ja ammatilliset selitykset. 

Kolmas taso on muuttuvan tietoisuuden taso, joka purkaa maailmankuvaa ja diskursiivisia 

olettamuksia. Tämä on kirjailijoiden ja filosofien taso.  Neljäs taso pureutuu erilaisiin to-
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dellisuuksiin, kollektiiviseen alitajuntaan. Neljäs taso on visionäärien, mystikkojen ja tai-

teilijoiden taso. (m.t., s. 36. )  

 

Tässä tutkimuksessa nimeän edellä esittelemäni neljä tasoa seuraavasti:  

1. litania 

2. systeemi  

3. diskurssi   

4. metafora.  

Ennen näitä vertikaalisia tasoja, aiheen tausta esitellään aihetta kehystävässä yleiskuvauk-

sessa, joka on nimetty kontekstiksi. Lisäksi aiheelle luodaan jonkinlainen tunnistettava 

ratkaisuehdotus ja ratkaisija. Tämä taso nimetään horisontaaliseksi tasoksi. (m.t., s. 34.) – 

Viittaan myös sovellukseen CLA -analyysista pedagogisena metodina (Bussey, 2009). Sii-

nä metodin luokittelu syvenee suhteessa aikaperspektiiviin. Lisäksi neljännellä metafo-

ra-tasolla metodi vertautuu mielestäni kiinnostavasti elementaarisuutta korostavaan orff-

pedagogiikkaan, mihin tuon myös lisänäkökulmaa Rudolf Steinerin esitelmästä Pedago-

giikka ja taide vuodelta 1923 (Steiner, 1988). 

 

Olen valinnut tämän menetelmän työlleni, koska näin koen käsitteleväni aihetta raikkaasti 

ja totuttuja näkökulmia laajentaen. Viehätyin metodista, koska se mielestäni lähtöoletukse-

na kuvaa kääntäen ihmisen varttumista. Mielestäni lapsi on luonnostaan sukua neljännelle 

tasolle ja kun ajatellaan kokonaista aikuista ihmistä, niin saavuttaa lapsi kasvaessaan toiset 

tasot, samalla unohtaen lähtötasonsa. Työni on kokeilu tulevaisuudentutkimuksen 

CLA-metodin soveltuvuudesta varhaiskasvatuksessa, missä pyrin välittämään perustellun 

näkemykseni valitsemastani aiheesta. Tavoitteeni on herättää uudenlaista ajattelua taiteen 

merkityksestä kasvatus- ja opetustyössä. 

 

Kontekstina tulen esittämään taiteen tekemisen historiani ja sen kuinka olen päätynyt nä-

kemykseen areena-dramaturgiasta. Horisontaali-tasossa tulen esittelemään tulevaisuuden 

suunnitelmani, toteuttamismallin päivähoidossa toteutettavista esityksistä. Litania-tasossa 

käsittelen löytämääni ehdotusta vallitsevan päivähoidon puheen strategiaksi rikastaen sitä 

puhetaiteen lähtökohdista käsin. Systeemi-taso avaa kasvatusympäristöä ja sen sosiaali-

suutta toteuttamassa puhetaiteen ilmenemistä päivähoidossa.  Diskurssi-tasossa pyrin lä-
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hestymään ihmisyyttä yhdistävää tasoa – meistä kaikista löytyvän sisäisen lapsen myötä. 

Metafora-taso raapaisee totuttua kasvatuspintaa syvyyksiin, aistimisen ja elämän voimien 

maailmaan eli siihen näkemykseen, mihin olen kouluttautunut puhetaiteen merkityksestä 

ihmisyyttä meissä hoitavana taiteena. – Seuraava luku, konteksti, muodostaa yleiskuvauk-

sen aiheen lähtökohdista, jotka pitävät sisällään nukketeatterin historian, ammattilaiskoke-

mukseni Teatteri Mukamaksessa, puhetaiteen koulutukseni Snellman-korkeakoulussa sekä 

kehittämäni areena-dramaturgian. 
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3. KONTEKSTI 

Aluksi tarkastelen teatterin maailmaa ja esittelen kokemukseni teatterin ammattilaisena. 

Kokemuksen kautta olen harjaantunut näkemykselliseen esitystoimintaan, minkä kirjaan 

tähän opinnäytetyöhön. Kymmenvuotisen kokonaisvaltaisen harrastamisen jälkeen sain 

ensimmäisen ammattilaiskiinnitykseni kesäteatteriin Turussa vuonna 1988, mutta sen jäl-

keen teatteriopintojen myötä urani laajeni puheteatterista modernin nukketeatterin pariin, 

jossa näyttelijän vastanäyttelijänä voi olla nukke. 

 

3.1. Nukketeatteri  

Luon taustaa pöytäteatterin, yhden nukketeatterin lajin, hahmottamiseksi, tarkastelemalla 

nukketeatteria Suomessa. Teen sen ensimmäisen suomalaista nukketeatteria laajasti käsit-

televän teoksen ”Nukketeatteria suomalaisilla näyttämöillä” pohjalta (Peltonen & Tawast, 

2009). Taustatyö selvittää osaltaan rytmiä ja dramaturgiaa, mitkä olen valinnut pöytäteatte-

riesityksilleni kuten myös, miten nukketeatterin tekeminen Suomessa on alusta alkaen liit-

tynyt lapsiin.  

 

Nukketeatterissa näyttämöllä on nukke. Se on vähän eri asia kuin lasten leikkikalunukke, 

mutta näyttämöllä oleva nukke on lapsille silti niin läheinen, että lapsi haluaa uskoa teatte-

rinuken elävän oikeasti, eikä kiinnitä huomiota liikkeen manipulointiin. Aikuisetkin lu-

moutuvat nuken elävyydestä syntyvästä tunnelmasta ja lähtevät mukaan teatterileikkiin, 

missä yhteisestä sopimuksesta saattavat myös tavalliset esineet saada inhimillisiä piirteitä 

ja puhua vuorosanoja. Ihme kyllä viattoman nuken puhe on ollut historian aikana jopa pe-

lättyä. Nukkehan on saattanut päästää suustaan jotain vallanpitäjille epämieluista ja noloa 

olisi nukkea siitä syyttää, siksi nukkeja on jopa kielletty aikoinaan puhumasta selkeästi. Oli 
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aika Ranskassa, kun nukkenäyttelijöillä oli lupa puhua vain pilli suussa puhetta muuntaen. 

(Lintunen, 2009, s. 13–17.)  

 

Sveitsiläis-ranskalainen valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseau’n (1712–1778) synnyttä-

män kasvatushengen vaikutuksesta alettiin nukketeatteriesityksiä suunnata lapsikatsojille. 

Tästä on todiste esimerkiksi Johann Wolfgang von Goethen romaanissa Wilhelm Meisterin 

oppivuodet ja myös Hans Christian Andersenin elämässä. Suomeen näitä vaikutteita ran-

tautui ulkomaisten vierailijoiden toimesta ensi kertoja lasten huvitukseksi jo 1800-luvulla. 

Ensimmäisiä suomalaisten tekijöiden lasten nukketeatteriesityksiä on kirjattu tapahtuneen 

vasta 1910-luvulla. Yhtenä tekijöistä oli lastentarhanopettaja Bärbi Luther, hänen nukkete-

atterilajinaan oli varjoteatteriesitys. (m.t., s. 18–20.) Toisena tekijänä oli myös aikuisille 

esiintynyt Kalle Nyström, jonka ohjelmistoon lapsille kuului näytelmiä Topeliuksen ker-

tomuksista. Vuoteen 1929 asti esiintyneen Kalle Nyströmin vaikutteista 1920-luvulla jouk-

koon liittyi myös ahvenanmaalainen kuvataiteilija, kirjailija Joel Pettersson. 1930- ja 

1940-luvuilla työtä jatkoi sirkustaiteilija Arvo Avenius, joka esitti mieluiten satunäytelmiä 

lapsille. (Witting & Tawast, 2009, s. 47–48.) 

 

Ensimmäiset muistiinmerkityt kasvatusperiaatteet esityksiinsä liitti Bärbi Luther (1888–

1979). Hän toi esityksensä Saksasta valmiina varjokuvina. Arvelen hänen sieltä ammenta-

neen myös tuon ajan pedagogisia näkemyksiä, joiden pohjalta pääteltiin, etteivät pienet 

lapset pysty kuuntelemaan ja katsomaan samanaikaisesti. Siksi Lutherin esitykset rytmitet-

tiin niin, että ensin lapsiyleisölle kerrottiin kohtauksen juoni, jonka jälkeen se näyteltiin 

varjoteatterina. Per och Brita -varjoteatteriesityksensä Luther esitti viimeisen kerran vuon-

na 1975. (m.t., s. 49.) Vahvistuksena arveluilleni havaitsin saman pedagogisen ajatuksen, 

kun näin Eija Sarasin-Korhosen demonstroivan pöytäteatteriesityksen steinerpedagogiikan 

messuilla Helsingissä 2000-luvulla. Esityksen tarkoituksena oli havainnollistaa, miten lapsi 

elää esityksessä. Demonstraatiossa kolmivaiheisesti rytmitettiin eriaikaan tapahtuviksi esi-

tyksen musiikki, puheet ja liikkeet. Esitystä katsoessa käsin kosketeltava rauha täytti Van-

han Ylioppilastalon musiikkisalin keskellä kiireisen keskustan arkea. Kolminkertainen 

toisto aiheutti hyvin vastakkaisen rytmin meille musiikkivideoita katsomaan tottuneille. 

Tätä rytmiä aion tavoitella omissa lasten esityksissäni. 
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Monella tavalla suomalaisen nukketeatterin ammattilaisuuden syntyyn vaikuttanut, Mona 

Leo (1903–1986), puhui asettumisesta lapsen sielulliselle aaltopituudelle esitellessään, 

miten nukella näyttelijä ohjaa näyttelemistään (m.t., s. 50). Tästä aistin kunnioittavan ar-

vostuksen, miten nukketeatteritaiteilijat suhtautuivat lapsiyleisöönsä. Leo valmisti humo-

ristisia lasten esityksiä, joissa nuket olivat pehmeästi tyyliteltyjä käsinukkehahmoja. Esi-

tysten dramaturgiassa oli huomioitavaa niiden löyhä sisällöllinen rakenne. Näin mahdollis-

tui esityksissä esittäjälle vahva yleisön havainnointi ja harkinnan mukaan improvisaation 

lisääminen tai toisaalta tilan antaminen lasten eläville kommenteille esityksen aikana. (m.t., 

s. 53.) Tältä osin koen areena-dramaturgiani olevan sukua Mona Leon esitysten dramatur-

gialle. 

 

1950-luvulla nukketeatteri vakiintui kasvatuksen välineeksi hyvän ja pahan taistelun muo-

dossa, leviten opettajien ja lastentarhanopettajien sekä viimein television vaikutuksesta 

koteihin, päiväkoteihin ja kouluihin. Lasten rooli esityksissä oli aktiivinen. 

Lapset osallistuivat näytelmän tapahtumiin ja tarinan kulkuun vilkkaasti ja 

kovaäänisesti kommentoimalla. Juonen käänteiden avulla lapset saatiin sa-

mastumaan hyvään ja hylkäämään ilkeys, huono käytös. Ajateltiin, että näin 

lapset kuin itsestään omaksuvat oikean moraalin ja haluavat toimia sen mu-

kaisesti. (m.t., s. 59.) 

 

3.2. Taipaleeni Teatteri Mukamaksessa 

1970-luvulla syntyi Suomeen monta ammattinukketeatteria, koska yhteiskunnallinen ilma-

piiri oli herännyt tukemaan lastenkulttuuria (Sirén & Tawast, 2009, s. 65). Mielestäni las-

tenkulttuurin arvostuksen kasvu toi nukketeatterille tilaisuuden valloittaa jalansija maan 

teatteritarjonnassa ja teatterikasvatuksessa. Vahva taidenäkemys lapsen kasvun eri vaihei-

den merkityksestä synnytti Teatteri Mukamaksen, jonka esitykset tavoittelivat jopa tera-

peuttisia ulottuvuuksia (Peltonen & Tawast, 2009, s. 89). Keskeistä Teatteri Mukamaksen 

esityksissä, aikanani 1989–1995, oli mielestäni sen tajuaminen, mitä merkitsee, että esityk-

sessä on aina näkyvillä myös kokonainen aikuinen, esimerkiksi kertojana. Tämän ohjaaja 

ja taiteellinen johtaja Mansi Stycz rakensi esityksiin tietoisesti. Näin lapsi turvallisesti ai-

kuisen kautta saa rauhan eläytyä sadun maailmaan, mikä mahdollistaa hetken kristallisoi-
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tumisen runsaaksi, yhtä runsaaksi kuin joulun aika. Joulu kaikkineen puhuu innostavasti 

lasten kieltä. Saman vahvan aistimisen voi tehdä myös yksi pieni esitys. Se on kokemukse-

na taiteen merkitystä avaavaa. Kerran keväällä olimme esiintymässä tuttavani johtamassa 

päiväkodissa Itä-Suomessa. Esityksen jälkeen sain vielä kuukauden kuluttua viestin, että 

lapset tuossa päiväkodissa leikkivät yhä tuota esitystä. 

 

Vuonna 1987 pääsin Tampereen yliopistoon opiskelemaan teatteritieteitä. Rahoitin aluksi 

opiskeluani tekemällä töitä päiväkodissa. Töissä ollessani näin ensimmäistä kertaa Teatteri 

Mukamaksen nukketeatteriesityksen. Kun näin lehdessä myöhemmin Teatteri Mukamak-

sen ilmoituksen Oi, ihana Panama -esityksestä, menin uteliaana sitäkin katsomaan. Olin 

aivan haltioitunut esityksestä esteettisenä kokemuksenani. Kun syksyllä 1988 opintoihini 

kuului omavalintainen teatterintekijöiden haastattelu, valitsin Teatteri Mukamaksen vas-

tuuhenkilöt haastateltavikseni. Haastattelun päätteeksi minua pyydettiin näyttelijäksi ja 

toukokuussa 1989 aloitin työn, jota tein kaikkiaan kuusi vuotta. 

 

Antoisin ja vuosissa pisimpään esittämäni esitykseni koko Mukamas-kaudellani oli pöytä-

teatteriesitys Pienenpieniä ystäviä. Olin siinä kertojana sekä samalla musiikin- ja valojen-

hoitajana. Esityksessä minun vastanäyttelijänäni esiintyi päähenkilö Antti-nukke (Peltonen, 

2009, s. 90). Tiedossani on esitykselle kautta aikojen seitsemän eri miehitystä, joista kol-

messa olin mukana. Esitys loi hyvin lämpimän ja turvallisen tunnelman ja esityksiä seurasi 

perheen aivan pienimmätkin. Sain kokemuksen päiväkodeissa esiintyessämme, kuinka 

henkilökunta ihmetteli levottomien lapsien rauhoittumista meidän ammattilaisten esityk-

siin. Saumattomasti lapset liittyivät esityksiin – minulle lapset ovat samaa maailmaa kuin 

nukketeatteri. Mielestäni nukketeatteri on erillinen syntyvä laadullisuus, joka on myös lap-

sen tapa katsoa maailmaa. Kasvatuksellisinta nukketeatterissa on esitykset, joissa lapsille 

luontainen kiinnittää lapset. Meille aikuisille lapset näyttävät esimerkkiä, miten elää nuk-

keteatterissa ja nukketeatterin löydettyämme ymmärrämme lapsuutta. Nukketeatteria teh-

dessämme puhumme lapsuuden kieltä. Nukketeatteri kokemukseni valjastan puhetaiteen 

kehittämiseen varhaiskasvatukseen. 
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3.3. Puhetaide  

Aloitin syksyllä 1995 puhetaiteen nelivuotiset opiskelut Snellman-korkeakoulun puhe- ja 

draamataiteenlinjalla. Teatteri Mukamaksen taiteellinen johtaja Mansi Stycz valmistui 

edelliseltä vuosikurssilta tuosta koulutuksesta ja saatuani läheltä seurata opiskelua päätin 

hakeutua opintoihin. Neljän vuoden aikana kävin läpi puheinstrumentissani prosessin, jota 

voi verrata puheen oppimisen prosessiin varhaislapsuudessa. Usean kymmenen puheharjoi-

tuksen kautta harjaannuin äännetuntoon puheessa ja sitä kautta kolmen pääaineeni laadulli-

suuksiin: epiikkaan, lyriikkaan ja draamaan. 

 

Ensimmäisenä syksynä työn alla olivat puhe-elintä herättävät viisi artikulaatio- ja kaksi 

hengitysharjoitusta. Esimerkkinä harjoituksista esittelen artikulaatioharjoituksen, joka ko-

konaisuudessaan tekstillisesti on seuraava: ”Das er dir log uns darf es nicht loben” (Steiner 

& Steiner - von Sivers, 1981, s. 35). Vaikka harjoituksessa ei ole kuin yhdeksän sanaa, 

riitti siinä työtä ensimmäisiksi viikoiksi. Kun kokemuksen kautta oppii huomioimaan, 

kuinka puhuessa tulee hereiseksi suun tilallisuudesta, avautuu puheen laadullisuuksiin uusi 

pohja. Vieläkin harjoitus on minulle yksi tärkeimmistä vokaalisuuden seuraamisen mah-

dollistajista, mikä tapahtuu tässä yksinkertaisessa harjoituksessa kaksi kertaa suussa, takaa 

eteen tulevana peräkkäisenä sarjana. Keväällä tulivat mukaan juoksutus- tai sujuvuushar-

joitukset. Vuosien myötä harjoitukset laajenivat vuoropuheluharjoituksista vokaali- ja ote-

harjoituksiin sekä puheen laadullisuuksia kehittäviin harjoituksiin. Laadullisuuksia kehittä-

viä harjoituksia olivat selkeyteen, virtaavuuteen, eheyteen ja jäsennykseen keskittyvät har-

joitukset sekä äännetunnelmia valmistelevat että erilaiset konsonanttilaatuja eri elementeis-

sä erittelevät harjoitukset. 

 

Epiikalle, lyriikalle ja draamalle oli omat puheharjoituksensa, jotka rakensivat instrumentin 

sisäistä otetta ja suuntaa näiden taiteiden äärellä. Saimme myös harjoituksia puheen vaike-

uksien voittamiseen esimerkiksi sammaltamiseen, käheyteen ja laiskaan puhumiseen sekä 

yhtenä suurena harjoituksena äänenasettamisen suurella vokaaliharjoituksella. Ilmaisun 

kehittämiseksi perehdyimme seitsemään puheen peruseleeseen. Näyttämöllä toimimisen 

ilmaisulliseen pohjaan vaikuttivat myös sivuaineet, joita olivat antiikin viisi urheilulajia: 

juoksu, hyppy, paini, kiekon- ja keihäänheitto sekä niiden lisäksi miekkailu, eurytmia ja 
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bothmer-voimistelu. Draamatyön huipennus oli näyttämöroolien karaktäärien rakentami-

nen äänneyhdistelmien avulla. 

 

Vuosittain valmistimme julkisia esityksiä kehittyvillä taidoillamme ohjatusti. Ensimmäise-

nä vuonna pääpaino oli tarinan kerronnalla eli epiikalla. Toisena vuonna painotettiin runo-

utta eli lyriikkaa. Kolmantena vuonna teimme ensimmäisen ison draamateoksen ja viimei-

senä neljäntenä vuonna valmistimme jokaisesta pääaineesta omat näyttämölliset loppu-

työmme sekä yhden oman kirjallisen tutkielman. Koulutus pohjautuu Rudolf Steinerin ja 

hänen vaimonsa näyttelijä Marie Steiner -von Sieversin 1900-luvun alussa kehittämille 

virikkeille (Steiner & Steiner - von Sivers, 1981). Opetus oli suomenkielellä, mutta harjoi-

tukset pääsääntöisesti saksankielisiä, koska harjoitusten ideaalisen äänneasun kääntäminen 

toiselle kielelle ei palvele tarkoitusta. Päivittäiset puheharjoitusmäärät kasvoivat ensim-

mäisen vuoden tunnin harjoituksista viimeisen vuoden neljäntunnin mittaisiin harjoituk-

siin. Nykyisinkin voin hyvin, jos vain saan päivästäni rajattua itselleni tuntuvan instru-

menttiani lämmittelevän ja virittävän puheharjoitusajan. 

 

1997 lausuin runoja julkisesti ensimmäistä kertaa koulutuksen puitteissa. Koulutuksen jäl-

keen pyrin Suomen Lausujain Liittoon, jonne pääsin raadille esiintymisen jälkeen ensin 

koejäseneksi ja viimein taiteilijajäseneksi elokuussa vuonna 2000. Vuonna 2004 osallistuin 

valtakunnalliseen Eino Leinon jalanjäljillä -lausuntakilpailuun Rautalammilla. Voitin pää-

palkinnon esittämällä finaalissa Leinon ja Aleksis Kiven tekstejä. Valmistuttuani olen teh-

nyt omia esityksiä ja opettanut puhetaidetta. Lisäelantoa olen tehnyt päiväkotisijaisuuksil-

la. Vuosivuodelta olen motivoitunut enemmän päiväkotiesityksiin. Lasten herkät korvat 

ovat kuin luotuja kuulemaan puheen hienoimmatkin nyanssit ja äänteiden kvaliteetit: värit 

ja sävyt, mitkä aikuinen sivuuttaa helposti toteamalla, että onpas sinulla persoonallinen 

ääni. 

 

3.4. Areena-dramaturgia 

Syksyllä 2009 sain ensi-iltaan viimeisimmän runoiltani Helsingissä. Siinä onnistuin ratkai-

semaan esityksen niin, että se perustui vahvaan yleisön aistimiseen. Pohjasin 20.11.2009 
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Balderin -salissa esittämäni kolmen vartin kokonaisuuden hetkessä elävään kohtaamiseen. 

Esittämäni Aleksis Kiven tekstit olivat minulle tuttuja vuosien takaa, joten uskalsin toteut-

taa esityksen koreografian ja myös rytmittämisen vahvasti yleisöä aistien ja kuin heistä 

esitykseni synnyttäen. Myönteisen kokemuksen myötä olen rakentanut samoin myös pöy-

täteatterisatuja päiväkodeissa työskennellessäni. 

 

Oleellista on niin perusteellisesti harjoiteltu ja sisäistetty teksti, että se on kuin selkäran-

gassa esitys-tilanteessa. Siten on mahdollista esityksessä heittäytyä yleisön haltuun ja siitä 

kontaktista käsin työstää teksti tunnelmineen läpi. Olen tyyliini saanut vaikutteita katuesi-

tyksistäni. Silloin, kun ohikulkevien ihmisten havainnoinnista kipinöin ilmaisuani kanta-

vaksi, aloin löytää nimeämäni areena-dramaturgian. Päiväkodissa lapsille esiintyessä ylei-

sön potentiaalinen elävyys käsin kosketeltavasti kiteyttää hetken ja saa jokaisen näyttämöl-

lisen eleen, liikkeen tai äännesoinnun kulminoitumaan yhteiseen aistimiseen ja minut tun-

temaan pöytäteatterinuken liikkeen järkälemäisen voimakkaasti. – Seuraavassa luvussa 

esittelen horisontaali-tasossa toteuttamismallin päivähoitoon suunnittelemistani esityksistä. 

Lisäksi pohdin litania-tasossa, ensimmäisessä neljästä vertikaalitasosta, vallitsevan päivä-

hoidon puheen strategiaa puhetaiteen kannalta.  
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4. TOTEUTTAMISMALLI JA VALLITSEVA TILANNE 

Nyt on taustani aiheeseen käyty läpi ja seuraavaksi, kohdassa horisontaali, tutkimus etenee 

ratkaisuehdotuksen, toteuttamismallin esittelemiseen puhetaiteesta varhaiskasvatuksessa. 

Sen jälkeen alkaa ehdotuksen syventäminen vertikaalitasoissa. Ensimmäinen vertikaalita-

so, litania, esittelee vallitsevia päiväkotikäytäntöjä puheen piirissä. Aineistona on päivä-

hoidolle luotu puheen kehittämisstrategia. Strategiaa tarkastelen puhetaiteen näkemyksillä 

rikastaen. 

 

4.1. Horisontaali 

Olen kaavaillut yhdeksän päiväkotiesityksen kokonaisuuden. En ole varma, miten pääsen 

päiväkoteihin esityksiäni esittämään. Mahdollinen ratkaisu on, että tehdessäni lastentar-

hanopettajan sijaisuuksia tuon esitykseni lapsille. Tiedän, miten vähäisiä ovat päivähoidon 

resurssit ostaa vierailuesityksiä. Luotan silti esitysteni toimivuuteen ja siksi uskon esitys-

kokemuksien myötä tietoisuuden niistä leviävän ja myös tulevan kyselyjä mahdollisista 

vierailuesityksistä. 

 

Olen tämän tutkimuksen tekoaikana suunnitellut esityksien sarjan ja rakentanut ja esittänyt 

niistä jo yhden. Se tapahtui 9.3.2012 Helsingissä. Tavoitteenani on kesän 2012 aikana saa-

da valmiiksi loput kahdeksan niin, että voin lähettää esityksistäni esitteet päiväkodeille 

elokuussa 2012. Koen, että esitysteni sarja muodostaa tavallaan mallin puhetaiteen kehit-

tämiselle varhaiskasvatuksessa, samalla tavalla kuin orff-pedagogiikan mukaan orff-

schulwerk on malli (Jungmair, 2000, s. 39). Esitykset herättävät mielikuvituksen. Ne moti-

voivat lapsia puhumaan niistä ja hereinen esittäjä voi lapsia kuunnellen muuttaa ja kehittää 

esityksiä. (Regner, 2000b, s. 34.) Malli, minkä nämä esitystilanteet muodostavat, nimitän 
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sitä areenaksi. Esitystilanteet synnyttävät vuorovaikutteisen areenan puhetaiteen 

esiintymiselle varhaiskasvatuksessa. 

 

Puhetaiteilijana pöytäteatteriesitykseni tekstin äärellä saan asettaa koko kapasiteettini 

käyttöön ja se tyydyttää työnä taiteilijaa minussa. Voin allekirjoittaa, että 

pöytäteatteriteoksen esittäminen on myös lausuntataideteos kaikessa laajuudessaan 

”intentionaalinen, verbaalis-vokaalinen artefakti, varta vasten taiteilijan sellaiseksi luoma 

ja sellaisena hyväksymä” (Karppanen, 1992, s. 20). Pöytäteatteri on silta, mikä tarvitaan 

puhetaide-esityksen välittämisessä lapsille. Muuten esittämisen kokemus ei eroa aikuisille 

puhetaide-esityksen esittämisen vaatimuksesta ja kokonaisen ihmisen puhuttelemisesta. 

 

Toiminta tulee pitämään sisällään pöytäteatteriesityksiä suunnitellusti siten, että katsomon 

muodostaa yksi alle kolmivuotisten ryhmä kerrallaan. Olen valinnut 9 pienen eläinsadun 

sarjan pienimuotoisista pöytäteatteriesityksistä. Olen dramatisoinut satujen tekstit esityk-

siini sopiviksi. Esitys alkaa akustisella lyyramusiikilla, jonka päätyttyä soittajan istuma 

tuoli kääntyy ylösalaisin muodostaen pöytäteatterinäyttämön. Esityksen rytmittäjänä on 

kultaputkisoittimisto ja tarinan hetket etenevät vuoroin puhuen, soittaen ja nukkia liikutta-

en. Puheen, soiton ja liikkeitten kokonaisuus harmonisesti hengittää aistimista. Tarinan 

päätyttyä näyttämö kääntyy taas ylösalaisin tuoliksi ja esittäjä soittaa akustisesti lyyralla 

loppusoiton. Esityksen kokonaiskesto on noin 20 minuuttia. 

 

Esitysten nimet esittämisjärjestyksessä ovat: Rukkanen, Vierivä muna, Kolme pukkia, 

Prinsessa ja Pässi, Onnen tupa, Porsas Urhea, Kolme karhua, Kakkara, sekä viimeisenä 

Pirtti (Baric, 2010). Järjestys rakentui sanaston kehityksen mukaan kaareksi.  Sanaston 

sopivuuden katson hyväksi ajatellen ihan pieniä puhumaan opettelevia lapsia ja suomea 

opettelevia katsojia, joiden esityksen ymmärtämistä edesauttavat pöytäteatterinuket. Kaik-

kien esitysten tekstit ovat eläinsatuja pohjautuen kansansadustoihin, missä on tyypillistä 

asioiden kertautuminen ja rytmillinen toisto. 
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4.2. Litania 

CLA -analyysistä johdetussa causal layered pedagogyssa eli myöhemmin CLP:ssä verti-

kaalisilla tasoilla syvennytään aikadimensiolla oleviin erilaisuuksiin opetettavan asian ja 

sisällön suhteen. Litania-tasolla puhutaan päivästä päivään kertautuvista sisällöistä. 

(Bussey, 2009, s. 26.) Lähden liikeelle Lillemor Gammelgårdin johdolla  seitsemän 

päiväkodin yhdessä Svenska kulturfondenin tuella työstämästä kielistrategiasta päiväkotien 

käyttöön. Työllä pohjustettiin tiedostamatonta osaamista harkittuun ja tietoiseen 

strategiaan. Tavoitteena oli kartoittaa niitä tekoja, mitä ruotsinkielisissä päiväkodeissa 

voidaan tehdä ruotsin kielen tukemiseksi, että lapset päiväkodin käymisen jälkeen voivat 

vaikeuksitta aloittaa koulunkäyntinsä ruotsin kiellellä. (Gammelgård, 2006.) Strategia 

avautui puhetaiteen kannalta kiinnostavaksi, varsinkin, kun kuvittelin ruotsin kielen 

paikalle puhetaiteen kehittämisen, kehitin vihjeitä puhetaiteen viljelemiseksi 

päiväkodeissa. Vien osaltani tällä työllä strategiaa siten eteenpäin. 

 

Tuon strategiasta esille vihjeitä, jotka vaikuttavat jokapäiväisiin toimiin päiväkodeissa. 

Ensimmäisenä on huomioitava, että kaikki päiväkodin puhe on mallia lapsille ja mallina 

olemisessa aikuisten olisi opittava rakastamaan toistoa niin kuin lapsetkin sitä rakastavat. 

Aikuiset eivät saa alkaa muodikkaasti lyhentämään ilmaisuja tutuissa tilanteissa vaan 

sitkeästi on käytettävä kokonaisia lauseita mallioppimisen mahdollistamiseksi. Puhumisen 

esikuvallisuus näkyy myös sanavalinnoissa ja vivahteiden rikkaudessa. (Gammelgård, 

2006.) 

 

Toisena arjen tietoisuutena on puheaika. Aikuiset voivat asennoinnillaan antaa lasten 

puheajalle korostuneemman merkityksen. Lisäksi aikuisten keskinäisiä puheita voidaan 

tietoisesti käyttää kuuntelemisen kehittämiseen, kun aikuiset kohottautuvat puheissaan 

toisilleen huomioimaan myös lasten kuulevat korvat. Lapset kuuntelevat mielenkiinnolla 

tulevien tapahtumien suunnittelua, kun aikuiset tekevät sen lasten kuullen. Mainio keino 

päivähoitopäivän lopun kiinnostavaksi tekemiseen on, kun viimeisenä työvuorossa oleva 

aikuinen kertoo arkisia tarinoita elämästä jäljellä oleville lapsille –  lapset rakastavat 

tarinoita. Päiväkodin kaikki rutiinit on hyvä läpivalaista lasten puheajan kannalta. Kuinka 

rutiinit voi järjestää niin, että lasten puheaika maksimoituu? Viikkoon voidaan lisätä 

tietoisia puheaikoja pienissä ryhmissä, joissa puhuttaisiin lasten tuottamin aihein. On hyvä, 
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että aikuiset tasapuolisuuden nimissä kirjaavat ylös kenen kanssa on puhuttu, että kaikkien 

kanssa tulisi puhuttua. (Gammelgård, 2006.) 

 

Puhetaiteen kannalta on merkittävää viljellä ihan arkipuheessakin erilaisia ilmaisukeinoja 

jopa runoutta. Loruthan ilman muuta kuuluvat varhaiskasvatukseen, mutta kaikkinainen 

rytmillinen puhe virkistää päivää. Ei tarvita kuin metronomi tikittämään taustalle ja 

aamupiirissä läsnä olevat lapset sekä päivän sää voidaan luetella läpi räppinä. 

Esitystilanteiden arkipäiväistäminen luo hetken taidetta. Vilkas mielikuvitus voi usein 

saada arjen tilanteet näyttämään tosi hullunkurisilta, jos ne vaikka toistettaisiin ja 

esitettäisiin näyttämöllä. Aikusilla voisi olla silmillään näyttämölliset silmälasit 

havainnoidessaan tilanteita ja sitten tarttuen hetkeen  – toistaen ja kohottaen kiehtovalta 

näyttänyt tilanne esitykseksi kaikkien iloksi. Tämä vaatii sallivan ja hyväksyvän ilmapiirin 

luomista, mikä pitää olla ensin kaikkien aikuisten välillä, niin siihen voivat lapsetkin 

liittyä. 

 

Viidennessä luvussa syvennetään vertikaalista tarkastelua seuraavilla kolmella vertikaalita-

solla: systeemi-, diskurssi- ja metafora-tasoilla. Systeemi-tasossa avaan käsittelyä ihmis-

suhteisiin ja ammattirooleihin. Diskurssi-tasossa kyseenalaistan totuttua käsitystä lapsuu-

desta. Metafora-tasossa käsittely syvenee pedagogisiin kysymyksiin elämyksien ja taiteen 

merkityksestä. 
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5. VERTIKAALINEN SYVENTÄMINEN 

Edellä litania-taso avasi vertikaalisesti syvenevän käsittelemisen. Nyt vertikaalinen syve-

neminen jatkuu systeemi-tasossa, jossa käsittelen kasvatusympäristöä ja sen sosiaalisuutta 

toteuttamassa puhetaiteen ilmenemistä päivähoidossa. Sitten diskurssi-taso pyrkii lähesty-

mään iästä riippumatonta ihmisyyttä sisäisen lapsen löytämisellä. Lopuksi metafora-taso 

valottaa elämyksien voimauttavaa pedagogiikkaa ja puhetaiteen sekä yleensä taiteellisen 

tajun ihmistuntemuksellista merkitystä. 

 

5.1. Systeemi 

CLP:ssä vertikaalin systeemi-taso avaa yhdestä kolmeen vuoteen vaikuttavia, mahdollisesti 

kymmeniin vuosiin jatkuvia suhteita (Bussey, 2009, s. 26). Tällä tasolle ajattelen 

työsuhteet, ammattiroolien pysyvyydet ja sitä kautta ihmissuhteet. Siten 

varhaiskasvatuksessa taso pitää sisällään vuorovaikutussuhteet ihmisten kesken. 

Puhetaiteellisesti on tärkeää aikuisten ammatti- ja huoltajuusrooleihin katsomatta vihkiytyä 

yhteistä ilmapiiriä luovalle taiteelliselle asenteelle. Yksi tiedostamaton työntekijä 

työyhteisössä voi kulmakarvansa kohotuksella saada särkymään vaivoin rakennetun 

yhteisön tunnelman kuukausiksi. Tämän tajuamiseen tarvitaan paljon läpinäkyvää 

ihmisyystyötä: ihmisten kunnioitusta, huomaamista ja kohtaamista – systeemien hallintaa. 

 

Minun kokemukseni päiväkotityöstä on samankaltainen kuin Kati Rintakorven (2010) ar-

velut pro gradu -työssään – päiväkodin toiminta on ristiriidassa sen kanssa, miten varhais-

kasvattajat näkevät kuinka toiminnan tulisi olla. Turvallisuudesta ja toiminnan struktuurista 

huolehtiessaan aikuisten tehtäväksi kaoottisessa ympäristössä jää havaintojen perusteella 

”tulipalojen sammuttaminen” (Rintakorpi 2010, s. 43).  Mahdollisesti varhaiskasvatuksen 

niukat resurssit pitävät yllä kasvattajien selviytymistaistelua ilman mahdollisuutta omin 
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avuin ratkaista tilannetta (Rintakorpi 2010, s. 56). Samaa voimavarojen puutetta on 

kirjannut ylös kymmenen vuotta aikaisemmin kandidaattityössään Ulla Jokela, kun hän 

tutki nukketeatteria varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajan näkökulmasta (Jokela 

1988, s. 61). 

 

Koska siis resurssit ovat pienet tulee panostaa ihmisiin. Ihmisiä laskettaessa ei yksi plus 

yksi ole kaksi, vaan ryhmät ovat enemmän kuin osiensa summat. Näin on tietoisten 

aikuisten rakentaessa yhteisyyttä, mihin parhaimmillaan myös lapset pääsevät 

osallistumaan yhteisöä rikastaen, kun aikuisten rakentama yhteistyö saavuttaa määrätyn 

ehdottoman tason. Puhetaiteen kehittymistä innostaa juhliminen, koska juhlissa syntyy 

luonnostaan esitysilanteita. Myös päinvastoin, kun jotakin esitetään, on juhla ja jokaiseen 

esitystilanteeseen voi rakentaa juhlimisen laatuja ympärille. Tarkoitan taputuksia, kiitoksia, 

kukkasia, puheita, tarjoilua, pukeutumisia, valoja ja fanfaareja. Päiväkoteihin tulisi kehittää 

matalakynnyksinen juhlimisherkkyys, juhlan substanssilla rikastetaan läsnä olevien 

ihmisten summaa. Kaikki vieraat ovat juhlimisen arvoisia. Juhla syntyy niin nokikolarin 

kunniaksi kuin säätilan seurauksena. Puhetaiteen kannalta on hyvä, jos ei nyt jokapäivä 

niin ainakin kerran viikossa juhlitaan. 

 

5.2. Diskurssi 

CLP:n mukaan diskurssi-tason vaikutukset käsittelevät aikadimensiolla 50:stä sadan vuo-

den vaihtelusyklillä tapahtuvia ilmiöitä (Bussey, 2009, s. 26). Puhutaan sukupolvien 

kehityksestä. Tarkoitan esimerkiksi lapsuuden merkityksen kehitystä sukupolvien 

juoksussa. Mitä lapset oikeastaan ovat? Mitä he tuovat tullessaan? Mitä he osaavat? Mitkä 

taidot heillä ovat mahdollisuuksina? Minkälaiseen maailmaan ja millaisina he kasvavat? 

Tämä taso haastaa kyselemään lapsuutta ja löytämään jokaisesta ihmisestä ja roolin takaa 

sisäinen lapsi. 

 

Kun olen lähtenyt tielle puhetaiteen kehittämiseen lapsille, en ajattele lasta sen kummalli-

sempana ihmisenä kuin itse olen. Minä muistan itseni pienenä lapsena. Minä kuulen vielä-

kin itseni sisäisesti puhuvan samoja kysymyksiä, mitä muistan puhuneeni itselleni lapsena 
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tarkastellessani maailmaa. Siksi olen lähtenyt esitysteni rakentamisessa itseni kuuntelemi-

sesta tavoitellessani lasten innostamista puheakteihin. Onneksi minun ei tarvitse tukeutua 

vain omiin arveluihini suunnitellessani pöytäteatteriesityksiä lapsille ja olettaa niiden in-

nostavan lapsia puhumaan. Myönteiseen tulokseen on päätynyt jo tutkijana Tuula Kyllönen 

nukketeatterikokeilussaan päiväkotilapsille (Kyllönen 1994, s. 62). Voin sanoa, että 

lähestyn lasta taiteilijana, joka lähestyy toista taiteilijaa ja tämä yhteistaiteilijuuden 

löytäminen varhaiskasvatuksessa on keskeistä tulevassa työssäni. 

 

Koen vahvasti lastenroolin arvon puhetaiteen kehittymiselle lasten herkempien aistien täh-

den. Velvoite meille aikuisina kehittää omaa puhumisen laatua herää vahvana, kun pys-

tymme eläytymään lasten herkkään aistimiseen. Löysin samanhenkistä lapsen aseman 

huomioimiseen kasvamista Rintakorven (2010) työstä. Kun lapsen huomioiminen yltää 

sellaiselle arvostuksen tasolle päiväkotityössä, että lasta oikeasti kuullaan, niin on ilmeistä, 

että lasten suusta kuullut totuudet pääsevät opettamaan ja vaikuttamaan ympäristöönsä 

(Rintakorpi, 2010, s. 55). 

 

Käänteentekevää minulle oli kun puhekoulutukseni jälkeen päiväkotityössä sain olla läsnä, 

kun eräs alle kolmevuotias lapsi löysi sanan ”porkkana”. Kun hän sen löysi, hän sanoi sen 

täydellisesti varpaatkin mukana. Hän puhui esimerkillisen kokonaisvaltaisesti äänteet. Hän 

silmin nähden nautti löydöstään ja rallatteli ja leikki sanalla, sanoen sitä useaan kertaan 

peräkkäin. Kokemuksen jälkeen aktivoiduin havainnoimaan, ”puhumaan opettelevien 

kolleegoitteni”, lasten puhetta entistä arvostavammin. Pystyn aavistelemaan puhetaiteen 

mahdollista tulevaisuutta varhaiskasvatuksessa. Kun lapsille heidän opetellessaan puhetta 

tuodaan mahdollisuus kohdata puhetaiteen laadullisuuksia, niin voi olla, että tulevien 

puhetaiteilijoiden on mahdollista vihkiytyä puhetaiteen prosesseihin erilaatuisella 

tietoisuudella, kun oivalluksia kantaa siltana muistumat omista lapsuuden kokemuksista. 

 

5.3. Metafora 

CLP:n mukaan metafora-tason kehitys on yksittäisen ihmisen kannalta ikuisina tuntuvia 

asioita, joiden ajallinen kesto on vähintään kasvavan puun ikä 100–1000 vuotta (Bussey, 
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2009, s. 26). Tällöin puhutaan alkukuvista, saduista ja tarinoista, ihmisyyden pohjasta, 

historiallisesti kaikkia meitä yhdistävistä tekijöistä. Hedelmällisenä koen tason puhuvan 

varhaiskasvatuksesta, siinä mielessä kuin se on ihmisyydestä lähteviä alkuperäisiä 

oivalluksia, elementaarisuutta (Regner, 2000b, s. 35). 

 

Orff-pedagogiikasta olen löytänyt yhtymäkohtia ajatteluuni pöytäteatteriesitysten tuomi-

sesta päiväkotiin. Orff-pedagogiikka alkoi 1920-luvulla virkistäen tanssi- ja musiikkikas-

vatusta (Orff,  2000, s. 5). Puhetaiteen kehityksessä koen tanssin ja musiikin yhtyvän. Kun 

musiikki on kuulemista ja tanssi liikkumista, on puhetaiteessa kuuleminen ja liikkuminen 

yhdessä, kun itse puheen tuottaminen on pään pienten lihasten liikettä ja puhetaiteen kuu-

leminen on musiikin kuuntelua. Tarkoitan myös, että samoin kuin orff-pedagogiikan ta-

voitteena on ollut alkaa musiikin opetus lapsen maailmaan kuuluvista tutuista asioista esi-

merkiksi loruilla lasten nimiä (Orff, 2000, s. 9), niin loruilun jatkona pyrin elävän puhetai-

teen tarjoamisella pöytäteatteriesityksissä istuttamaan lapsen maailmaan puhetaidetta mat-

kittavaksi ja herkkänä matkimisen havaitsemiselle yllyttämään lasta siihen puhetta voimis-

tavana leikkinä. Mielestäni matkimisen tapahtumassa itse asiassa puhe muuttuu matkimi-

sen välineeksi ja sitä myötä instrumentiksi. 

 

Toisenlaiseen taiteen välineellisyyteen pedagogiikassa liittyy Rudolf Steinerin (1988) aja-

tukset vuodelta 1923, vuotta aikaisemmin kuin orff-pedagogiikka oli Münchenissä synty-

mässä (Orff, 2000, s. 6). Silloin Steiner piti esitelmän taideopettajien päivillä Stuttgartissa 

25. maaliskuuta. Esitelmä on julkaistu suomeksi Kaisu Virkkusen toimesta kirjasessa Pe-

dagogiikka ja taide. (Steiner, 1988.) Esitelmässä Steiner vertaa ihmisen taiteellista tajua 

ominaisuuteen, millä me voimme ymmärtää toista ihmistä ja kun annamme tietoisuuden 

virrata taiteeseen, muuttuu taide välineeksi ihmistuntemukseen (Steiner, 1988, s. 12). Syn-

tynyttä, havaintoja erittelevää, välinettä käyttäen lähestyy taide – elämyksellisyys tiedettä – 

tietämistä. (Steiner, 1988, s. 12–13.) Koen tämän konkreettisesti puhetaiteen elämyksissä, 

mitkä syntyvät tietoisten puhetaiteen laadullisuuksien kokemisesta. Kun laadullisuuksien 

havaitsemisen kautta pystyy analysoimaan kuulemaansa puhetta, huomaa puhuvansa ihmi-

syydestä ja työstävänsä ihmisyyttä ihmisessä taiteellisessa kontekstissa. Koulutetulla kor-

vallani kuunnellessani ja arvioidessani puhetaiteellisia laadullisuuksia puheesta, en voi 

välttyä havainnoimasta myös puhuvan ihmisen vahvuuksia ja heikkouksia. 
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Kokemukseeni pohjautuen koen pöytäteatteriesitysten olevan vahvaa sielun ravintoa lapsil-

le. Samanlaista tarjoavat orff-pedagogiikan esille tuomat elementaarinen musiikki, kieli ja 

tanssi – se mikä herättää ja kasvattaa ihmisen sisäisiä voimavaroja, jotka muuten jäisivät 

uinumaan (Orff, 2000, s. 12). Kun esitysten kieli on puhetaiteen laadullisuuksilla 

työstettyä, voi laadullisuudet heijastua lapsen arkeen iässä, jolloin ympäristön vaikutteet 

jättävät lapsiin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia jälkiä. Lainaan Carl Orffin omaa 

kirjoitusta elementaarisen lähestymistavan tärkeydestä. Yhdyn hänen ajatteluunsa ja näen, 

että hän puhuu laajasti taide-elämyksistä lapsille. 

Varhaisen iän kokemukset ja elämykset, samoin kuin lapsen mielikuvitus ja 

sisäisten voimavarojen vaaliminen ja kehittäminen antavat suunnan koko 

elämälle. Herkässä lapsuusiässä kokematta jääneitä elämyksiä ei myöhemmin 

voi korvata mikään. Tunnen surua ajatellessani, että maailmalla on edelleen 

”mykkiä kouluja”, joissa ei edes lauleta, puhumattakaan monista kouluista, 

joissa musiikkikasvatus on puutteellista. Koulujen tulisi siis asettaa 

elementaarinen musiikki opetuksen keskeiseksi osaksi, joka ei saisi jäädä 

vain oppiaineeksi muiden joukossa. Myös opettajien koulutuksessa 

elementaarisen lähestymistavan tärkeys tulisi ottaa huomioon. Tähän 

tavoitteeseen pääseminen kestää varmasti muutamia vuosikymmeniä – 

olemme pitkän tien alkutaipaleella. Elementaarinen musiikki joka on 

opittavissa, mutta opettajan, varsinkin varhaiskasvattajan ammattiin aikovalle 

sen hallitseminen on välttämättömyys. (Orff, 2000, s. 12.) 

 

Koen, että kuten orff-pedagogiikka on löytänyt menetelmiä, joilla lapsi saadaan ymmärtä-

mään musiikin innostavia perusteita, voivat oppimani puhetaiteen perusteet tulla kokemuk-

siksi jo aivan pienelle jokeltelevalle lapselle. Käytännössä se tarkoittaa selkeitä leikin 

omaisia harjoitteita kullekin tietoisesti lähestyttävälle laadullisuudelle, esimerkiksi virtaa-

vuusharjoituksia, harjoituksia erilaisille äänteiden tunnelmille ja vaikka suun otteiden hyp-

pelyleikki. Kaikki on mielestäni kiinni aikuisen vakavoitumiseen puhumisella leikkimisen 

tärkeydestä ja sen mukanaan tuomasta ilosta. Orff-pedagogiikan viljeleminen johtaa lapsia 

ajatteluun, kokemusten purkamiseen ja löytämisen iloon (Regner, 2000a, s. 17). Samaa 

tavoittelevat pöytäteatteriesitykseni kehittämässäni areena-dramaturgiassa, missä lasten 
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puheakteja tuottava toiminta painottuu alusta alkaen. – Seuraavassa luvussa nostan esille 

tutkimuksessa saatuja näkemyksiä koko prosessin osalta. Ensin kertaan vielä tutkimusky-

symykseni ja arvion miten niihin tutkimukseni antaa vastaukset. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Kuten johdannossa esitin toivoin kypsyttäväni tutkimukseni aiheesta perustellun näkemyk-

sen. Mutta nyt huomaan, että perustellun näkemyksen saavuttamisen myötä myös tutki-

muskysymyksiini on tullut vastaukset. Tutkimuskysymykseni puhetaiteilijana oli miten 

koulutettu instrumenttini parhaiten palvelee kasvatustyössä. Lastentarhanopettajana tutki-

muskysymys oli mitä olennaista puhetaide voi tuoda varhaiskasvatukseen. Lisäkysymyksiä 

olivat seuraavat: Miten voin olla lisäämässä puhetaiteen olemassaoloa varhaiskasvatukses-

sa? Ovatko resurssit sen toteuttamiseen jo olemassa vai tarvitaanko puhetaiteen toteuttami-

seen päiväkoteihin lisätyövoimaa? Onko ratkaisu kiertävä puhetaiteilija? Seuraavat vasta-

ukset ovat tulkittavissa tutkimuksestani. 

 

Puhetaiteen virike on kuin kauan odotettu pelastava enkeli päivähoidon kasvatusarkeen. 

Tuskin mikään muu taide on niin helposti toteutettavissa päivähoidon arjen eri tilanteita 

rikastaen. Kyllähän päivähoidossa on ollut ennenkin puhetta, mutta puhetaide kysyy, miten 

puhutaan ja tietysti myös, kuka puhuu. Päivähoidon arki saa puhetaiteen kehittämisen 

myötä konkreettisen tavoitteellisen asenteen lisätä lasten omaa puhetta päivähoidossa. 

Vaikka pienten lasten sanavarasto on suppea, voi puhetaiteen edellyttämällä toistolla muu-

tamillakin sanoilla luoda puhetaiteen laadullisuuksien elämyksiä. 

 

Puhetaiteen kehittämiselle varhaiskasvatuksessa on loistavat puitteet, koska tarvittavat ma-

teriaalit ovat jo valmiina – ihmiset. Ihmisten on vain herättävä toisiensa potentiaaliin puhe-

taiteilijoina. Rakentavan sosiaalisuuden rikastavaa merkitystä puhetaiteelle ei voi vähätellä. 

Puhetaiteen viljeleminen päivähoidossa kehittää päivähoidon sosiaalista ilmapiiriä. Jos 

puhetaide tuo juhlimisen päivähoidon keskeiseksi toiminnaksi, onko se pois miltään muul-

ta päivähoidon kasvatustavoitteelta. Vastaus on – ei. Juhlat luovat hyväksyvää ilmapiiriä 

kokonaisvaltaiselle kasvatukselle. 
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Jo yleistietona puhutaan pienten lasten runsaasta luovuudesta. Mutta, jos lapsille rikkaassa 

luovuudessaan myönnetään kanssataiteilijan arvo, on se jo vallankumouksellista. Yhteistai-

teilijuutta tavoitellessaan puhetaide varhaiskasvatuksessa kohottaa lapsuuden arvoa ja 

mahdollistaa lasten ja heidän aistiherkkyyden huomioimista. Meidän aikuisten on raken-

nettava puhetaiteelle silta, joka kantaa lapsuudesta aikuisuuteen saakka. Voi tuskin kuvitel-

la millaiseen puhetaiteeseen jo lapsena puhetaiteen laadullisuuksia kokeneet aikuisina yltä-

vät. Tähän liittyy myös lähtöoletukseni, joka vaikutti tutkimukseni metodin valintaan. Ni-

mittäin, kun sanoin lapsen olevan luonnostaan sukua vertikaalin neljännelle tasolle, niin 

tälle neljännelle tasolle ovat sukua myös taiteet. Tämä käy mielestäni perusteeksi viljellä 

taiteita lasten kasvatuksessa, jotta maailmassa päätöksiä tekevät aikuiset, sen lisäksi että 

ovat eläneet elämyksellisen lapsuuden, löytävät historiastaan omakohtaisia muistumia nel-

jännen tason ihmisyyden alkuperustoihin. 

 

Orff-pedagogiikan ajatuksilla terästettynä puhetaiteen kehittyminen varhaiskasvatukseen 

on silmiä aukaisevaa. On rakentavaa pystyä erittelemään yksittäisiä puhetaiteen laadulli-

suuksia ja tavoitteellistaa havainnoitu laadullisuus pedagogisen työn alle. Pieniin nyanssei-

hin pureskeltua puhetaidetta voi nähdä mielekkäänä viljellä myös päiväkodeissa. Ensisi-

jaista on kuulon tarkkuus, sitten havaitun laadullisuuden esille tuoma leikinomainen harjoi-

tus ja lisäksi laadullisuuden kokemisen voimauttava elämyksellisyys. 

 

Tutkielmani loi uutta näkökulmaa puhetaiteen merkityksestä ja mahdollistamisesta var-

haiskasvatuksessa. Olen työn antamilla kokemuksillani vahvistunut varhaiskasvatuksen ja 

tulevaisuudentutkimuksen tieteinä hedelmöittävän toisiaan. Näiden tieteiden tulevaisuuteen 

orientoituminen on toisiaan täydentävää. Varhaiskasvatus tuo mukanaan tutkimuksen ih-

misyydestä ja tulevaisuudentutkimus tuo mukanaan tutkimuksen ajasta. Näkemykseni pu-

hetaiteesta on näiden tieteiden äärellä pystynyt tulemaan selitetyksi tulevaa todellisuutta 

aavistellen. 

 

Työni perustui fenomenologiseen tutkimusotteeseen. Tällä otteella käsittelin puhetaiteen ja 

varhaiskasvatuksen välistä suhdetta tulevaisuudentutkimuksen viitekehyksessä. Teoreetti-

nen intressini taiteilijan tunneherkkyyden käyttökelpoisuudesta ammatillisessa kasva-

tusympäristössä eheytyi kirjoituksen myötä näkemyksen vahvistumiseen, missä puhetaide 
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avautuu oleelliseksi varhaiskasvatusta kehittäväksi virikkeeksi tulevaisuudessa ja siinä 

työssä taiteellinen herkkyys on käyttökelpoinen työväline. Tulkinta tulee koeteltavaksi 

tulevissa työsuhteissani, joihin tutkielmani tuottamilla näkemyksillä on ensisijainen palau-

tettavuus. Löydän päiväkodeista työlleni mahdollisuuksia ja puhetaiteelle varhaiskasvatuk-

sessa toimintakenttää. 

 

Yksi toiveistani on saada esiintyä lapsille ja nyt kun sen perustelut selkeänä näen, koen 

mielekkääksi hakeutua esittämään koko esityssarjani samoille lapsille. Jos voin toteuttaa 

sen yhteistyössä varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa, voin samalla edistää puhetaiteen 

kehittämisstrategiaa käytäntöön. Näiden kokemusten jälkeen näen selkeämpänä esitystoi-

minnan laajentamisen kiertävillä vierailuesityksillä. Tutkimukseni tyydytti tämän hetkisen 

praktisen tiedonintressin. – Näiden johtopäätösten jälkeen voin todeta vahvistuneeni perus-

teltuun näkemykseen, minkä avulla voin toteuttaa tavoitteeni – esiintyä päiväkodeissa tut-

kimuksen aikana suunnittelemillani ja harjoittelemillani esityksillä. 
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7. POHDINTAA 

Toimiva päiväkoti on elämistä suurella sydämellä ja tunteella. Vasta valmistuneena lasten-

tarhanopettajana koin aikoinaan paljon epävarmuutta lapsiryhmän äärellä, koska koin ole-

mukseni villitsevän lapsia. Nyt koen sen villitsemiseni rikkautena, joka voi jalostua yllyt-

tämiseksi puhetaiteen kehittämiseen. Työni istuu paljon paremmin nykyisiin päiväkotiym-

päristöihin, joihin olen päässyt kurkkaamaan, kuin niihin, joihin kahdeksankymmentälu-

vulla alun perin kouluttauduin. Työnohjaajani, päiväkotityössä keväällä 2005 minua ihme-

tellessään, sanoi minun olevan esimerkki ihmisestä, joka ei ole työssään suostunut komp-

romisseihin. Siinä lienee myös syy haluilleni jatko-opintoihin. Kirjoituksellani olen vih-

doin saanut teroitettua itselleni omia tavoitteitani ja toiveitani. Teroittamisen myötä olen 

yhteistyökykyisempi, koska näin voin saada ymmärrystä toimilleni ja yhteisymmärrys luo 

pohjaa, ei ehkä kompromisseille ja siihen liittyvään sopeutumiseen vaan mukautumiseen 

luoda yhteisiä kasvun edellytyksiä (Keller, 2000, s. 19). 

 

Valitsemani metodi causal layered analysis loi viitekehyksen tutkimuksen tekemiselle. 

Viitekehys avasi ajatteluani huomioimaan aihetta laajemmin kuin luonnostaan olisi tullut 

mieleeni ja tutkimuksen tulokset jäsentyivät metodin avulla näkyviksi. Olen vasta aivan 

alussa metodin ymmärtämisessä. Koska kuitenkin metodi on kiehtova, halusin soveltaa sitä 

jo tämän hetkisellä ymmärrykselläni aiheeseen, jonka koen omakseni. Aiheen käsittelyssä 

koin vaikeuksia pysytellä metodin luokittelun rajoissa ja annoin paikoin sisällölle vapau-

den näyttäytyä useammassa luokassa. Tämä liikkuvuus on metodin tarkoituskin. Sama aihe 

rikastuu kun sitä tarkastelee useammassa tasossa. Näin kävi esimerkiksi lapsen aistimisen 

herkkyyttä käsitellessäni. Kokeilu oli innostava ja metodin soveltamiseen olen valmiimpi 

seuraavissa tutkimuksissani. 

 

Aiheeni antaa myös kimmokkeen uusille tutkimuksille. Kun varhaiskasvatukseen on tuotu 

puhetaidetta, on mielenkiintoista tuoda esille näkyykö se lasten puheessa ja päivähoidon 
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laadussa. Voiko puhetaiteen vaikutuksessa olleitten lasten puheesta analysoida puhetaiteen 

laadullisuuksia? Miten laadullisuuksia mitataan? Kysymystä voin kypsytellä lapsille esiin-

tymisieni havainnointien ja kokemusten aikana. Haluan liittää työhöni myös vahvemman 

tieteellisen lapsen ja taiteen olemukseen ja leikkiin liittyvän teorian. Edellä mainitsemani 

aistimisen herkkyys lapsen olemuksessa voi jo yksinään olla mahdollinen tutkimuksen 

aihe. Mielestäni tieteen tekemisessä on kiinnostavaa yhtäältä laadullisuuksien määrä kuin 

myös määrällisyyksien laatu eli kvantitatiivinen kvaliteetti ja kvalitatiivinen kvantiteetti. 

Tällöin molemmat, taide ja tiede lähestyvät toisiaan ja kokonaisvaltaisempi ihmistuntemus 

valottuu. 

 

Kirjoitin kandidaattityölläni itseäni sisään kasvatustieteelliseen varhaiskasvatustyöhön. 

Näen varhaiskasvatuksen työnä, joka rakentaa onnellisuutta, elämän taidetta ja tulevaisuu-

den mahdollisuuksia maailmaan. Tämä työni on minun toiveitteni näköinen. Teatteri Mu-

kamaksessa saimme kerran henkilökuntaamme kouluttamaan näyttelijä Asko Sarkolan. 

Kun harjoitusten välissä söimme lounasta, Asko Sarkola otti puheeksi toiveet. Hän tiedus-

teli meiltä, minkälaisia toiveita meillä on elämässä. Kun yksi meistä sanoi, ettei hänellä ole 

mitään toiveita, niin Asko sanoi tiukasti, että silloin työskentelet väärällä alalla. Sarkolan 

mielestä henkilö, jolla ei ole toiveita, ei voi olla töissä teatterissa. Nyt ollessani työskente-

lemässä tieteen parissa laajentaisin tuon Asko Sarkolan lausuman, etteivät ihmiset, joilla ei 

ole toiveita voi tehdä tiedettä. Tämän työni jälkeen toivon, että tulevaisuudessa myös lasten 

kanssa työskenteleviltä ei koskaan tule puuttumaan toiveita. Toiveet elävät sydämessä, 

vain sydämellä nähden näemme toiveemme – lapset, taiteet ja tulevaisuuden. Toiveitani 

kohden pyrkiessäni tulen onnelliseksi. 
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